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2 Co nového
Nebát se a nekrást
Možná bychom si mohli „střihnout anketu“, kdo, že je autorem tohoto nadčasového apelu. Možná by nás 
chtěli historikové či fi lozofové přesvědčit, že to vlastně reálně bylo jinak. Mně ale stejně nikdo nevymluví, 
že za touto výzvou stojí náš první Pan prezident.

Bylo fajn, že jsme letošní komorní oslavu, za níž tradičně v našem městě stojí sokolové a skau  , mohli 
protáhnout o bezprostředně následující fi lozofi ckou besedu ve zvonici. Moc děkuji Markovi Lukáškovi za 
pozvání hostů i příjemný prostor k setkání. Taky za to, že můžeme společně už dnes promýšlet oslavu příš   
– to  ž jubilejní. Patřím k těm, kteří se nedokážou smířit s  m, že každý musí bezpodmínečně krást a jsem 
rád, že kolem sebe znám spoustu rodin, kde rodiče vedou své dě   správným směrem. Co bych rád před 
prahem adventního času znovu ještě naléhavěji připomněl je první část Masarykovy výzvy. Žijeme rekor-
dy, zrychlováním, zkracováním, ale také zpovrchněním. Jakoby i letošní advent chtěl být v zákrytu svou 
rekordně krátkou dobou. Vždyť poslední - čtvrtou adventní neděli letos oslavíme na Štědrý den! Nebojme 
se ale věnovat úsilí ke vzdoru tomuto zběsilému tempu. Opravdu - to vyžaduje úsilí. Hledání kompromisu, 
cesta k přijatelným variantám, naslouchání argumentům oponenta. Osobně mám velikou radost ze zájmu 
občanů o zpříjemňování našeho společného venkovního prostoru. Diskuse o sídliš  , náměs  , Škvárovně 
a dalších místech rozhodně nejsou jednoduché a každý na ně přichází se svou zkušenos  , svými zájmy 
a přáními. Velmi si cením toho, že do těchto diskusí se zapojuje stále se rozšiřující skupina odborníků 
nejen z našeho města. Delší čas jsme s vedením města i v redakční radě hledali cestu k otevření nového 
prostoru, kde bychom dali větší příležitost k tomuto tříbení. Při respektu k novým komunikačním tech-
nologiím a moci sociálních sí  , má nesporně svoji váhu nadále i městský Zpravodaj. Tak jsme se pokusili 
od tohoto čísla „narodit“ novou rubriku – Téma měsíce. Abychom to s  hli ještě v jubilejním „roce 580.“ 
Pevně věřím, že první téma nebude tématem posledním. Naději nám dává vaše ak  vita, za kterou moc 
děkujeme.

K adventnímu zklidnění rozhodně patří jak nebojácný pohled do vlastního nitra, tak úsměv či návštěva, 
kterou jsme dlouho odkládali. Prožijte pestrý listopad a odvážný advent!

Aleš Kašpar
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3Krátce z města

V druhé polovině měsíce října město proved-
lo anketu zaměřenou na zjištění zájmu občanů 
o zavedení podporované dopravy pro seniory, 
tzv. „SENIOR TAXI“. Za období 14 dní, kdy byl 
prováděn sběr dat, bylo získáno celkem 60 vy-
plněných anketních lístků. Tímto bychom chtěli 
všem, kteří se vyjádřili v této anketě, poděkovat 
za vyjádření jejich názoru na tuto službu. O dal-
ších krocích v otázce zavedení této formy dopra-
vy vás budeme informovat.

MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnos-
tenský úřad vydal rozhodnu  , kterým se povolu-
je dlouhodobá a úplná zavírka silnice č. II/245 
v délce 1,8 km od 23. 10. 2017 do 15. 12. 2017 
z důvodu opravy této komunikace - oblast 
Štolmíř. Upozorňujeme Vás, že dle uvedeného 
rozhodnu   bude zachována možnost příjezdu 
k jednotlivým sousedním nemovitostem. V pří-
padě, že toto nebude krátkodobě možné, budou 
vlastníci dotčených nemovitos   zhotovitelem 
o této skutečnos   v předs  hu informováni (mi-
nimálně 5 dnů předem). Odpovědná osoba za 
uzavírku je p. Pavel Gregor, fi rma Konstrukce 
a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21, 
IČO 284 47 085, tel. 724 047 036.

Dny otevřených dveří v SOŠ Český Brod - Liblice 
se konají v termínech: 6. 12. 2017 a 10. 1. 2018, 
vždy od 14.30 do 18.00 hodin.

Významný státní svátek, den vzniku samostat-
ného Československa, si vedení města se zá-
stupci T. J. Sokol a skautů, připomenuli 27. října 
2017 v 16.00 hodin vzpomínkovým zastavením 
u pomníku T. G. Masaryka v městském parku. 
K tomuto tématu se konala přednáška s vyso-
koškolským pedagogem Doc. Zdeňkem Pincem 
a publicistou Václavem Žákem ve zvonici u evan-
gelického kostela.

V pondělí 23. 10. 2017 v podvečer vedení měs-
ta společně s projektantem panem Kučerou, 
vedoucím odboru dopravy J. Pohůnkem i měst-
ským architektem J. Pavlíčkem představilo studii 
řešení dopravy v oblas   Škvárovna.

Starosta města vyhlásil Výzvu k podávání žádos   
o zařazení do akcí města Český Brod fi nancova-
ných z Fondu sportu, kultury a volného času měs-
ta Český Brod, termín do 30. 11. 2017. Výzva se 
týká tradičních akcí města neinves  čního charak-
teru v oblas   sportu, kultury a volného času po-
řádaných v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, 
kdy město Český Brod vystupuje jako pořadatel 
akce nebo uspořádání akce zadává na základě 
objednávky jinému subjektu. Nezbytnou pod-
mínkou zařazení do akcí města je podpora re-
prezentace města Český Brod. Výzva se vztahuje 
také na výměnné pobyty škol v zahraničí. Bližší 
podrobnos   na webových stránkách města.

V neděli 3. 12. 2017 v Českém Brodě proběhne 
tradiční akce Adventní průvod světýlek. S  m 
souvisí i uzavírka náměs  , bez které se akce pro 
zajištění bezpečnos   bohužel neobjede. Žádá-
me řidiče, aby v sobotu 2. 12. 2017 od 16.00 
do neděle 3. 12. 2017 19.00 hodin neparkovali 
v dolní čás   nám. Arnošta z Pardubic. V sobotu 
2. 12. 2017 bude od 18.00 do 19.00 hodin část 
dolního nám. Arnošta z Pardubic uzavřena z dů-
vodu taneční zkoušky na nedělní akci. V neděli 
3. 12. 2017 bude od 16.00 - 19.00 hodin uza-
vřeno celé nám. Arnošta z Pardubic, nám. Hu-
sovo a ul. Tyršova. Prosíme řidiče o shovívavost 
a omlouváme se za způsobené komplikace.
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4 Věstník

ZŠ ŽITOMÍŘSKÁ PŘIJME ZAMĚSTNANCE
ZŠ Žitomířská hledá učitele/učitelku pro výuku anglického jazyka. Vzdělání: VŠ pedagogické 
vzdělání, student ped. VŠ (za  m bez kvalifi kace). Kvalifi kace: učitel/ka 2. stupně ZŠ, učitel/ka 
SŠ. Aprobace: jazyk anglický. Úvazek: plný úvazek. Nástup: ihned.
Kontaktní email: reditel@zszitomirska.info.

Body projednávané Radou města 11. 10. 2017
1.  Technické služby - žádost o souhlas s odpisem 

pohledávek
2.  ZŠ Tyršova - žádost o čerpání rezervního fondu
3.  ZŠ Žitomířská - žádos   o souhlas, rezervní a in-

ves  ční fond organizace 
4.  Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 

- M´am´aloca o. p. s.
5.  Záměr na pronájem nebytových prostor na dobu 

určitou - Region Pošembeří o. p. s.
6.  Pronájem vodohospodářského majetku 
7.  Vyhlášení VZ I. Etapa stavebních úprav čp. 1 
8.  Dodatek č. 1 ke SoD č. 201700192/OR
9.  Prodej obsazených bytů Suvorovova 59
10.  Prodej obsazené bytové jednotky č. 1 

v č. p. 1127 ul. K Dolánkám
11.  VB - RWE GasNet, s. r. o. REKO MS Český Brod 

Za Drahou
12.  Prodej podílu pozemku v k.ú. Chotěšice
13.  Smlouva - Biostory v KD SVĚT
14.  Smlouva o uvedení pořadu YouShow
15.  Partnerství v projektu „Prožitkové učení v Po-

šembeří“ (PUP) - staženo
16.  Informace - Zápis z jednání Komise pro územní 

rozvoj a stavebnictví z 2. 10. 2017
17.  Informace - Souhrn uzavřených smluv o zřízení 

věcného břemene k 30. 9. 2017
18.  Bezplatné poskytnu   pomoci klientům Života 

90 Zruč nad Sázavou, z. ú.

Body projednávané Radou města 25. 10. 2017
1.  Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2.  Nařízení města Český Brod č. 2/2017 o vymeze-

ní úseků místních komunikací a chodníků a Plán 
zimní údržby komunikací pro období 2017/2018 

3.  Souhlas s umístěním prodejního zařízení COUN-
TRY GRILL s.r.o.

4.  Pronájem provozovny I. nám. Arnošta z Pardubic 
č. p. 25

5.  Vodojem Vrabčice
6.  Výměna vodovodu a kanalizace v ul. Pod Velkým 

vrchem Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Stavi-
telství Řehoř 

7.  Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část „E“, 
ulice Palackého - propojení vodovodů - Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o dílo

8.  VZ dodavatel plynu na rok 2018
9.  VZ Vybavení nízkoprahové klubu Zvonice ve 

městě Český Brod
10.  Poptávkové řízení na organizátora architekto-

nické soutěže na výstavbu MŠ Kollárova 
11.  Informace - Zápis z komise ŽP ze dne 

13. 9. 2017
12.  Informace - Prověření dočasného řešení okruž-

ní křižovatky u ZZN
13.  Informace - Zápis kulturní komise ze dne 

25. 9. 2017
14.  Změna platového výměru ředitelů PO 
15.  Partnerství v projektu „Prožitkové učení v Po-

šembeří“ (PUP)
16.  Změna platového výměru vedoucích odborů 

MěÚ 
17.  Žádost o individuální dotaci z Programů pod-

pory sportu, kultury a volného času - Program 
č. 2 (H. M.)

ZŠ TYRŠOVA PŘIJME ZAMĚSTNANCE
ZŠ Tyršova přijme kvalifi kovaného učitele/učitelku anglič  ny na částečný úvazek. Nástup dle 
dohody.
Kontakt: telefon: 321 622 496, e-mail: 2zscbrod@iol.cz.
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BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Emilie Picková, paní Zdenka Kapalová, paní Valerie Kuchařová, 
paní Helena Drábková, pan Josef Boruta, paní Miloslava Zadinová, 
paní Soňa Wretzelová, paní Miroslava Vosecká, paní Anežka Němcová, 
paní Drahoslava Hanzlíková, paní Ma  lda Franeková, paní Květoslava 
Březská, paní Miroslava Vomáčková, pan Fran  šek Šnajdar.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Datum 17. října 2017 se významně zapsalo do sedmnác  leté historie českobrodského spolku LECCOS. 
V tento den dostal LECCOS pro svou činnost nový automobil. Posláním této organizace je „Poskytovat 
a rozvíjet v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a ak  vity ve prospěch rodiny, dě   a mládeže.“

Tento automobil se podařilo LECCOSu získat zapo-
jením do jedinečnému projektu Českomoravské 
reklamní agentury Kompakt s názvem Sociální au-
tomobil. 

O čem projekt je a co je jeho cílem? Na to jsem se 
zeptala zaměstnankyně fi rmy Jany Polanské, díky 
které LECCOS sociální automobil získal. 

Za spoluúčas   fi rem a společnos   se snažíme již 
od roku 1997 o vytvoření, zdokonalení a obnovení 
vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou 
činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci 
a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepo-
vaných lidí. Právě k nim patří i českobrodský spolek 
LECCOS, který nás svou činnos   zaujal.

Jak projekt sociální automobil funguje?
Zakoupením reklamní plochy na sociálním vozidle 
po dobu šes   let fi rmy podpoří potřebné organi-

zace a ještě mohou  mto způsobem rozvíjet své 
podnikání. Na nový vůz pro LECCOS se složilo 27 
subjektů, převážně z Českobrodska.

Na slavnostním předání v Oranžové zahradně sta-
rosta města Jakub Nekolný zmínil dobře fungující 
spolupráci mezi LECCOS, z. s. a odborem sociálních 
věcí. Všem zaměstnancům popřál spoustu kilo-
metrů bez nehod a spokojené klienty. Nechyběla 
zde ani ředitelka LECCOS, z. s. Jana Kratochvílová, 
která dodala: „Záš  tu nad  mto úspěšným projek-
tem převzalo Město Český Brod, kterému patří za 
dlouholetou podporu velký dík. Děkuji také všem, 
kteří na nový vůz fi nančně přispěli a zapojili se do 
projektu. Automobil využijeme pro naší terénní 
práci na Českobrodsku, Říčansku, Kolínsku, ale 
i v Poděbradech. Pomůže nám také při zajištění 
vzdělávacích pobytů a dalších ak  vit s pěstouny 
a při realizaci větších jednorázových akcí pro rodi-
ny s dětmi.“ 

Po slavnostním předání sociálního automobilu se 
všichni přítomní sešli v Oranžové zahradě Římsko-
katolické farnos   a nad chutným občerstvením si 
ještě dlouho neformálně povídali o potřebnos   
sociálních služeb a dalších ak  vitách této organi-
zace.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Sociální automobil
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Letošní soutěž se uzavřela k poslednímu září a v polovině října zasedala v Havlíčkově Brodě odborná ko-
mise ve složení: Lubomír Maštera – předseda, Ing. Eva Nigošová – Havlíčkův Brod, Radka Budská – Český 
Brod, Mgr. Hana Mahdalová – Uherský Brod, Karel Troják – Vyšší Brod, Lucie Chvalinová – Železný Brod.

V soutěži Český Brod reprezentovali svými snímky: 
Vendelín Vočka, Ivana Tichá, Marie Šnajdrová, Jana 
Králová, Eva Karlíková, Irena Mrázková, Mar  n Šnaj-
dr, Larry Hubner, Tomáš Hor, Hana Palečková, Tereza 
Šídlová, Marcela Bergmanová, Václav Vícovský, Zuza-
na Čížková, všem jmenovaným zástupcům děkujeme 
za fotografi ckou prezentaci našeho města.

Odborná soutěžní porota rozhodla o vítězích:

1) kategorie „Krásy města“ 
1. místo:  Vladimír Kunc, Havlíčkobrodská radnice 

(Havlíčkův Brod)
2. místo:  Jaromír Svoboda, Vzpomínka na Havlíčka 

(Havlíčkův Brod)
3.  místo: Vítek Petr, 2x3x3 (Vyšší Brod)

2) kategorie „Život ve městě“ 
1. místo:  Lenka Rázlová, Ať naše vlajka vlaje dál 

(Havlíčkův Brod)
2. místo:  Václav Kroupa, Jarmark 3 (Železný Brod)
3. místo:  Petr Tichý, Odpočinek (Havlíčkův Brod)

3) kategorie: Osobnost města
1. místo:  Jan Jelínek, Pan Michal, švec (Havlíčkův 

Brod)
2. místo:  Vítek Petr, Jan Jus  n BERKA, Ocist. – pře-

vor cisterciáckého kláštera ve Vyšším Bro-
dě (Vyšší Brod)

3. místo:  Lenka Rázlová, Josef Kempf, varhaník 
(Havlíčkův Brod)

4) kategorie „Soutěžící do 20 let“
1. místo:  Radek Votoček, Nad peřinou mraků (Že-

lezný Brod)
2. místo:  Ondřej Hála, Most (Havlíčkův Brod)
3. místo:  Ondřej Mastník, Hřbitovní pavouci (Želez-

ný Brod)

Cena předsedy poroty:
Petr Hála, Ať žijí duchové (Havlíčkův Brod)

Vítězné fotografi e jednotlivých měst:

Člen soutěžní odborné poroty – zástupce měs-
ta Havlíčkův Brod – rozhodl o nejlepší fotografi i 

Havlíčkova Brodu: Lubomír Fila – Večerní pohled 
z mostu

Člen soutěžní odborné poroty – zástupce města 
Český Brod – rozhodl o nejlepší fotografi i Českého 
Brodu: Eva Karlíková – Kostel v novém hábitu

Člen soutěžní odborné poroty – zástupce města 
Uherský Brod – rozhodl o nejlepší fotografi i Uher-
ského Brodu: Fran  šek Blaha – Jsem jaká jsem

Člen soutěžní odborné poroty – zástupce města 
Vyšší Brod – rozhodl o nejlepší fotografi i Vyššího 
Brodu: Jaroslav Jonáš, Letní vyšebrodská iluminace

Člen soutěžní odborné poroty – zástupce města 
Železný Brod – rozhodl o nejlepší fotografi i Želez-
ného Brodu: Petr Pelech, Memento

Slavnostní vyhlášení výsledků fotografi cké sou-
těže Brody v Brodě 2017, proběhlo ve čtvrtek 
9. 11. 2017 v obřadní síni Nové radnice v Havlíč-
kově Brodě a následně ve ves  bulu byla zahájena 
vernisáž výstavy fotografi í. Výstava bude opět pu-
tovní, v Českém Brodě můžete vítězné i další vy-
brané fotografi e navš  vit v dubnu a květnu 2018 
v prostorech KD SVĚT.

Všechny soutěžní fotografi e za všechny ročníky na-
jdete na www.fotobrody.cz.

Zdenka Bočková, IC Český Brod

Fotosoutěž Brody v Brodě zná své vítěze
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7Co nového

Páteční podvečer v KD SVĚT 13. října 2017 patřil těm, kteří se zajímají o rozvoj našeho města především 
s ohledem na příjemné využi   veřejných prostranství. Hosty večera byli architek   Petr Klápště, Adam Ge-
brian a nový městský architekt Jiří Pavlíček.

O práci městského architekta obecně i jeho vlast-
ních představách se diskutovalo v úvodu setkání, 
které pohotově usměrňoval dlouholetý moderátor 
Českého rozhlasu Robert Tamchyna. Jiří Pavlíček 
přiblížil počínající spolupráci se studenty ČVUT, 
kteří budou pod jeho vedením pracovat na studi-
ích architektonických záměrů úprav veřejného pro-
stranství v Českém Brodě. Adam Gebrian následně 
upoutal publikum v  pnou a stručnou glosou své 
krátké procházky městem. Vyzdvihl některé zají-
mavos  , které v běžném každodenním shonu Čes-
kobroďáků lehce zapadnou.

Nejobsáhlejší debata se pak dotkla možnos   úpra-
vy náměs   takovým způsobem, aby tu místní i pří-
chozí mohli zažít očekávaná i neplánovaná setkání 
v klidnějším a přívě  vém prostoru, což se pravdě-
podobně neobejde bez snížení počtu parkovacích 
míst. Stranou nezůstaly ani náměty ke zvelebení 
městského parku a zakomponování Šembery do 
jeho úprav i možné propojení s lokalitou bývalého 
cukrovaru a liblických rybníků, smysluplné využi   
areálu ZZN u vlakového nádraží, architektonická 
soutěž o návrh nové mateřské školy v Kollárově 
ulici a další témata. Po krátké přestávce jsme pro-
mítali inspirující dokumentární fi lm Urbanizováno 
(Urbanized), který přirozeně vyvolal spoustu otá-
zek i odpovědí.

Akce volně navazovala na projekt Učíme se fi lmem, 
který realizoval v roce 2014 Region Pošembeří 
o.p.s., kdy město bylo partnerem projektu. Nyní 
jsme přizvali Region Pošembeří o.p.s. ke spolupráci 
my. Rádi bychom v podobném setkání odborníků 
na poli urbanismu a architektury s veřejnos   po-
kračovali na jaře 2018. Přesný termín a program 
včas upřesníme.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Učíme se fi lmem, učíme se urbanismu

arch. Pavlíček se svými studenty při prohlídce arch. Pavlíček se svými studenty při prohlídce 
areálu ZZNareálu ZZN

Veřejný prostor trochu jinak (studentský návrh)Veřejný prostor trochu jinak (studentský návrh)

Veřejný prostor trochu jinak (studentský návrh)Veřejný prostor trochu jinak (studentský návrh)

Veřejný prostor trochu jinak (studentský návrh)Veřejný prostor trochu jinak (studentský návrh)
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8 Téma měsíce

V pondělí 23. října zažila obřadní síň českobrodské radnice dlouho nevídaný nápor. Všechna místa k sezení 
byla obsazena už deset minut před půl sedmou a  , co přišli na poslední chvilku, vytvořili po obvodu a vza-
du hradbu stojících. Stálo se i v chodbě. Přírodomilové by atmosféru trefně popsali – jako v úle.

Vedení měVedení města sem pozvalo obyvatele 
čtvr   Škvárovna na setkání s dopravními projek-
tanty a městským architektem. Ti představili vize, 
jak zde uzpůsobit dopravu, aby z ulic této čtvr   
nevytlačila život, popřípadě ho sem svými nápa-
dy pomohli postupně navracet. „Moc ráda vzpo-
mínám na dobu, kdy jsme si tu hráli bezstarostně 
přímo na ulici před domem, jezdili po Škvárovně 
bezpečně na kole. Dnes bych svoje dítě bez dozoru 
nenechala ani na společné zahradě. Někteří sou-
sedi si to  ž osvojili pohodlí dopravy auty natolik, 
že už se vrata přes den ani nezavírají,“ rozpomíná 
se na dětské hrátky mladá maminka Kristýna. Rad-
ničnímu úlu se záměrně vyhnula, čekala v tu dobu 
druhého potomka. Dnes jí už můžeme gratulovat 
k narození miminka Karla. Moc bych mu přál, aby 
se dočkal návratu aspoň některých příjemných zá-
žitků při hrách na Škvárovně.

Michal Eisner má spolu s několika dalšími sousedy 
jiný mo  v pro zapojení do diskuse: „Přistěhovali 
jsme se na Škvárovnu poměrně nedávno ze síd-
liště. Zvelebili jsme tu před  m s kamarády malé 
domečky. Některé z nich mají jen branku a mezi 
domy je tak malý odstup, že na pozemek autem 
ani nezajedeme. Na úzké ulici je pak problém 
s parkováním. Víme, že by tu měla v případě po-
třeby projet sanitka, hasiči, technické služby musí 
vyvážet popelnice. Pokud nám město neumožní 
třeba částečné stání na chodníku, neumíme si moc 
představit, jak tu máme parkovat, abychom nepla-
 li pokuty několikrát do týdne. Pochopte - to se 

nám opravdu nelíbí. Na druhou stranu velmi vítá-
me debatu s radnicí a věříme, že nakonec najdeme 
řešení přijatelné pro všechny. Jen na něj nechceme 
čekat deset let.“

„Moc ráda vzpomínám na dobu, kdy jsme si tu 
hráli bezstarostně přímo na ulici před domem, 

jezdili po Škvárovně bezpečně na kole.“

Tomáš Kučera, zástupce projekční skupiny Has Ko-
ning DHV, k problému parkujících vozidel upřes-
ňuje: „Je nezbytné s obyvateli dlouhodobě komu-

nikovat a postupně se snažit vysvětlit, že aspoň 
trochu pohodový přirozený pohyb a život v měst-
ských čtvr  ch, jako je tato, je neslučitelný s par-
kováním několika vozů z každé nemovitos   před 
vlastním domem. Právo obyvatel města na parko-
vání opravdu není zakotveno ani v naší ústavě, ani 
nikde jinde. Při normovém podélném stání 5,75 m, 
zjednosměrnění některých ulic a povolení stání 
v obousměrných ulicích (za předpokladu že v těch-
to částech ulic bude provoz fungovat pomocí „vý-
hyben“) je kapacita stání na veřejných komunika-
cích v této lokalitě necelých 220 stání. Při naplnění 
takové kapacity by ale život jen ustupoval dopravě, 
ať té v pohybu nebo té stojící – v klidu.“

Diskutující asi nejčastěji kri  zovali parkování vozi-
del těch řidičů, kteří na Škvárovně nebydlí, v ulicích 
poblíž nádraží. „Pro některé řidiče je jednoduší 
auto zanechat v ulicích naší čtvr  , než použít řád-
né parkoviště. Nezřídka tu stojí i několik dní – na 
parkoviš   by museli zapla  t i několik stovek,“ sly-
šíme z předních řad. „Vyřešení tohoto problému 
dokážeme zajis  t v řádu týdnů nebo několika málo 
měsíců“, přislíbil starosta města Jakub Nekolný, 
„v listopadu rozešleme obyvatelům Škvárovny do-
tazník, v němž se pokusíme zacílit na řešení nej-
větších trablů. Výrazné omezení nebo úplný zákaz 
parkování pro ty, kteří tu nebydlí, ale bude určitě 
naší prioritou.“

Doprava versus život? Nejen na Škvárovně!
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9Téma měsíce
Další nešvar, který lidem ze Škvárovny hodně vadí, 
je zkracování cesty mezi Klučovskou a Zborovskou. 
Náměty na některá opatření se rodí i přímo na mís-
tě: „Na významnější změny v dopravě bude určitě 
potřeba nemalé inves  ce, ale šikana na vjezdu do 
Ruské ulice z Klučovské by mohla výrazně pomoci 
a přitom nemusela stát miliony…“

Řešením je pojmout celou lokalitu jako zónu 30 
a v některých místech ji možná ještě zklidnit jako 
obytnou zónu. Tranzit může výrazně omezit zave-
dení jednosměrek do některých, zejména nejuž-
ších ulic. „Takové zóny podle nejnovějších technic-
kých podmínek dopraváků jsou na vjezdech pro 
snížení rychlos   zvýrazněné stavebními úpravami 
- buď zúžením v jednom nebo obou směrech nebo 
zvýšeným pojezdovým prahem – ten se může po-
užít i pro zklidnění významnějších křižovatek v lo-
kalitě zóny,“ přibližuje klidnější časy pro obyvatele 
Škvárovny vedoucí odboru dopravy Jan Pohůnek, 
„dočasně je možné použít i mobilní prvky, ale to 
bych sem moc nedoporučoval. Každopádně zónu 
označenou jen svislými značkami nám dopravní in-
spektorát dnes už neschválí.“

„Nejhorší by bylo, kdyby pro trvající pro  chůdné 
zájmy zůstal na Škvárovně ještě dlouho stávající 
stav,“ shrnuje diskusi městský architekt Jiří Pavlí-
ček, „přestože se tu sešlo hodně lidí, kteří přiro-
zeně mají různé priority, vidím tu prostor pro další 
osvětlování výhod moderního poje   kvalitního 
bydlení, které počítá s postupnou kul  vací veřej-
ného prostoru tak, aby si ho mohli užít především 
sami obyvatelé městských čás  , ale také návštěv-
níci města. Nemyslím si, že parkování na chodníku, 
nebo na úkor stávající zeleně, je krok správným 
směrem.“

Lidé ze Švárovny se shodují také v tom, že by se 
měla zlepšit kvalita povrchu vozovky zejména 
v ulici Ruské a jí podobných. „Rozhodně by této 
ulici také slušelo nějaké rozčlenění zálivem nebo 
podobným zalomením její linie,“ navrhuje další 
maminka. Markéta by se také nerada s kočárkem 
prodírala po chodníku plném zaparkovaných aut. 
„Myslím, že zvýšené vjezdy do zóny by byly fajn. 
Osobně bych byla pro zjednosměrnění příčných 
ulic mezi Ruskou a Pod velkým vrchem kromě 
Jugoslavské, která je, myslím, dostatečně široká,“ 
dává najevo svůj cit pro veřejný prostor. Jako archi-

tektka s  há při mateřských povinnostech i většinu 
sezení stavební komise.

Několik otázek z nového dotazníku jsem při psaní 
tématu měsíce vyzkoušel už předem. Zaujaly mě 
třeba odpovědi Radka Herinka:

Jste pro, aby se některé čás   lokality Škvárovna 
proměnily na obytné zóny, kde chodci, hrající si 
dě  , cyklisté, auta „jsou si rovni“, jsou k sobě 
maximálně ohleduplní, rychlost je omezena na 
20 km/h?
Myslím, že na většině území to už tak funguje, ale 
právě v ruské ulici auta projíždějí dost rychle, navíc 
se často nedodržuje ani přednost zprava, která by 
měla v lokalitě pla  t. Mám dojem, že v minulos-
  na příjezdu od Klučova již značka “obytná zóna 

– 30 km/h” byla, ale později byla odstraněna.

Vadí vám parkující auta těch, co na Škvárovně ne-
bydlí? 
Vadí mi i parkující auta těch, co na Škvárovně bydlí 
a neparkují na svém pozemku, ale na ulici, přesto-
že na pozemku evidentně místo mají. 

Maminka Kristýna Rosenstein Pospíchalová k tomu 
dodává „Kolik aut jedna rodina potřebuje? Nebuď-
me lenoši, choďme pěšky, nikde po Brodě to není 
daleko!”

Otevřenou diskusi o dopravě na Škvárovně a v oko-
lí také uvítali Pavel a Jana Šikolovi. Zdaleka nejen 
oni poukázali na další problém - hustou dopravu na 
Zborovské ulici. „Hlavně mi vadí ta tranzitní. Kami-
ony, které očividně porušují zákaz tranzitu. A ne-
vidím tu nikdy žádnou policii, co by to řešila. Dále 
také rychlost kamionů, které často prokazatelně 
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10 Téma měsíce
nejedou předepsaných 30 km/h. Přejít s kočárkem 
Zborovskou se opravdu bojíme. Dále také špinavý 
a pro chodce nevábný úzký chodník pod viaduk-
tem navazující na nejnebezpečnější křižovatku ši-
roko daleko (z nádraží). Cesta z města a do města 
s kočárkem je často opravdu velké dobrodružství.“ 

„Nebuďme lenoši, choďme pěšky,
nikde po Brodě to není daleko!”

Doprava na Zborovské a nebezpečná křižovatka 
„u výkupu“ se v poslední době vracejí na jednání 
rady města i vedení s dopravními experty. Vysvět-
lení podal i vedoucí strážník městské policie Jan 
Svoboda. „Měřit a kontrolovat tranzit na Zborov-
skou jezdíme několikrát týdně. Čas kontrol mění-
me, abychom řidiče nezvykli na konkrétní interval 
a spíš je překvapili. Víc jak hodinu se však nemáme 
šanci zdržet, protože plníme celou řadu jiných úko-
lů. Za nepovolený tranzit pokutujeme asi tře  nu 
kamiónů, ostatní nám prokáží, že jedou do blízkých 
míst.“

Z prověřovaných opatření ke zvýšení bezpečnos   
v těchto místech se zdá nejreálnější opatřit příjezd 
k přechodům pro chodce „zpomalovacím“ drsným 
červeným pásem, tam kde to z prostorových dů-
vodů půjde, vybudujeme na přechodu středový 
ostrůvek. Zborovská ulice je také vážným adeptem 
na realizaci dalšího úsekového měření rychlos   ra-
darem.

Protože souži   s narůstající intenzitou dopravy je 
problémem k řešení nejen na Škvárovně, určitě 
se k tomuto tématu budeme v různých formách 
vracet. Popsané jednání z konce října tohoto roku 
zdaleka nebylo první a jistě nebude posledním. 

V září se těšilo zájmu občanů podobné setkání, 
které se týkalo řešení parkování v Palackého ulici 
na sídliš  . Dokumentace dopravního řešení je tam 
již v pokročilejší fázi, ale také je jasné, že před za-
poče  m realizace se musí vyjasnit ještě řada otá-
zek. Nejrozdílnější stanoviska se zde týkají zeleně. 
Domovní samospráva z přilehlých bytovek by dala 
přednost plošnému vykácení stávající zeleně a zce-
la kompletní výsadbu zeleně nové. Je tu ale vý-
znamná část obyvatel – kteří si váží vzrostlé zeleně 
a rádi by zdravé stromy zachovali. „Stromy máme 
dlouhodobě pod kontrolou cer  fi kovaných arbo-
ristů a před významnými inves  cemi, jako bude 
parkoviště u bytovek v Palackého ulici, se snažíme 
o aktualizaci posouzení zeleně, abychom se nezba-
vovali zeleně, která má před sebou perspek  vu 
nejméně dvacet let života,“ komentuje dění v této 
čás   města Ros  slav Vodička, vedoucí odboru ži-
votního prostředí a zemědělství.

„Měřit a kontrolovat tranzit na Zborovskou
jezdíme několikrát týdně.“

Inspiraci můžeme čerpat také z dobré praxe jiných 
měst. Na celostátním semináři tajemníků o ní 
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11Téma měsíce
přednášela jedna z osobnos   v tomto oboru nej-
váženější. Architektka Vydrová, která dlouhodobě 
spolupracuje s vedením města Litomyšle, předsta-
vila revitalizaci sídlištního parteru několika panelá-
ků, které v podstatě přiléhají k historicky cennému 
centru města. „Zvítězil tu návrh, který zrušil cent-
rální komunikaci uprostřed bloku bytovek a který 
prostor rozčlenil na útulnější menší čás  . Na střeše 
jednoho z rozměrnějších parkovišť vzniklo napří-
klad dětské hřiště. I když původní záměr architekta 
není dodnes zcela dotažený, lidi si i tuto změnu ne-
smírně pochvalují.“ Na mou otázku řešení narůs-
tající dopravy v rezidentních částech našich měst 
odpověděla: „Řešení není vůbec jednoduché, ale 
existuje. Lidi určitě uvítají, když budou mít mož-
nost zvolit si způsob dopravy. Správným směrem 
je vyrovnávání potřeb pěších, cyklistů s potřebami 
automobilové dopravy. Nejen  , co jsou právě ven-
ku na ulici, uvítají také s  n z uliční zeleně. Velkou 
pozornost bychom měli věnovat i vybavení mobi-
liářem. Lavičky nemusí být z nejdražších katalo-
gů, především by měly být na správných místech 
a mělo by jich být dostatek, stejně jako míst, kde 
si mohou pohrát dě  , potkat se a poklábosit jejich 
rodiče…“

Ani v Litomyšli nejsou zcela spokojení se stavem 
jejich historického náměs  . Dobře tu sice fungu-
je řada opatření a úprav, které byly dlouhodobě 
diskutované a realizované v nedávné době – na-
příklad rozčlenění podlouhlého profi lu náměs   
dvěma obytnými zónami. Ta posledně realizovaná 
propojuje nově proměněné nábřeží říčky Loučné 
s klášterními zahradami. Přesto se diskutuje o další 
úpravě prostoru v okolí morového sloupu.

Také v Českém Brodě nás čekají další diskuse o pro-
měně samotného centra města. Řada lidí i místních 
obchodníků oprávněně upozorňuje na skutečnost 
dlouhodobého parkování na náměs  . Uvědomuje-
me si, že celkový počet parkovacích míst musíme 
snížit a umožnit parkování především těm, kteří 
přijedou na nákup. Víme, že nejjednodušší je začít 

u sebe. Dlouhodobé stání se to  ž týká také mnoha 
našich úředníků. Máme k takovému stání vybrané 
alterna  vní lokality. Za pár kroků navíc to jistě sto-
jí. Městský architekt také vy  poval v centru měs-
ta místa, která by se měla postupně dále zklidnit, 
aby zde proji   a posezení nebylo rušeno intenzivní 
a zbytečně rychlou dopravou.

Uvědomuji si, že Téma tohoto měsíce je asi neko-
nečné. Nikoli však prostor, který toto číslo Zpravo-
daje unese. Rád bych moc poděkoval všem, kteří 
se k němu vyjádřili. Věřím, že zaujme i ostatní čte-
náře, stejně jako i témata, která otevřeme v příš-
 ch číslech. Budeme rádi, když nám svým zájmem 

napovíte, jaká témata vás nejvíce zajímají. Přeji 
této nové rubrice, kterou startujeme u příležitos   
závěru jubilejního „roku 580“, aby se chy  la.

Aleš Kašpar

INFORMAČNÍ CENTRUM NABÍZÍ
Možnost zakoupení vstupenek na pořady v KD SVĚT a vystavení dárkového poukazu na vy-
brané představení.
Dále nabízí nový produkt v prodeji: tex  lní kuchyňskou zástěru s logem (oživení, ohlédnu  , 
oslava) za cenu 250 Kč.
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Podzimní akce v Anně
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Koncem září jsme se vypravili na Podzimní procházku do lesa. Klien   se moc těšili, neboť odpoledne strá-
vené uprostřed přírody je pro ně výjimečným zážitkem. Autobusem jsme dojeli na parkoviště v Dolánkách 
a pěšky jsme se vydali na blízkou louku. Skupina houbařů vyrazila do lesa za svým úlovkem a ostatní si 
mezi  m pochutnali na opečených buřtech.

Letošní Den seniorů naši klien   oslavili opět ve 
spolupráci se Studiem Green, za což moc děkuje-
me! Kadeřnice Romana Vinšová a kosme  čka Soňa 
Šiklová se věnovaly našim seniorkám celé dopo-
ledne a během čekání se podávala i káva a výborný 
jablečný závin. Krásně načesané a nalíčené senior-
ky se mohly nechat vyfo  t profesionální fotograf-
kou a účastnit se prvního ročníku MISS FOTO. Ná-
sledně, během Dne otevřených dveří, mohl každý 
návštěvník dát hlas své favoritce. Zájem o hlasová-
ní byl velký a výsledky jsme vyhlásili na středeční 
kavárničce. První tři umístěné seniorky obdržely 
kvě  nu a malý dárek a všechny zúčastněné dámy 
si mohly na památku ponechat svoji fotku.

Již druhým rokem pokračuje v Domově dobrovol-
né vzdělávání seniorů pod názvem Univerzita III. 
věku. Zájemci se scházejí jednou týdně pod vede-
ním ergoterapeutky paní Pickové a probírají různá 
témata, často přímo na přání seniorů. Letos byly 
přednášky a diskuze zaměřeny převážně na zdra-

vou výživu. Předávání Pamětních listů se letos zú-
častnil i pan starosta Jakub Nekolný.

V říjnu jsme uspořádali dva koncerty. Jeden v po-
dání pana Mar  na Krulicha s názvem „Hudební 
cesta časem“, kdy klienty potěšily hlavně písničky 
od Waldemara Matušky, Jiřího Suchého nebo Mi-
chala Tučného. Další podzimní dopoledne zpestřil 
seniorům náš dlouhodobý známý, pan Vladislav 
Banasinský s hodinkou pestrých písniček hraných 
na klarinet.

Tento měsíc jsme také společně oslavili neuvěřitelné 
104. narozeniny naší klientky, paní Emílie Pickové.

Pan Zdeněk Svoboda z Nadačního fondu „Lepší 
senior“ přednášel koncem října našim klientům 
o tom, jak se naučit životnímu op  mismu. Poradil 
také posluchačům, jak dlouhodobě zvyšovat svoji 
každodenní spokojenost.

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

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Vstupujeme do adventní doby. Jak ale s  mto časem, který je pro mnohé již časem „vánoční atmosféry“ 
naložit? Pokusme se vyjít z historie.

Křesťané prvních stale   si brzy uvědomili, že je 
vhodné si každoročně připomínat důležité událos   
Ježíšova života, tedy jeho smrt, vzkříšení a o také 
jeho narození.

Záhy si ale křesťané uvědomili, že na tak významné 
oslavy je dobré se také připravit. A tak nám před 
slavnostními dny vznikla období, jejichž podstat-
ným smyslem je příprava na následné slavnos  . 
Vzniká tak postní doba (před Velikonocemi) a doba 
adventní (před Vánoci), jejichž hlavním smyslem je 
vytvořit člověku prostor k tomu, aby mohl slavit.

Advent je tedy primárně čas přípravy. Otázkou 
ovšem je, v čem ona příprava spočívá. S Vánoci 
máme spojené různé tradice. Vynakládáme velké 
úsilí a značné penzum času na pečení, vaření, uklí-
zení v domácnos  , kupování dárků…

Rozhodně nechci říci, že toto k Vánocům nepatří. 
Člověk je fyzický tvor, proto různé věci potřebuje 
vyjadřovat také vnějším způsobem. Nota bene, 
když oslavuje vtělení Božího Syna, tedy to, že Bůh 
(netělesná bytost), vzal na sebe lidské tělo a proje-
voval se jako člověk. Jak jinak tedy oslavovat Váno-
ce, než skrze konkrétní tělesné úkony?

Ovšem chtěl bych vás pozvat k úvahám, zda ona 
příprava má končit jen u onoho vnějšího, nazdo-
bení svých příbytků. Není člověk také bytos   s du-
chovním rozměrem? Pak je třeba, aby ona příprava 
obsahovala též tento rozměr. Tedy nestačí připra-

vovat jen to vnější, ale je třeba připravovat i ono 
vnitřní.

Vždy si říkám, jaká je škoda, když se klade velký 
důraz na vyzdobení příbytků, a přitom roste ne-
trpělivost a nervozita v rodinách a ve vztazích. 
Připravujeme krásné dny pro druhé, ale tato pří-
prava paradoxně přináší to, že na ně nemáme čas. 
Chceme udělat krásné vánoce pro dě  , ale ty musí 
nejprve přestát měsíc nervozity rodičů, kteří nic 
nes  hají.

Chtěl bych vás v těchto dnech pozvat k tomu, abys-
te si vždy uvědomovali, proč to vše děláme, co je 
to podstatné, o co nám jde. Abychom si proto, že 
chceme mít hezké Vánoce, před  m z důvodů ne-
trpělivos   a shonu neubližovali. Takové jednání je 
přeci přesným opakem toho, o co usilujeme.

Chtěl bych vás pozvat také k tomu, abyste v těchto 
dnech nebyli v neustálém shonu a stresu, ale abys-
te se dokázali také zastavit a popřemýšlet o svém 
životě. Za  m účelem bych chtěl v adventní době 
v sobotu odpoledne otevřít náš českobrodský 
kostel a v pozdních odpoledních hodinách v něm 
udělat krátké zastavení, meditaci… Rád bych vás na 
tato medita  vní odpoledne pozval. 

Přeji vám požehnané adventní dny.

R. D. Mar  n Sklenář, Římskokatolická církev

Advent
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V listopadu a prosinci máte v Galerii K šanci zhlédnout výstavu Kresleno perem z tvorby Jiřího Juna. 
Každá kresba vzniká mnoho dní a galeristé, návštěvníci i mezinárodní poroty dokážou autorovu námahu 
náležitě ocenit.

Jiří Jun (nar. 1942) pochází ze Světlé nad Sázavou, 
kde se mimochodem umělecky ovlivňovali členo-
vé Junovy rodiny a další tamější rodačka - Blanka 
Matragi. Jiří Jun vystudoval střední uměleckoprů-
myslovou školu v Uherském Hradiš  , ale již dříve 
docházel na konzultace k Janu Zrzavému. Díky ro-
dinnému původu již nemohl v dalších studiích po-
kračovat a nutnost získání střechy nad hlavou ho 
zavedla do Sokolovské uhelné, kde od roku 1969 
působil dlouhá léta jako výtvarník.

Dodnes žije v Chodově na Karlovarsku, a ač se octl 
v západních Čechách takřka náhodou, stal se v re-
gionu ak  vní osobou. Město Chodov taktéž věnuje 
jeho dílu velkou péči.

Publikum se s tvorbou Jiřího Juna mohlo seznámit 
hlavně po sametové revoluci. Velkou podporo-
vatelkou se stala i Meda Mládková, zakladatelka 
Musea Kampa, kde je Jiří Jun nejen zastoupen ve 
sbírkách, ale měl zde i samostatnou výstavu. Je 
takřka pravidelně oceněn na Mezinárodním biená-
le kresby v Plzni.

Kresby velkého formátu vznikají pečlivými tahy 
pera. Tvary vytvořené ze sta  síců čar během mno-
ha dní mají zvláštní efekt plas  city a proměňují se 
podle vzdálenos   od obrazu. Přijďte vyzkoušet do 
Galerie K (společně s prodejnou Keramos) na ná-
měs   v Českém Brodě.

Jana Růžičková

Při výstavách kreseb Jiřího Juna praskají německé galerie ve 
švech. Budou se líbit i v Českém Brodě?

Jiří Jun sJiří Jun s  galeristkou Medou Mládkovougaleristkou Medou Mládkovou
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Výměnný studentský zájezd do Francie

Ve dnech 6. – 14. října vyrazila skupina studentů z gymnázia Český Brod na týdenní výměnný pobyt ve 
Francii, kde si studen   mohli procvičit svou znalost francouzského jazyka a oboha  t se o nové zážitky, 
znalos   a poznání jiné kultury.

Tento rok studen  , kteří se učí francouzský jazyk, 
měli příležitost zúčastnit se výměnného pobytu ve 
Francii. Šestadvacet studentů vyzkoušelo, jaké to 
je, když musíte žít týden v jiné rodině jinak mluví-
cích lidí. Náš zájezd ale začal mnohem dříve než 6. 
října, neboť jsme dostali adresu studenta a mohli 
jsme si dopisovat.

Autobusem jsme vyrazili v pátek ve 21.30 do měs-
ta Pontarlier, kde je Lycée Xavier Marmier. Ráno 
nás zde čekali naše rodiny, se kterými jsme strávili 
celý víkend a večery v týdnu.

Někteří z nás během víkendu navš  vili Švýcarsko, 
neboť jsme se nacházeli v regionu Burgundsko-
Franche-Comté, jenž přímo sousedí s hranicemi 
Švýcarska. Jiní se toulali po zdejším okolí i s ostat-
ními studenty. Všichni jsme se po víkendu rádi 
viděli.

V pondělí začínal náš 
společný program a to 
návštěvou města Be-
sançon, kde nás uvítal 
profesor z gymnázia 
a seznámil nás s  mto 
městem, a poté jsme 
navš  vili zdejší citade-
lu a ZOO a muzeum, 
které se nacházejí v ní. 
Celé město bylo velmi 
pěkné.

V úterý jsme se zúčastnili vyučování v gymnáziu, 
kde jsme se i zapojovali do výuky. Každý si vybral 
dva předměty a rozdělili jsme se do různých hodin. 
Po těchto dvou hodinách jsme měli možnost na-
vš  vit tréninkové středisko biatlonu. V tento den 
jsme si také prohlédli město Pontarlier.

Ve středu a ve čtvrtek jsme se dostali do fi rmy 
na výrobu čokolády a karamelu Klaus, kde jsme 
viděli výrobu a ochutnali některé produkty. Dru-
há fi rma byla přímo v Pontarlier a to na výrobu 
sýrů, kde jsme si také mohli koupit typické sýry 
pro tuto oblast.

Tím náš pobyt v rodinách končil, neboť ve čtvrtek 
večer jsme odjeli směr Paříž. Každý z nás si připra-
vil informace o nejznámějších památkách a mís-
tech zde. Paříž je nádherné město a i pouhý jeden 
den stačí, abyste to poznali.

 V sobotu jsme se všichni v pořádku vrá  li do Čes-
kého Brodu. Celý tento týden na nás zde dávala 
pozor paní profesorka M. Fleislebrová, která nám 
i pomáhala a připravovala celý tento zájezd. Jako 
doprovod tam byli i pan profesor T. Drábek a pan 
místostarosta P. Janík. Tímto bych vám jménem 
všech studentů chtěla poděkovat za to, že máme 
všichni krásné zážitky a byli jste nám stále nápo-
mocní.

Kristýna Štafenová,
5A8 Gymnázium Český Brod
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Podzim s LECCOSem

Ani jsme se nenadáli a je listopad, už pomalu vyhlížíme Vánoce. Přiblížil se nám také termín naší Benefi ce 
pro LECCOS, na kterou vás samozřejmě srdečně zveme. Proběhne v pátek 24. 11. od 18 hodin v KD Svět. 
Máme pro vás už celou řadu zajímavých, krásných, zábavných i užitečných položek do  ché aukce – kvalit-
ní vína, knížky, šperky, výtvarná díla a dílka, vstupenky do divadel… V malé veřejné dražbě vám nabídneme 
krásnou grafi ku od herečky a výtvarnice Ivy Hű  nerové. Samozřejmě nebude chybět bohaté občerstvení 
nejen z naší LECCOSní kuchyně. Možná vás překvapí také malý kulturní program, ve kterém se představí 
mladá studentka Karolína Blažková s velmi zajímavým hudebním doprovodem.

A jak jsme si užili první 2 měsíce nového školního 
roku? Nezastavili jsme se. Kromě přípravy a sepi-
sování nových projektů se plně rozjel program v RC 
Kos  čka, kde jsme uspořádali několik zajímavých 
interak  vních seminářů. Vyrazili jsme na vzdělá-
vací víkend s pěstounskými rodinami, který měl 
mezi pěstouny opět velký ohlas. Oblíbené rekreač-
ní středisko Želivka s námi navš  vilo 27 pěstounů 
a 23 dě  . Mimořádně pozi  vní ohlas měl seminář 
vedený paní doktorkou Stříteckou, na který přizvala 
také dva studenty Vojenské lékařské fakulty z Hrad-
ce Králové. Základy první pomoci si s nimi v praxi 
vyzkoušeli nejen dospělí, ale i nadšené dě  .

V polovině října proběhla také naše tradiční Draki-
áda. Již 14. ročník, který jsme uspořádali společně 
s Junákem - střediskem Psohlavci Český Brod a ICM. 
Počasí nám vyšlo náramně. Celé odpoledne sví  lo 
sluníčko, jen vítr jsme opět zapomněli objednat. Jak 
je na naší Drakiádě zvykem, tak vůbec nefoukalo. 
Přesto se některým dětem, podařilo „vyhnat“ draky, 
alespoň na chvíli do pořádné výšky. Kromě pouštění 
draků si vyzkoušeli celou řadu zajímavých disciplín 
– slepeckou dráhu, slovensko-české pexeso, střelbu 
z luku a praku, zatloukání hřebíků a spousty dalších. 
Všichni účastníci si odnesli malý dárek za odměnu.

Jak jistě víte, tak jsme v září otevřeli druhé níz-
koprahové zařízení v Poděbradech. NZDM Klub 
Zvonice Poděbrady už přivítal spousty nových kli-
entů a je o něj velký zájem. Mají otevřeno 3 dny 
v týdnu a plánují spousty zajímavých ak  vit. V čes-

kobrodském NZDM Klub Zvonice ale také nezahá-
lejí. Podnikli tradiční víkend v Krkonoších, hrají Ligu 
férového fotbalu a docela se jim daří. Na Dušičky 
přespali v klubu a dokonce s návštěvou ze spřáte-
leného nízkoprahu v Praze.

V říjnu jsme také uspořádali Setkání s OSPODy, 
u příležitos   projektu „Podpora služeb a spoluprá-
ce v oblas   SPOD na Českobrodsku, Říčansku a Vo-
 cku“. Zaměřujeme se v něm na zkvalitnění a ze-

fek  vnění služeb, poskytovaných v rámci pověření 
k výkonu SPOD (tedy sociálně-právní ochrany dě  ) 
v naší a dalších organizacích. Jeho cílem je nastavit 
procesy při spolupráci s OSPOD a dalšími subjekty 
a doplnit metodiku při přímé práci s rodinami.

Na podzim jsme se tedy opravdu nenudili. Za-
jímá-li vás více o tom, co všechno nabízíme, co 
děláme, jaké akce pořádáme, navš  vte náš web
www.leccos.cz nebo facebookový profi l.

Za LECCOS, z. s., Dita Nekolná
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Po dlouhém dotačním půstu ze strany Místní akční skupiny Region Pošembeří došlo počátkem listopadu 2017 
v návaznos   na schválenou Strategii komunitně vedeného místní rozvoje k vyhlášení první dotační výzvy.

Tato výzva je zaměřena na podporu prorodinných 
opatření prostřednictvím služeb péče o dě   v do-
bě mimo školní vyučování a o prázdninách. 

INFORMACE O VÝZVĚ 

Podporované činnos  :
•  Zařízení péče o dě   zajišťující péči o dě   v době 

mimo školní vyučování 
•  Doprovody na kroužky a zájmové ak  vity 
• Příměstské tábory 
• Dětské skupiny 
•  Společná doprava dě   do/ze školy, dětské skupi-

ny anebo příměstského tábora 
• Vzdělání pečujících osob 

Časové nastavení výzvy:
Předpokládané vyhlášení výzvy: 6. 11. 2017
Ukončení příjmu žádos   výzvy: 8. 1. 2018
Celková alokace: 2.100.000 Kč
Minimální/maximální výdaje: 400.000 Kč/1.050.000 Kč
Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Oprávnění žadatelé: 
• Obce
• Dobrovolné svazky obcí 

• Organizace zřizované obcemi a kraji
• Příspěvkové organizace 
• Nestátní neziskové organizace 
• Obchodní korporace 
• OSVČ 
• Poradenské a vzdělávací ins  tuce 
• Školy a školská zařízení 

Žádost o podporu se bude podávat elektronicky 
prostřednictvím systému IS KP14+ (h  ps://mseu.
mssf.cz). K jejímu podání je nutné disponovat kva-
lifi kovaným elektronickým podpisem (například 
PostSignum České pošty). Také je nutné mít ak  vní 
datovou schránku. 

Podrobné informace k výzvě lze nalézt na
www.posemberi.cz/dotace/dotace-2014-2020/opz/.
Školení pro potenciální žadatele proběhne dne 
20. 11. 2017 od 14 hod v kanceláři MAS Region 
Pošembeří. Konzultace a další informace k výzvě 
poskytne Jana Tůmová, tel. 608 265 566, email: 
tumova@posemberi.cz.

Jana Tůmová,
Region Pošembeří o.p.s.

První výzva MAS Pošembeří vyhlášena!
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Jako každý rok, tak i letos jsme se vydali v době podzimních prázdnin na společnou výpravu. Tentokrát 
jsme jeli na nám dobře známou základnu v Hos  nném. Cesta byla sice delší, ale všichni jsme byli rádi, že 
jsme zase spolu, a tak nám utekla rychle.

Jen co jsme dorazili do klubovny a vybalili si věci, 
ukázalo se, že zde probíhají rozbroje mezi místní 
královskou rodinou a dokonce byl otráven i král 
Joff rey. A tak jsme se rozhodli vytvořit 8 nových 
rodů, které pomohou objasnit vraždu a utkají se 
mezi sebou o zisk trůnu.

Když první večer padla tma, část z nás se veselila 
u ohně a část se vydala poznat okolí ve stylu bojovky.

Druhý den se ukázalo, že místní království napadli 
obři, které jsme se všichni vydali hledat do cent-
ra města. Tam jsme spojili své síly a zdárně obry 
skolili. Odpoledne už všechny rody plánovaly svou 
strategii na poražení ostatních rodů, tvořily si své 
rodové erby, brože a maskoty, aby dokázaly pora-
zit ostatní při večerním boji o informace. V tomto 
utkání bylo důležité získat od ostatních rodů do 
nejvíce informací důležitých pro napadení a zne-
škodnění zbývajících členů výpravy.

Protože byly všechny pokusy o získání trůnu za-
 m neúspěšné, proběhlo v pátek ráno závěrečné 

utkání rodů, tentokrát se zaměřením na fyzickou 

zdatnost, které mělo rozhodnout, který rod je nej-
schopnější vést celé království.

Poté boje na část dne u  chly, aby se konečně večer 
mohlo rozhodnout o vítězství rodu. 

Nejzdatnější rod, který se prokazatelně zasloužil 
o trůn, byl Kostpaprika & Rváči.

Výhru rodu jsme všichni patřičně oslavili na večer-
ní honosné hos  ně a rejdiš  , kterou si užili dokon-
ce i poražení.

Poslední den nám už nezbývalo nic jiného než 
se sbalit a vyrazit zpátky domu. Cesta domů ale 
nebyla jednoduchá. Ukázalo se, že nástup nové-
ho rodu se nelíbí místnímu černokněžníkovi. Ten 
proklel počasí, které nám znepříjemňovalo cestu 
a prodloužilo nám ji o mnoho hodin. Místo tří ho-
din nám cesta trvala hodin osm. Černokněžník své 
pokusy nás zničit ale nakonec vzdal a my jsme se 
všichni ve zdraví dostali domů.

Mar  na Foučková, Psohlavci 14

Podzimní Hra o trůny
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Od vzniku partnerství mezi SOŠ Český Brod – Liblice a francouzskou střední školou v Lons-le-Saunier uply-
nulo již úctyhodných 26 let a tak není divu, že se obě strany snaží kvalitu vzájemných vztahů „upgradovat“. 
Tentokrát přišla s inicia  vou francouzská škola. Vyhrála to  ž národní soutěž francouzského ministerstva 
zemědělství, a když si měla vybrat vhodného partnera pro svůj mezinárodní projekt, obrá  la se na nás.

Projekt je zaměřen na tři globální témata: sociální 
systém, postavení ženy ve společnos   a migrace. 
Postupně budeme rozpracovávat jednotlivá té-
mata a porovnávat stav v obou zemích a nakonec 
připravíme výstavu. Začínáme již během listopa-
dového pobytu našich studentů ve Francii, kdy se 
uskuteční workshop na téma postavení ženy ve 
společnos  . Pro naše studenty je to jedinečná pří-
ležitost, jak si vyzkoušet v praxi prezentaci v anglič-
 ně před publikem. 

Přinášíme rovněž malé ohlédnu   za výměnným 
pobytem francouzských studentů u nás. Hos  li 
jsme jich celkem 27 a většinu tvořila jako obvyk-
le děvčata, což je pochopitelné vzhledem k jejich 
oboru (sociální služby). Dívky byly neobyčejně ko-
munika  vní a spontánní. Všude na sebe poutaly 
pozornost, ať už to byla pražská tramvaj nebo ná-
měs   v Telči, kde dokázaly rozhýbat i jinak rezervo-
vané japonské turisty. Připravili jsme pro ně pestrý 
program, který kombinoval tradiční body (Terezín, 
pivovar Nymburk, diskotéka) s novinkami (Telč).

Na úvod nechybělo seznámení s naší školou, při 
němž se naši studen   jako vždy ujali role průvod-
ců. Při následné prezentaci představili Francouzům 
Českou republiku i stručný přehled českého vzdě-
lávacího systému. Rovněž jsme projednali naši bu-
doucí spolupráci na výše zmíněném projektu.

Tradičním zlatým hřebem pobytu byla návštěva 
Prahy. Snažili jsme se naplnit jak vzdělávací, tak 
zábavnou část programu, takže jsme naše hosty 
zavedli do krypty v Resslově ulici i do bludiště na 
Petříně. Pobyt měl u našich partnerů velký ohlas 
a my už se těšíme, až vám budeme moci vyprávět, 
jak jsme se měli ve Francii. 

Nakonec bychom rádi poděkovali Školskému od-
boru Středočeského kraje a Městu Český Brod za 
fi nanční pomoc, kterou nám pravidelně poskytují 
na realizaci výměnných pobytů a pomáhají toto 
výjimečné partnerství udržovat.

Marie Radiměřová, SOŠ Český Brod - Liblice

Partnerství s inovací
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Podzimní prázdniny superhrdinů
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Jako již tradičně v této čás   roku jsme coby správní skau  ci vyjeli obdivovat krásy naší republiky. Po necelé 
dekádě jsme se v úctyhodném počtu navrá  li do Rokytnice nad Jizerou na tamní faru. Na naše bojovné 
hrdiny a padouchy tam čekal hned první úkol, a to najít mentory svého týmu. Nebylo to nic lehkého, přeci 
jenom nemůžeme brát do týmu jen tak leckoho, ale všichni tento svůj první úkol úspěšně splnili a po pár 
komunikačních secích a vědomostních výpadech každý znal své idoly – superhrdiny pro těch pár prázdni-
nových dní.

Zdálo se, že každý o své kariéře v tomto byznyse 
už dlouho snil, jelikož když přišlo na pojmenová-
ní a promyšlení alter ega, nikdo neměl problémy 
s krea  vitou. Pak se tedy začali tahat králíci z klo-
bouku a dovádělo se trochu v té podzimní smrš   
venku. Nikdo však nebyl dostatečně znaven (až na 
vedoucí,   by spali pořád), a tak se i po večeři ještě 
pár hodin hrály seznamovací a v  pné hry.

Započal další den a co potřebuje nutně každý 
nadějný superpadouch nebo superhrdina? Ne, 
konvice to není, správnou odpovědí je kápě nebo 
nějaký kostým. A protože každý skaut oplývá ne-
spočtem neuvěřitelných schopnos  , každý měl po 
chvilce něco spíchnuto a už se dovádělo po chatě 
s vlajícími prostěradly na zádech. A kdo zrovna ne-
napomáhal zrození módního díla, prověřoval svou 
paměť a fyzičku v lehkých úkolech po chatě. Další 
várka zátěžových zkoušek se na ty nebožáky při-
ří  la i odpoledne, kde se k tomu přidala i krátká 
scénka na téma celé výpravy a nad vzniklými v  py 
a hereckými výkony bylo těžké nevalit oči. A jak to 
tak bývá, večer nás čekala další várka her, protože 
kdo si hraje... nehází kvě  náče z oken, je to tak?

V sobotu byli superhrdinové na chvíli odloženi stra-
nou a my vyrazili za neustálého mrholení a deště do 
nedalekého Harrachova do Hornického muzea. Pak 
jsme se ještě společně vydali k Mumlavským vodo-
pádům zjis  t, zda se dá bruslit, a pak   odvážnější 

vyrazili na krkolomnou cestu zpátky do Rokytnice, 
která se díky počasí neobešla bez bahenního mas-
kování. Ten večer se toho ještě hodně stalo, když 
nás napadl zloduch, který neměl rád odlišnost, ale 
ani toho se našich 29 statečných nezaleklo a mohl 
se slavit konec akce a úspěšné splnění zkoušek.

V neděli jsme rozdali sladké, dřevěné a papírové 
a pomalu se chystali k odjezdu. Nedělní vichr si s ná-
mi sice pohrával jako s živými draky, ale překonali 
jsme i tuhle malou překážku a stejně tak i tu větší 
v podobě spadlého stromu přes cestu (ten naštěs   
na rozdíl od černé kočky neznamená smůlu) a po 
nejméně dvojnásobném čase stráveném na cestě 
jsme se dostali blíže k našim vyhřátým postelím.

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Bára Wallenfelsová

www.skaut7.cz
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V sobotu 14. října se uskutečnil již 36. ročník závodu Šemberská dvanáctka. Počasí nám přálo, a tak jsme 
se celý den těšili ze sluníčka a tepla. Na startu se, skoro až symbolicky, sešlo 36 dvoučlenných hlídek, které 
čekala asi pě  kilometrová trať s dvanác   zapeklitými úkoly. V případě jejich špatného splnění či úplného 
nesplnění se k času na tra   přičetly závodníkům trestné minuty – a ty dokázaly s celkovým pořadím hodně 
zamíchat.

Hned po startu si pro nás pořadatelé připravili 
stavbu stanu. Ten jsme museli složit do dvou mi-
nut, jinak se se nám v kartě závodníka objevily 
minuty navíc. Poté, co jsme vyběhli do prvního 
velkého kopce, jsme na druhém stanoviš   museli 
vyšplhat po laně, nejmladší hlídky po provazovém 
žebříku. Vzápě   jsme plnili tzv. „kontrolu Y“ – ta 
je každý rok jiná. Letos jsme měli za úkol rozlousk-
nout ořech tak, aby jeho jádro zůstalo celé.

Po dalším vyčerpávajícím výběhu do kopce jsme 
se dostali k uzlování. Každý z dvojice si vylosoval 
jeden ze šes   základních skautských uzlů, který 
musel dobře a rychle uvázat, jinak se k času na tra-
  opět přičetlo několik trestných minut. Po hodu 

granátem a luštění Morseovy abecedy nás čekala 
ještě střelba ze vzduchovky, azimuty/orientace 
mapy, lanová lávka, přechod přes potok po kládě, 
zatloukání hřebíku, přepalování provázku a nako-
nec ještě překážková dráha, skládající se z plížení 
a přelézání bariéry.

Jako každý rok jsme i letos doběhli do cíle celí zni-
čení. Závod byl vyčerpávající, síly vyrovnané. Ale 
putovní totem pro celkového vítěze nakonec opět 
získalo středisko Ing. Ládi Nováka.

Nejen že jsme změřili síly s ostatními závodníky ze 
dvou skautských středisek, ale také jsme v mno-
ha disciplínách museli překonat sami sebe. A jako 
vždycky to i letos stálo za to.

Tereza Burdová
– středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod

www.skaut7.cz

Šemberská dvanáctka
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Dě   z 5. B třídy Základní školy Tyršova 68 se seznámily s bitvou u Lipan hned čtyřikrát.

Poprvé to bylo jako s učivem v hodinách vlas  vědy. 
Druhým seznámením byla návštěva Podlipanského 
muzea. Tam se každý mohl postavit na vozovou 
hradbu a představovat si, jaké to asi bylo uprostřed 
bitvy, která pro husity neskončila vítězně.

Na konci září se podařilo uskutečnit setkání tře  , 
které se neobešlo bez pořádné přípravy. Cílem bylo 
dojít z Českého Brodu do Lipan pěšky a v kostýmech 
s prvky oblečení z dané doby. V hodinách výtvarné 
výchovy jsme vyráběli vlajky, š  ty, sáčky na pení-
ze a další drobnos  , pomohli i rodiče. Cestou jsme 
se zastavili na náměs  , kde nás ochotný archeolog 
seznámil s výzkumem, který právě probíhal, a uká-
zal nám, co se skrývalo pod zemí uprostřed města. 
Dál naše cesta vedla přes Přistoupim a Kšely, kde 
jsme se zastavili na statku s koňmi. Přes les jsme po-
kračovali do Hřib a konečně do Lipan. Počasí nám 
přálo, a tak jsme bez problémů došli až k mohyle. 
Zpáteční cestu nám usnadnil linkový autobus.

Na poslední setkání jsme čekali do 24. října, kdy 
jsme jeli do Prahy do divadla Minor na představení 

Bitva u Lipan. Jako vždy výborné představení při-
neslo dobrodružný příběh husity, který vyprávěl 
o svém životě v době husitských válek, o tom, co 
zažil, čemu věřil a za co bojoval.

Tak co dě  , budete si bitvu u Lipan pamatovat...

Jitka Jermanová, třídní učitelka 5. B, ZŠ Tyršova

Bitva u Lipan čtyřikrát

Halloween... Když se řekne tohle slovo, tak si většina z nás představí dýně, světýlka, čarodějnice, kostlivce 
a všelijaké různé příšery. U nás v Česku se sice Halloween příliš neslaví, ale v devátých třídách naší školy 
tuto nedlouhou tradici dodržujeme rádi.

I my jsme už na začátku října přemýšleli, jak letošní 
Halloween zorganizujeme, aby to bylo nějak origi-
nální. Bylo vysloveno mnoho návrhů, ale nejvíc se 
líbil tento: rozdělit se na skupiny, každá si připraví 
program, s kterým navš  ví ostatní třídy. Nakonec 
vznikly 4 skupiny: taneční, kouzelnická, divadelní 
a výtvarná (malování na obličej). Obsah jsme po-
chopitelně směřovali k halloweenské tema  ce, ale 
hlavně jsme chtěli dě   zaměstnat. To bylo to nové, 
čím jsme chtěli přispět.

31. 10. jsme tedy přišli do školy s plnými taškami líči-
del a barev na obličej. Po převlečení někteří vypada-
li opravdu jako z horrorového fi lmu. Domluvili jsme 

se, že půjdeme pouze za dětmi prvního stupně, do 
čtyř tříd na radnici, protože bychom to jinak nes  ha-
li. Dě   už zčás   věděly, co přijde, a tak nás už vyhlí-
žely z okna. Odložili jsme bundy a šlo se na věc.

Divadelní skupina měla připravenou ukázku z po-
hádky Nebojsa z Werichovy knihy Fimfárum. Po 
ukázce se hrál „kufr“ a „šibenice“. Taneční skupina 
ukázala ochutnávku choreografi e na písničku Thril-
ler od Michaela Jacksona. Nenechala dě   zahálet 
a taky je naučila pár tanečních kroků. Kouzelnická 
skupina byli studen   z Bradavic. Harry, Hermiona, 
Uršula, Ron, Neville a Draco vyprávěli dětem bra-
davickou historii a taky je naučili nějaké to kouzlo. 

Halloween 9. A ze ZŠ Tyršova
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Při oslavě Dne Země žáci 7. B pracovali s atlasem zvířat. Naším cílem bylo připomenout si souži   člověka se 
světem zvířat. Zopakovali jsme si možnos   péče o zvířata i důležitost jejich ochrany (sběr kaštanů, krmení 
ptactva, pravidla chování ve volné přírodě a v ZOO).

Hlavní náplní se stala malba konkrétního zvířete, 
které jsme si vylosovali z nabídky paní učitelky. 
Malbu jsme doplnili informacemi o příslušném ži-
vočichovi (tělesné rozměry, zeměpisné rozšíření, 
způsob života, příbuzné druhy, ochrana druhu, ty-
pické znaky). Nakonec jsme uspořádali výstavu ob-
razů. Na všechny čekala malá sladkost, větší ceny 
byly připraveny pro autory vítězných prací.

Třída 6. A se na Den Země vydala jednu zastávku 
vlakem do Rostoklat, odkud se vrá  la zpátky do 
Českého Brodu pěšky. Cestou navš  vila různé typy 
krajiny. Kulturní, člověkem osídlenou krajinu před-
stavovala obec Břežany II a obec Štolmíř s barok-
ním kostelem Sv. Havla, ale také zatopený lom na 
křemen Chrástnice, který dokazuje, že vliv člověka 
na krajinu není pouze pozi  vní. Zemědělská kraji-
na mezi oběma obcemi je proslulá díky své kvalitní 
půdě a žáci tak procházeli polními cestami mezi cuk-
rovou řepou a plantážemi jahodníků a maliníků.

Závěr dopoledne strávili žáci naší školy v pojízd-
ném planetáriu. Stan ve tvaru kupole nabídl děv-
čatům a hochům z 6. třídy zajímavou 3D projekci 
o živých organismech a jejich mikroskopickém svě-
tě a také krátký dokument o světelném znečištění 
současného světa. Dozvěděli jsme se, že největším 
zdrojem světelného znečištění noční oblohy je po-
uliční osvětlení, které je často zbytečné nebo špat-
ně umístěné. Budovy jsou v noci často osvětlovány 
jen pro větší efekt. Nad městy se tak vytváří tzv. 
světelné čepice. Noční světlo je i hrozbou pro zdra-
ví člověka, protože ovlivňuje spánkové cykly.

Alena Dvořáková, Jan Kropáček, Silvie Thomesová,
ZŠ Tyršova

Jak se slavil Den Země na Tyršovce

Malovací skupina vytvořila dětem na obličeje krás-
né lebky a kočičky a ukázala jim, jak na to.

Program bylo docela náročné vymyslit a připravit, 
a ještě těžší bylo dě   zaujmout, překvapit, pobavit 
a něco naučit, a tak nás potěšilo, že jsme od paní 
učitelek obdrželi poděkování a nějaké ty sladkos  . 
Nejlepší poklonu nám ale vysekla jedna holčička 
z 3. C, která pravila: „Tak ten Halloween byl ještě 
lepší, než jsem si myslela.“ Moc jsme si letošní Hal-
loween užili.

Monika Andrea Cara a Valentýna Holešovská,
9. A, ZŠ Tyršova
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Babí léto se letos opravdu vydařilo. Sluneční paprsky úspěšně rozpouštěly mlhy chladných rán a vytvářely 
společně s barevným lis  m a příjemným lehkým větříkem ideální podmínky pro pobyt venku. Za naší no-
vou školou v parku jsme si zvykli trávit čas nejen hodin tělocviku a prvouky, ale hodí se, jak jsme si vyzkou-
šeli, i pro výuku výtvarné výchovy. Těch barev, těch tvarů! A tolik zajímavého materiálu!

Naši prvňáčci se do parku vypravili s cílem ve sku-
pinkách vytvořit z nalezeného a nasbíraného pří-
rodního materiálu…cokoli. Inspiraci načerpali na 
internetu, kde je fotografi í land artu (jak se tvorbě 
v přírodě a z přírodnin odborně říká) nepřeberné 
množství. Pro každou skupinu se v parku našel ma-
teriál i prostor, téměř každá skupina si vytyčila jiný 
tvůrčí cíl. Domeček z klacků, bludiště z lis  , barva-
mi hýřící koláže z přírodnin, to všechno „skřítci“ 
z 1. A. během dvou hodin venku vytvořili. Byla to 
dvouhodinovka plná nejen práce a spolupráce, ale 
i pohybu, smíchu, přemýšlení, dohadování, hodno-
cení i přehodnocování různých rozhodnu  .

Žáci se naučili dívat na přírodní materiály trošku 
jiným pohledem, o něco víc se vzájemně poznali, 
neustále probíhala vstřícná komunikace a pomoc. 
Park u nové budovy školy se tak díky této ak  vitě 
stal na několik dní přírodní galerií, jejíž umělecká 
díla mohli ocenit i další návštěvníci.

Mgr. Iva Čapounová,
třídní učitelka 1. A, ZŠ Žitomířská

Neučíme se jen v lavicích
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Společný projekt pro třídy 3. A a 4. B nesl název Živá příroda a jeho cílem bylo vytvořit koláž. Věnovali 
jsme mu společně nejen hodiny výtvarné výchovy a prak  ckých činnos  . Dě   mohly po vzájemné domluvě 
pracovat i o přestávkách.

„Nejprve jsme si vylosovali barevný papírek a pod-
le barvy jsme se rozdělili do skupin. Dostali jsme 
2 velké bílé papíry, které nám paní učitelky slepily 
k sobě. Jako první jsme si ve skupině rozdělili role. 
Někdo stříhal, někdo lepil nebo maloval a všichni 
vybarvovali. Nakonec jsme vymýšleli příběh. My si 
vybrali téma zima.“ (Viky)

„Přinesli jsme si vystříhané obrázky zvířat, které 
jsme měli nalepit na velký papír, domalovat a pak 
k obrazu vymyslet příběh. To bylo nejtěžší, protože 
jsme se nemohli shodnout. Nakonec jsme se do-
mluvili a vymysleli příběh o stádu koní.“(Anička S.) 

„Líbilo se mi, jak jsme lepili obrázky a psali příběh. 
Naše skupina psala o farmě.“(Lucka) 

„Skupiny jsme vylosovali pomocí barevných lísteč-
ků. Naším tématem bylo pole. Skupina se chovala 
dobře a skvěle přemýšlela.“(Kačka K.)

„Líbilo se mi, jak jsme spolupracovali, nejdřív jsme 
se styděli, ale potom jsme se chovali jako kámo-
ši.“(Bára)

„Na té spolupráci se mi líbilo, že jsme se dozvěděli 
něco o názorech jiných. A také jsem poznala nové 
lidi a naučili jsme se spolupracovat.“(Anežka)

„Byla to skvělá práce se třeťákama.“(Pavla)

Úplně na závěr jsme společně práci zhodno  li. 
Podle vyjádření dě   se jim tato práce líbila a chtěly 
by ji někdy zopakovat. Hotové obrazy nyní zdobí 
chodby naší školy.

třída 4. B, ZŠ Žitomířská

Učíme se spolupracovat
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Hejtmanův pohár je soutěž pro žáky škol, která má hlavně rozvíjet sportovní zdatnost školáků, ale aby ško-
la v soutěži uspěla, musí nejen žáci zvládnout mnoho dalších ak  vit. Letos jsme se u nás ve škole do sou-
těže, kterou organizuje Asociace amatérských sportů ČR, zapojili už podruhé. Vloni, při naší první účas  , 
jsme obsadili v konkurenci všech zapojených středočeských škol 2. místo. Letos jsme ve Středočeském kraji 
zvítězili, a tak jsme si před několika dny jeli do Prahy pro tuto krásnou cennou trofej, kterou jsme převzali 
za přítomnos   televizních kamer.

Základem této celoroční soutěže bylo překonávat 
přesně danou tzv. opičí dráhu, ve které jsme zdolá-
vali různé překážky, ale museli jsme také zvládnout 
práci s fl orbalovou hokejkou, nebo s basketbalo-
vým míčem.

Vedle této hlavní disciplíny jsme během roku mu-
seli plnit také různé tzv. hejtmanské výzvy. Kromě 
několika dalších sportovních výzev, při kterých se 
museli zapojit do soutěžní štafety i paní učitelky, 
vytvářeli jsme a zdolávali vlastní opičí dráhu, nebo 
jsme dokumentovali, jak se rozcvičujeme a spor-
tujeme ve svém volném čase, už nebyly další vý-
zvy sportovní. Museli jsme při jejich plnění zapojit 
svoji krea  vitu, fantazii a často také naše umělecké 
dovednos  . Tak jsme například skládali písničku 
a básničku, natáčeli fi lm, vyráběli vlajku, hráli jsme 
si na televizní reportéry a kameramany a vytvářeli 
reportáž o Hejtmanově poháru. Všechny tyto ak  -
vity jsme v průběhu školního roku fo  li, natáčeli, 
pak jsme vše zpracovávali v iPadech nebo počíta-
čích do vlastních fi lmů a koláží a vkládali na náš 
soutěžní profi l na internetu. Důležitá byla také do-
chvilnost, zapojení co největšího počtu žáků a také 
to, že umíme pomáhat druhým.

Celý rok jsme za plnění těchto výzev dostávali 
body, které se sčítaly. Všechno bylo do poslední 

chvíle hodně nerozhodné, a tak jsme s napě  m če-
kali, jak dopadneme. Moc jsme si přáli vyhrát, ale 
málokdo z nás to říkal nahlas. Nakonec se nám to 
podařilo, získali jsme celkem 4160 bodů a přesně 
o 126 bodů jsme porazili naše loňské přemožitele 
z neratovické základní školy.

Slavnostní předání Hejtmanova poháru se usku-
tečnilo v Praze koncem října, byl to pro nás moc 
krásný zážitek, který natá-
čela i televize! Tam jsme si 
také slíbili, že se i letos do 
soutěže zapojíme a bude-
me se snažit, abychom se 
za rok zase setkali na pře-
dávání dalšího Hejtmano-
va poháru. Obhajoba bude 
určitě hodně těžká, ale 
uděláme ve škole všechno 
pro to, abychom se i příš   
rok v žebříčku Hejtmanova 
poháru dostali co nejvýš.

Žáci ZŠ a PrŠ Český Brod, 
Žitomířská

Hejtmanův pohár patří letos nám
– žákům českobrodské Základní a Prak  cké školy! 
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V listopadu máme u nás ve škole důvod slavit. A jakéže je to slavnostní datum? 7. listopadu – tento den 
se to  ž slaví světový den Ekoškol. Titul Ekoškoly máme letos již pět let, a tak jsme se rozhodli tento den 
náležitě oslavit.

V rámci environmentální výchovy jsme si i pro letoš-
ní rok adoptovali zvířátko v pražské zoologické zahra-
dě. A jelikož na 7. listopadu připadl i Den dětských 
sponzorů v pražské ZOO, spojili jsme oslavu světové-
ho dne Ekoškol s výletem za naším zvířátkem.

V úterý ráno jsme se sešli ve škole teple oblečeni 
a mimořádně vybaveni i foťáky a mobily. Paní ře-
ditelka vyhlásila fotografi ckou soutěž – o nejlepší 
fotku našeho zvířecího svěřence. A kteréže to letos 
je? Vybrali jsme kombu ušatou, kterou jsme si po-
jmenovali jednoduše – prostě je to naše Komba. 
Najdete ji v pavilonu Afrika zblízka, ale jelikož je 
to noční tvor, není lehké ji v tmavém výběhu najít. 
Nám se to ovšem podařilo rychle. Bez blesku jsme 
si ji i vyfo  li, jen škoda, že jsme si ji nemohli vzít 
sebou do školy.

Ale celý den jsme nestrávili pouze u Komby. Obe-
šli jsme snad celou zahradu, až nás už bolely nohy. 
Odměnou nám však bylo, že jsme viděli žirafy, 
zebry, lední medvědy, slony i gorily. Dokonce i na 
párek v rohlíku a teplý čaj došlo. Po přestávce na 
svačinu jsme pokračovali k lachtanům a tučňákům. 
Ti se před námi předváděli a pózovali našim fo-
tografům. Procházku po zoologické zahradě jsme 
zakončili u obchodu se suvenýry. Výběr upomínek 
byl opravdu veliký – plyšová zvířata, omalovánky, 
magnety, hopík se zvířátkem, tužky, pohledy i sloní 
trus na zahrádku. Ten jsme tedy do školy nepřivez-

li, protože jsme ho v záchvatu závěrečného náku-
pu zapomněli koupit, i když to byl jeden z hlavních 
našich nákupních cílů. Ale určitě se pro něj na jaře 
stavíme.

Do zoologické zahrady jezdíme vždy rádi a určitě 
budeme muset znovu jet zkontrolovat naši Kombu. 
Jako správná Ekoškola jsme oslavili den Ekoškol ven-
ku v přírodě mezi zvířaty. Dozvěděli jsme se něco 
nového, poznali nové druhy zvířat a užili si krásný 
podzimní den. Některé z nás to ovšem pořádně 
zmohlo, takže zpáteční cestu v autobuse prospali.

Ekotým Základní školy
a Prak  cké školy Český Brod

Navš  vili jsme kombu ušatou

foto: archiv Zoo Prahafoto: archiv Zoo Praha
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Českobrodská soutěž a mistrovství světa
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V polovině října proběhl v Českém Brodě závod Mistry s Mistry a Českobrodská soutěž v aerobiku, kterou 
organizoval Corridoor. Většina tréninkových skupin se již připravuje na novou sezónu, a tak jsme měli na 
závodech pouze dva zástupce. Sportovní tým Míši Kokešové Poison získal i přes značné personální oslabení 
bronz. A Veronika Vomáčková si zasloužila stříbro. Pro obě sestavy to byl poslední závod sezóny a hezké 
rozloučení s letošní sestavou.

V neděli pokračovala tradiční soutěž ve cvičení 
podle lektora. Největších úspěchů dosáhla Aneta 
Blechová, která dosáhla v obrovské konkurenci na 
příčku nejvyšší. Úspěšně závodila i Tereza Strejčko-
vá, která si v den svého svátku odvezla bronzový 
„dáreček“.

A hned v pondělí po Českobrodské soutěži odjíždě-
li naši svěřenci na mistrovství světa ve sportovním 
aerobiku do Holandska. Z „brodských“ svěřenců se 
nominovali hned čtyři závodníci. Byl to přímo zá-

vodní maraton - základní kolo, semifi nále i fi nále. 
Naše kadetská zástupkyně Sabina Juránková se do 
ČR vrá  la jako mistryně světa! Její výkony ve všech 
kolech byly téměř bezchybné a zlato bylo opravdu 
zasloužené.

Stejně tak se dařilo i juniorskému triu Tarzan’s fa-
mily. Holky měly sice jen dvě kola, ale první místo 
jim náleželo také po každém z nich. Tvrdá dřina se 
skutečně vypla  la a my všem čtyřem moc gratulu-
jeme a zároveň děkujeme za krásnou reprezentaci 
jak České republiky, tak našeho klubu.

Eliška Strakošová, z.s. Corridoor
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Odbor klubu českých turistů Český Brod uspořádal v sobotu 7. října 2017 již 51. ročník dálkového pochodu 
a cykloturis  cké jízdy „Českobrodská padesátka“. Z budovy Městského úřadu na náměs   Arnošta z Pardu-
bic odstartovalo 132 turistů – 95 jich startovalo na pěších trasách (15 km, 21 km, 28 km, 38 km a 51 km) 
a 28 na cyklotrasách (47 km a 68 km). 

Dvě nejkratší pěší trasy zavedly turisty kolem 
Tuchorazské hlásky na obrátku v Dolánkách. Trasa 
21 km odtud vedla do cíle přes Tismice s román-
skou bazilikou. Pěšáci na trasách 28 km a 38 km 
putovali přes Tuchoraz a Přehvozdí a údolím Jalo-
vého potoka do Kostelce n. Č. l. a déle přes Truba 
na Rozces   na Šembeře. Kratší trasa odtud pokra-
čovala do cíle údolím Šembery; delší vedla do cíle 
přes Hradešín, Klepec a Tismice. Padesá  kilome-
trová trasa vedla dálkoplazy přes Tuchoraz, Staré 
Zámky a kostelík Sv. Mar  na do Jevan. Do cíle pak 
pokračovali přes Kostelec n. Č. l., Rozc. na Šembe-
ře, Hradešín, Klepec a Tismice. 

Cykloturisté na trase 47 km šlapali přes Kostelec 
n. Č. l. a Konojedy do Černých Voděrad a odtud se 
vrá  li do cíle přes Jevany, Hradešín, Klepec a Tis-
mice. Cyklotrasa 68 km měla obrátku až v Mělníku 
(nedaleko města Sázavy) u pomníku generála Jaro-
slava Vedrala-Sázavského. Cyklisté sem dojeli přes 
Lipanskou mohylu, Krymlov a Moš  ce; do Českého 
Brodu se vraceli přes Skalickou myslivnu, Černé 
Voděrady, Jevany, Hradešín, Klepec a Tismice. V cíli 
dostali všichni účastníci pamětní diplom a sladké 
občerstvení. Malovaný hrnek s mo  vem Česko-
brodské padesátky si odvezlo 23 turistů – nejstarší, 
nejmladší, nejvzdálenější a 20 vylosovaných.

Akce se uskutečnila i díky fi nančnímu příspěvku 
města Český Brod.

Kdo byl Jaroslav Vedral- Sázavský? 
Narodil se 17. 11. 1895 v Mělníku (tehdy soudní 
okres Černý Kostelec, okresní hejtmanství Český 
Brod). Bojoval v československých legiích v Rusku. 
Po návratu z Ruska, v dubnu roku 1920, pokračo-
val ve službě v československé armádě. Po okupaci 
Československo se zapojil do odboje. V lednu roku 
1940 uprchl přes Budapešť a Bělehrad do Francie, 
kde vstoupil do čs. vojska; zde začíná používat krycí 
jméno Sázavský. Po porážce Francie se přesunul do 
Londýna. V srpnu roku 1944 se dobrovolně přihlá-

sil k odjezdu do Sovětského svazu. Zde byl 3. září 
povýšen na brigádního generála, jmenován velite-
lem 1. československé brigády a nasazen do bojů 
o Dukelský průsmyk. 6. října 1944 se českosloven-
ským jednotkám podařilo překročit státní hranici. 
Štábní automobil Jaroslava Vedrala-Sázavského 
však asi 100 metrů za hranicí najel na minu a po 
jejím výbuchu generál zemřel. Od této tragické 
událos   uplynulo v předvečer letošního ročníku 
Českobrodské padesátky 73 let.

Za odbor KČT Český Brod Ing. Václav Čokrt 

Českobrodská padesátka 2017
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V neděli 29. 10. 2017 se uskutečnilo nohejbalové superfi nále 1. ligy žen mezi Českým Brodem a Vršovice-
mi. V základní čás   soutěže dokázaly naše hráčky tohoto soupeře porazit a na domácí půdě s ním remizo-
vat. Začátek superfi nále nebyl pro náš tým ideální. V první dvojici si obnovila zranění kolene J. Moglichová 
a tento dílčí zápas naše hráčky nakonec ve tře  m setu prohrály. V dalším průběhu utkání však převzaly 
otěže zápasu a naprosto zaslouženě vyhrály v poměru 5:2. Získaly tak 8.  tul mistra ČR v dlouhodobé sou-
těži za sebou. Každý rok přepisují nohejbalovou historii a letos tomu nebylo jinak.

V další čás   článku zhodno  l extraligovou sezonu 
Jan Sýkora, který odpověděl na následující otázky.

Jaké měl tým cíle před sezonou?
Cíle jsme si vytyčili celkem tři. Zaprvé zachránit 
extraligovou příslušnost pro další ligový ročník. 
Zadruhé postoupit na všech republikových šampi-
onátech ze základních skupin a bojovat o medaile. 
A posledním cílem bylo postupné zabudování mla-
dých hráčů do elitního mužského družstva.

Jaké nejzásadnější událos   se přihodily během 
uplynulé sezony?
Bylo jich několik. Letošní sezónu jsme poprvé 
odehráli v novém areálu nohejbalu za halou. Náš 
dlouholetý kapitán a osobnost týmu Cíba se těs-
ně před začátkem sezony zdravotně úplně složil 
a do tréninkového a následně zápasového rytmu 
se dostal až po základní čás  , bohužel se za tak 
velmi krátkou dobu nedokázal dostat do vrcholné 
formy. Tréninkové jednotky byly velmi intenzivní, 
bohužel jsme se nescházeli v kompletní sestavě. 
Opora týmu David Ešner, ač měl vynikající vstupu 
do sezony, postupně ztrácel herní kvalitu a play-off  
strávil na lavičce.

Povedlo se vám vytyčené cíle před sezonou splnit?
Extraligu jsme s předs  hem udrželi, bohužel to 
byl pro některé hráče vrchol sezony a poté jim 
chybělo pověstné nadšení a tréninková disciplino-
vanost. Na MČR jsme pouze na domácím šampi-
onátu trojic nepostoupili ze základní skupiny, na 
ostatních republikách jsme cíl splnili a ve dvojicích 
jsme dokonce obsadili 4. místo. Během sezony se 
postupně v sestavě objevili naši dorostenci Čech, 
Truc, Chejn.

Na závěr bych chtěl všechny nohejbalové přízniv-
ce pozvat na Vánoční turnaj, který se uskuteční ve 
dnech 2. - 3. 12. 2017. Přijďte zafandit a oslavit 
výsledky z MS v nohejbale žen a juniorů, které se 
konalo 17. - 19. 11. 2017 v Nymburce.

Za oddíl nohejbalu
Jan Sýkora

Konec nohejbalové sezony se zlatou tečkou
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Tereza Pálová z Českého Brodu se svým psem Kyilea Darley Arabian (border collie) získala několik ocenění 
v poměrně novém sportu zvaném agility. Začal vznikat kolem roku 1970 v Anglii a má svá určená pravidla. 
V agility jde o to, aby psovod se svým psem překonal trať s překážkami ve správném směru a pořadí, bez 
chyb a v co nejlepším čase. Položila jsem Terezce několik otázek.

Jaká jsou pro tento sport vhodná plemena? Může 
se začít se psem cvičit v jakémkoli věku?
Na agility je prak  cky vhodné jakékoliv plemeno, 
od čivav až po ovčáky například, každopádně pes 
pro tento sport musí mít fyzické proporce, určitě 
se bude hůře skákat nějakému 30kilovému labra-
dorovi, než 15kilové border kolii. Jinak se se psem 
může určitě v jakémkoliv věku začít, když to tedy 
není nějaké pě  měsíční stěně, ty ještě běhat sa-
mozřejmě nesmí.

Jak jste se dostala k závodům agility a jak dlouho 
provozujete tento sport? 
Agility provozuji nyní cca 6 let a k tomuto sportu 
jsem se dostala vlastně úplnou náhodou přes časo-
pisy, pak už stačilo jen přihlásit se na závody (kde se 
nám mimochodem moc nedařilo, jelikož jsem o agi-
lity ještě nic moc nevěděla) a bylo vymalováno. 

Kolik času svému psovi denně věnujete? Co na to 
Vaši vrstevníci? Fandí Vám? 
Svým psům většinou denně věnuji něco kolem 3 – 4 
hodin, pak jsou v našem harmonogramu také jednou 
někdy až dvakrát týdně hodinové tréninky. Většina 
mých kamarádů mi hodně fandí, řekla bych, kolikrát 
mě doprovázejí i na tréninky a se psy mi pomáhají. 
Jsou ale i tací, kteří můj koníček neustále nega  vně 
komentují, každopádně já se  m nijak nezatěžuji. 

Co je na agility nejob  žnější? 
Tak pro každého něco jiného, pro mě je to asi syn-
chronizace, udržet stále stejné tempo se psem až 
do konce, což je někdy dost ob  žné, když Vám pes 
běží rychlos   například 5 metrů za sekundu.

Kterého úspěchu si nejvíce vážíte? Máte nějaký 
vysněný závod, kde byste se svým psem chtěla 
startovat? 
Nejvíce si vážím asi úspěchu z roku 2016, kdy jsme 
reprezentovali Českou republiku na Mistrovství Ev-
ropy a získali s naším soutěžním družstvem 8. mís-
to. Stálo tam pro   nám 24 zemí. Dále pak  tul Vi-
cemistra ČR mládeže v družstvech z letošního roku. 
No, jelikož jsem dos   ambiciózní člověk, tak bych se 
chtěla jednou postavit na start Mistrovství světa.

Pro úplnost ještě doplním, že slečna Terezka za 7 
měsíců splnila zkoušky pro přestup do elitní ka-
tegorie A3 téměř ve 2 letech feny. Zúčastnila se 
také kvalifi kačního závodu 1. a 2. kola na European 
Open Junior 2017. V Lucembursku v samotném zá-
vodě European Open Junior 2017 obsadila se svým 
družstvem 8. místo. Přeji mnoho dalších sportov-
ních úspěchů a hodné a poslušné psy.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Psí láska
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Měsíc říjen začíná každým rokem pro veškeré sokolstvo smutným výročím, které se váže k datu 8. října. 
Letos uplynulo již 76 let ode dne, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich svým výnosem rozpus-
 l Českou obec sokolskou a zabavil její majetek. Při tzv. akci „Sokol“ v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo 

zatklo takřka naráz všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří do té doby ještě byli na 
svobodě. Byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských 
pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrá  lo. Tento den – 8. říjen, který je tragicky zapsán 
v historii Sokola, si Česká obec sokolská každoročně připomíná jako Památný den sokolstva.

Oddíl aerobiku reprezentoval naši jednotu na praž-
ském veletrhu hraček For Toys. Svěřenkyně Elišky 
Strakošové vystoupily na této akci rovnou třikrát. 
Jejich vystoupení se divákům moc líbilo a my jim 
děkujeme za krásný výkon.

Náš Klub sokolských seniorů by rád posílil své řady 
a přivítal mezi sebe nové zájemce o jeho činnost. 
Aby se případní zájemci mohli snáze dozvědět 
o činnos   klubu, má KSS od poloviny října zcela 
novou informační nástěnku ve výloze drogerie Šlak 
na náměs  . Přijďte, rádi vás mezi sebou uvítáme!

27. října se zástupci Sokola, města Český Brod a ju-
náků sešli v městském parku u pomníčku T. G. Ma-
saryka, aby zde vzpomenuli výročí 99. let od vzniku 
samostatného Československa. K pomníku jsme 
položili ky  ce, vyslechli vzpomínkový projev k této 
událos   a společně si zazpívali státní hymnu.

Devadesát let stará fotografi e v minulém čísle 
ukazovala, jak kdysi sokolovna zezadu vypadala. 
V dnešním čísle se můžete podívat, jak dopadla její 

letošní rekonstrukce. Mezi stavem před prázdnina-
mi a nyní je to opravdu propastný rozdíl! 

4. prosince se pro všechny naše dětské členy usku-
teční tradiční „Dětská Mikulášská“ a téhož dne večer 
i „Mikulášsko-vánoční posezení“ pro cvičitele a na-
še dospělé členy. Přijde samozřejmě Mikuláš a jeho 
doprovod a hodní i zlobiví se mají na co těšit. 

V minulém čísle ČBZ jsem se zmínil o vystoupení 
televizní „Par  čky“, které se uskuteční v sokolov-
ně v lednu příš  ho roku a na které se velmi těší-
me. Stejně tak se těšíme na 15. prosinec, kdy nám 
v sokolovně zahraje známá trampská skupina Hop 
trop. Stejně jako na „Par  čku“ jsou i lístky na Hop 
trop v předprodeji v Informačním centru a drogerii 
Šlak na náměs   Arnošta z Pardubic. Navíc Hop trop 
do Brodu přijíždí se zcela novým pořadem spoje-
ným s promítáním.

Více info na našem webu www.sokolbrod.cz.

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol

Památný den sokolstva i říjnové akce
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Svatováclavský běh a Běh Republiky československé 

Sport 33

Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod uspořádal v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka dva 
tradiční podzimní běžecké závody.

V Den české státnos  , ve čtvrtek 28. září 2017 od 
14.00 hodin, se uskutečnil 16. ročník akce „Sva-
továclavský běh“. Počasí bylo pro sportování jako 
stvořené – bylo polojasno s teplotou 20 °C. Byly 
vypsány běhy pro 14 dětských a mládežnických 
kategorií (trasy dle věku od 95 m do 1950 m), běh 
„Buď fi t“ pro ženy na 1650 m a běh na 3250 m pro 
5 kategorií mužů a 3 kategorie žen. Závodů se zú-
častnilo 180 běžců – 135 předžáků, žáků a doros-
tenců (71 chlapců a 64 děvčat) a 45 dospělých (28 
mužů a 17 žen). 

První tři závodníci v každé kategorii dostali věcné 
ceny a diplom; nejrychlejší závodníci v dětských 
a mládežnických kategoriích odcházeli ze stupňů 
vítězů i s medailí na krku. Vítězové všech kategorií 
byli odměněni pamětním hrnkem závodu. Zvlášt-
ní cenu dostali všichni Václavové – jeden startoval 
v kategorii starších žáků a tři v hlavním závodě na 
3250 m. V dětských, žákovských a dorosteneckých 
kategoriích byla nejúspěšnější výprava ŠSK Újezd 
nad Lesy, která získala 10 medailí (2 zlaté, 4 stří-
brné, 4 bronzové) před týmem Atle  ka Český Brod 
s 8 medailemi (3 zlaté, 3 stříbrné, 2 bronzové). 
Ozdobou závodu na 3250 m byl souboj tradičního 
vítěze Jiřího Milera (42 let) z Mladé Boleslavi s To-
mášem Mar  nkem (17 let) z Přerova nad Labem. 
Jiří útoku mládí odolal a dokonce vytvořil nový re-
kord závodu - 10:04,4 min.

V neděli 22. října 2017 od 14.00 hodin se na pa-
měť vzniku samostatného československého státu 
uskutečnil 16. ročník akce „Běh Republiky českoslo-
venské“. Během závodů bylo počasí celkem přízni-
vé - bylo sice skoro zataženo až oblačno s teplotou 
12°C - 13°C, ale často závodníky zahřálo i slunce. 
Z důvodu předchozího deš  vého počasí, kdy pršet 

přestalo krátce před polednem, byla však účast 
trochu slabší. Závodů se zúčastnilo 128 běžců. 

V kategoriích dě  , žactva a dorostu startovalo 108 
závodníků (51 chlapců a 57 děvčat), v závodě na 
3250 m startovalo pouze 16 mužů a 4 ženy. Závodi-
lo se ve stejných kategoriích a na stejných trasách 
jako při Svatováclavském běhu. První tři závodníci 
v každé kategorii dostali věcné ceny a diplom a ví-
tězové každé kategorie navíc malovaný pamětní 
hrnek závodu. V kategoriích dě  , žactva a dorostu 
byly odměnou i medaile. Nejvíce si jích odváželi 
sportovci ŠSK Újezd nad Lesy (10 medailí: 4 zlaté, 4 
stříbrné, 2 bronzové) a SKP Nymburk (10 medailí: 
2 zlaté, 4 stříbrné. 4 bronzové).

Oba závody se uskutečnily i díky fi nančnímu pří-
spěvku města Český Brod.

Výsledkové lis  ny a fotografi e jsou na
www.triathloncb.ic.cz.

Ing. Václav Čokrt, oddíl triatlonu
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Vodníky a hastrmany se to v našich rybnících i pohádkách jenom hemží, proto jsme si při letošním podzim-
ním cyklu malých pohádkových čtení a hraní pro dě   z mateřských škol vyprávěli právě o nich.

Nejprve jsem dětem představili vodníky Česílka, 
Čepečka a Volšovečka, které mohou znát z oblíbe-
ných Večerníčků, a potom jsme je provedli krásnou 
obrázkovou knížkou Vodníčkova dobrodružství, ve 
které se seznámily s vodníkem Potůčkem a jeho te-
 čkou, rosničkou Leknínkou. 

Společně jsme poslouchali „mokrou“ pohádku, 
žabí písničku i básničku o vodě a prožívali Potůč-
kovo putování vodním světem, které ho zavedlo 

až do moře. Kromě toho na dě   čekaly zábavné 
úkoly: bylo potřeba naplnit vodnické hrnečky kvě-
 nami ve stejné barvě, ozdobit Potůčkův vodnický 

klobouk pestrobarevnými pentličkami nebo pomo-
ci Potůčkovi pochytat rybičky, které mu uplavaly, 
a vrá  t je do správných vlnek. Po všech prožitých 
dobrodružstvích se na konci našeho vyprávění Po-
tůček vrá  l zpátky do rodného rybníka, protože 
poznal, že šťastný může být jenom doma, se všemi, 
kteří ho mají rádi.

Na závěr čekalo na dě   prohlížení obrázkových kní-
žek a také sladké upečené rybičky na ochutnání. Bě-
hem října naši „vodnickou“ knihovnu navš  vilo 260 
malých školáčků z MŠ Kollárova, Sokolská, Liblice, 
Tismice, Tuchoraz, Chrást, Poříčany a Chrášťany.

Radka Šindelářová, Městská knihovna Český Brod

Vodníčkova dobrodružství
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37Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Ivan Mar  n Jirous: Povídá šmudle ťululum (audiokniha)
Duchovní vůdce undergroundu, rocker, kulturní organizátor a především básník Ivan 
Mar  n Jirous, zvaný Magor, psal pohádky a básničky svým dvěma malým dcerkám 
během těžkého žaláře ve Valdicích, kam byl odsouzen z poli  ckých důvodů počátkem 
osmdesátých let. Sbírka Magor dětem je mimořádná nejen v Jirousově básnické tvorbě, 
ale v celé současné české poezii, vyjadřuje nesmírný stesk po vlastních dětech. Křehké 
pohádky plné citu a nonsensové říkanky vypráví Aňa Geislerová neobyčejně půvabně, 
rošťácky něžně, s citem pro slovní hříčky i okamžiky absurdit a nesmyslů.

Mar  n Sodomka: Jak postavit železnici
Další ze série autorových technických pohádek, tentokrát ze stole   páry. Až někdy poje-
dete vlakem, zkuste si představit krajinu před vznikem železnice. Všechny ty mosty, tu-
nely a nádraží to  ž působí dojmem, jako by tu byly odjakživa. takže vás ani nenapadne, 
že zrovna na tom stejném místě mohl být dříve neprostupný prales, skála nebo bažina. 
Železnou dráhu začali budovat naši předkové před více než sto sedmdesá   lety a posta-
vili ji dobře. Obešli se tenkrát bez bagrů, elektrického proudu a mobilních telefonů. Zů-
stalo po nich nesmírně užitečné dílo, které bude sloužit určitě ještě v příš  m stole  ...

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

Kris  na Höschlová: Lékařem mezi nebem a zemí
Kris  na Höschlová, česká lékařka a záchranářka se specializací na anesteziologii, urgentní 
a horskou medicínu, pracovala v pražském traumacentru a u záchranné služby, byla s Lékaři 
bez hranic v Afghánistánu a po několik zimních sezon pracovala jako urgentní lékařka letec-
ké záchranné služby Mont Blanc Helicopteres ve francouzských Alpách. „Přístroje v mrazu 
nesnímají, barvu obličeje těžko přes krvavé rány odhadnout, o pacientově stavu se pře-
svědčuji jen pohmatem pulzu svými zkřehlými prsty,“ popisuje v knize své zážitky a zkuše-
nos   s horskou leteckou záchrannou službou i cestu, která ji k této práci přivedla.

Vladimír Kouřil: Kámen a mouka
V dese   povídkách se známý hudební publicista Vladimír Kouřil, autor knih o rock´n´rollu 
a jazzu, poprvé čtenářům představuje jako prozaik. V klidném tempu a jakoby nenápad-
ně vypráví příběhy zdánlivě spolu nesouvisející, a přesto skládající obraz jednoho lidské-
ho života. Kouřilovy povídky podávají svědectví o snech a prožitcích celé jedné generace 
a vypovídají o naší zemi v průběhu více než šedesá   let. Jejich shrnujícím mo  em by 
mohla být autorova věta: „A klasický rock´n´roll a jazz rozechvívají nadále ten drobet 
vesmíru, v němž žiji...“.

listopad 2017listopad 2017
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Píšete nám38

Důvodem proto může být, že mimo sídliště je „Ku-
 lka“ z ruky, nebo to, že chybí takový sportovní 

spojník jako byla v minulos   restaurace „Sport“ 
a také přemíra sportu, zejména fotbalu a teni-
su v televizi. Možno říci, že mimo nohejbalu jsou 
na tom ostatní sporty podobně. Přitom složení 
fanoušků nohejbalu je specifi cké, jsou to bývalí 
i současní hráči a jejich rodinní příslušníci nebo 
opravdoví „fajnšmekři“, kteří jezdí za nohejbalem 
po celém kraji.

O letní přestávce se na SK horečně pracovalo, byla 
opravena největší ostuda, to je tribuna u Unikomu, 
která byla natřena v klubových barvách /modrá 
a bílá/. Modře bylo natřeno zábradlí a reklamní 
plochy, pořízeny nové sítě, pouze stříšky nad stří-
dačkami na opravu ještě čekají.

Také po sportovní stránce se oddílu daří, první 
mužstvo se umís  lo mezi elitou divize B. Rezerva 
nečekaně postoupila do I. A třídy a nevede si na 
nováčka špatně, za  m nemá sestupové staros-
  a hraje líbivý útočný fotbal. Největší přednos   

B mužstva je, že je tvořeno z mladých odchovan-
ců klubu hráčů z blízkého okolí. Bez nadsázky lze 
říci, že klub by byl schopen vlastními silami uhrát 
krajský přebor. Pro vycházející dorostence je zde C 
mužstvo, kde se mohou dál věnovat svému koníč-
ku a fotbalově růst.

Pokud přijdete na „Ku  lku“ v odpoledních hodi-
nách, nejde si nevšimnout spousty fotbalových na-
dějí všech věkových kategorií, pro které oddíl pořá-
dá, kromě řádných soutěží řadu turnajů. Svědčí to 
i o dobrém funkcionářském a trenérském zázemí 
v čele s paní Ivetou. Proto apeluji na Vás „Broďá-
ky“, nestůjte za plotem, přijďte podpořit česko-
brodský fotbal jak svými hlasivkami, tak fi nančně, 
zaplacením vstupného.

P.S. Skříňka SK na náměs   je vedena perfektně: 
zprávy jsou zde již v pondělí brzy ráno, jsou pře-
hledné, zajímavé a objek  vní. Díky Petrovi Linkovi.

Sláva Břečka (fotbalový fanoušek SK)

Proč se v Českém Brodě málo fandí a to nejen fotbalu?

Výstava betlém
Kostel sv. Gotharda v eském Brod , jižní ochoz 

    P ed zahájením výstavy, 25.12. od 15 do 16 hod.  
                      m žete navštívit tradi ní  

živý betlém
       a zazpívat si spolu s chrámovým sborem eské koledy 

Otvírací hodiny: 
25. 12. 2017     16-17 
26. 12.             14-16 
29. - 31. 12.     14-15 
1. 1. 2018        14-16 
2. – 5. 1.       prohlídka  
                     pro školy 

listopad 2017listopad 2017
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Zábava 39
Sudoku
Ob  žnost – lehká Řešení

389416725

125897643

467235198

816952437

942371586

753684912

278549361

691723854

534168279

7 2

3

6 2 3 5

8 6 9

2 3 7 8

7 5 4 9

7 8 9 3 6

6 2 8 5

4 6 8 9

po ádá dne 2. 12. 2017 od 10.00 do do16.00  hod. 

ve St ední odborné škole v Liblicích 

Dílni ky pro d ti i dosp lé

Výroba adventních v ne k

Zdobení váno ních perní k  a cukroví 

Možnost zakoupení r zných váno ních dekorací 

Vstupné dobrovolné! 

V 17.30 pochod sv týlek se zvone ky od SOŠ a v 18.00 hodin rozsvícení strome ku Ve 
Staré vsi „u zvoni ky“
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Commedia dell'arte

25/11/2017 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 270 Kč, NA MÍSTĚ 320 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

Hrají: 
Pavel Liška
Marek Daniel
Michal Dalecký

Tomáš Milostný
Gabriela Štefanová
Andrea Marečková

klasická komedie 
pro děti i pro dospělé
Režie: Zdeněk Dušek

Spolek sešlých

ČESKÝ BROD - KD SVĚT



Email: novakova@cesbrod.cz, www.kdsvet.cz, facebook.com/kdsvet
8/12/8:30

8/12/19:00

9/12/15:00

10/12/19:00

11/12/8:30
11/12/10:00

14/12/19:00

15/12/19:00

Kavárna otevřena vždy hodinu před představením (kromě kina).                                
Předprodej a rezervace: IC, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.                             
Online vstupenky: www.goout.cz. 

Moderuje Jiří Vaníček.

drama / Velká Británie / 2016 / 89 min

Předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč.

Předprodej 270 Kč, na místě 320 Kč.

Bára Basiková / vánoční koncert

Základní vstupné 89 Kč / Studenti, senioři a děti do 15 let 69 Kč.

  Vánoční diamant / Liduščino divadlo
pohádka pro MŠ a ZŠ / dle dohody na místě i pro příchozí
Jednotné vstupné 60 Kč.

Detektor lži / Divadlo v Celetné - spolek Kašpar
komedie / režie Jakub Špalek / podle předlohy Vasilije Sigareva

Lady Macbeth / film

Hostem bude česká výživová poradkyně a lékařka.

Předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč.

Anděl Páně 2 / film
pohádka / komedie / rodinný / fantasy / Česko / 2016 / 99 min
Základní vstupné 89 Kč / Studenti, senioři a děti do 15 let 69 Kč.

Křeslo pro hosta / Kateřina Cajthamlová

NABÍDKA POŘADŮ KD SVĚT - PROSINEC 2017
Český Brod, Krále Jiřího 332, 282 01
Telefon: 321 612 218, mobil: 735 174 844

Hvězdička betlémská / Hudební divadlo dětem, o.s
Pohádka MŠ a ZŠ



Ned le 3. 12. 2017 
v 17:00 hodin p ed radnicí

Trasa pr vodu za svitu lou í eskobrodské gardy:
nám. Husovo  ul . Tyršova  Masarykova  5. kv tna
Žitomí ská  Komenského  nám. Arnošta z Pardubic
Vystoupení tane ního oboru místní ZUŠ
v dolní ás  nám. Arnošta z Pardubic 
Videomapping promítaný na zvonici 
u kostela sv. Gotharda 
Rozsvícení váno ního stromu
Prodej drobného ob erstvení
a teplých nápoj

Vo avé perní ky pro Vás spole n  vyrobili d  z NZDM Klubu Zvonice, klien  z Domova senior  ANNA a žáci ze ZŠ Tyršova. D kujeme.



Křeslo pro hosta

8/12/2017 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 250 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Kateřina
Cajthamlová

Moderuje: 
Jiří Vaníček 





Detektor lži

14/12/2017 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 270 Kč, NA MÍSTĚ 320 Kč
INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

Režie: Jakub Špalek / Podle Vasilije Sigareva. 
Aby se Naděžda Petrovna dozvěděla, kde její manžel schoval
peníze, pozve domů hypnotizéra. Manžel však v „transu“
sdělí i svá další tajemství a začnou se dít věci…

Hrají:
Adrian Jastraban      Eva Elsnerová      Matouš Ruml

Divadelní 
spolek 
Kašpar
/ drama

ČESKÝ BROD - KD SVĚT



ČESKÝ BROD - KD SVĚT

16/01/2018 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ  250 Kč, NA MÍSTĚ 300 KČ.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA 

MIROSLAV TÁBORSKÝ 

Napínavá groteska, ve které se zmocní blázni vlády nad
ústavem, který je však alegorickou podobou světa.  
Téma ovládnutí společnosti šílencem je stále aktuální.  

JEDEN HEREC,
PATNÁCT ROLÍ.

BLÁZINEC













PRODE J
PALIVOVÉHO DŘEVA
•  příznivé ceny – sypaný štípaný m3 tvrdého dřeva: 1.050 Kč vč. DPH

•  jistota původu –  vyrábíme palivové dřevo přímo z našeho

certifi kovaného lesa

•  výroba expedice v areálu hájovny ve Vrátkově č.p. 78 

•  dopravu zajistíme

•  kompletní ceník na www.cesbrod.cz Městské lesy Český Brod

tel.: +420 723 469 064

e-mail: lesy@cesbrod.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.



 

 

 

 
PRODEJ:  

 Sjezdové lyže 
 Běžecké lyže 
 Snowboardy 
 Helmy, brýle, páteřáky 
 Rukavice, čepice, funkční prádlo 
 Broušení bruslí 
 Montáž a seřízení vázání, servis lyží a 

snowboardů 
 Prodej použitého sportovního zboží 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
PŮJČOVNA: 

 Lyžařské sety včetně bot od 500  
Kč/týden 

 

 
 

 
OTEVÍRACÍ DOBA: 

 

PONDĚLÍ: 16:00 – 19:00 
ÚTERÝ: 16:00 – 19:00 
STŘEDA: 16:00 – 19:00 
ČTVRTEK: Zavřeno 
PÁTEK: 16:00 – 19:00 
SOBOTA:  9:00 – 11:30 

Kontakt: 604 218 199 (prodejna), 605 443 434 (půjčovna) 

Adresa: Miškovského 715, 282 01 Český Brod 

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



Věta, která nemá prázdná slova. Je podložena léty 
praxe, znalostmi, neustálým studiem a zpětnou vaz-
bou klientů.

O čem mluvíme? O společnos  Fincentrum a.s., ta 
patří mezi trojici nejvýznamnějších finančně-pora-
denských společnos  v České republice. Od roku 
2000 přispívá ke kul vaci finančního poradenství 
v České a Slovenské republice. Svou poradenskou 
činnost orientuje bez výjimky na kvalitu a zájmy kli-
enta. Společnost sdílí se svými poradci a obchodními 
partnery hodnoty kvalitního finančního poradenství.

Co konkrétně pro naše klienty děláme? 
•  POJIŠTĚNÍ - Provedeme Vás světem životního i ne-

životního pojištění. Dle vašich aktuálních potřeb 
vybereme to nejvýhodnější řešení. Pla te drahé 
povinné a havarijní ručení? Přijďte se poradit.

•  ÚVĚRY - Řešíte vlastní bydlení? Máte zájem o refi-
nancování hypotéky? Rádi Vám pomůžeme. Nyní 
je možné pro Vás zajis t výhodnou úrokovou sazbu 
až 3 roky před výročím fixace! Máte spotřebitelský 
úvěr? Neváhejte nás kontaktovat, zde dokážeme 
ušetřit i síce měsíčně.

•  INVESTICE - Máte volné finanční prostředky a chce-
te je „rozmnožit“? Připravíme Vám nabídku přesně 
podle Vašich možnos  a přání.

•  ÚSPORY - Mít finanční rezervy je důležité. Připra-
víme Vám op mální finanční plán jak mít „krytá 
záda“.

•  DŮCHOD - Zabezpečení na stáří patří mezi jednu 
z nedůležitějších oblas  finančního plánování. Vy-

tváříme našim klientům takové rezervy, aby si dů-
chod mohli užít, ne odžít. Čím dříve začnete, m 
lépe si podzim svého života zajis te.

Jsme lidé jako Vy, máme rodiny jako Vy a řešíme běž-
né každodenní potřeby, jako většina lidí. Jsme i Va-
šimi sousedy, pravděpodobně nás znáte, víte o naší 
práci a již jste se s námi setkali.

V roce 2017 je otevřena pobočka kanceláře na ad-
rese Krále Jiřího 357, Český Brod 282 01, kde se 
můžete setkat s Regionální ředitelkou Lucíí Šebesto-
vou, Manažerkou Leou Šebestovou a Samostatným 
osobním poradcem Lukášem Šebestou. Jejich oblast 
působení je od Českého Brodu po Prahu a okolí, také 
směr Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem a mno-
ho dalších obcí a měst.

Město Český Brod je pro nás domovem a máme 
chuť se podílet na jeho rozvoji. Pro tento rok jsme 
se stali hlavními sponzory TJ Slavoj Český Brod – od-
díl nohejbalu. Je nám c  podporovat již tak úspěšné 
sportovní družstvo.

Pomáháme Vám řešit problema ku Vašich smluv 
a potřeb, provádíme audit stávajícího por olia, tzn. 
zda máte vše nastaveno tak, aby jste nevyhazovali 
peníze z okna, ale opravdu byly Vaše peníze využi-

„Pomáháme lidem bohatnout“



ty ve Váš prospěch. Dále Vám ukazujeme možnos  
budoucích přání a cílů, které máte Vy i Vaše rodi-
na. Jak financovat studia pro dě , pomoc dětem ve 
vlastním startu do života, naspoření většího objemu 
peněz, jak na sny a přání která máte, tak i na dů-
chod, kterému se nevyhneme. Spoléháte se raději 
na zabezpečení státu, či samy na sebe?

Vyřízení vlastního bydlení, případně dřívější dopla-
cení stávajícího úvěru, snížení splátek a úroků. Kon-
trolu, zda jsou Vaše smlouvy nastaveny správně, ne 
jen z hlediska ceny, ale i plnění, které od nich oče-
káváte. Pomáháme Vám vyřizovat pojistné událos , 
dokážeme vyřídit téměř veškerou administra vu, 
která je potřeba.

Každý člověk, který vykonává naši práci je registro-
vaný u České národní banky, kde musí složit zkoušky 
způsobilos . Dále se stále vzděláváme, držíme krok 
s nabídkami finančních ins tucí (pojišťovny, banky, 
inves ční společnos , penzijní společnos , stavební 
spořitelny). Zároveň těmto ins tucím dáváme pod-
klady pro zlepšení a novinky, to, jaké produkty jsou 
klienty žádány i to, aby byly nastaveny smysluplně, 
vše vychází z le té praxe. Máme to štěs , že s námi 
ins tuce spolupracují a tvoří nám produkty na míru, 
díky tomu můžeme vyjednávat lepší podmínky, než 
by klient dostal často sám na pobočce a to vše z po-
hodlí Vašeho domova, či kanceláře.

Naší nedílnou součás  je Fincentrum reality a mak-
léři, kteří v ní pracují. Pomáhají prodat Vaši nemovi-
tost za nejvyšší možnou cenu, ukázat Vám možnos  
na trhu a pomoci s prodejem.

Přijďte se s námi nezávazně seznámit, zeptat se na 
věci, které Vás trápí, napadají, realizovat svoje sny, 
všechno jde, jen je potřeba najít řešení včas a dob-
ře vybrat, naše služby jsou bezplatné.

Volná místa
Do našich nově otevřených kanceláří v Českém Brodě 
a Praze hledáme šikovné lidi na manažerské, pora-
denské a asistentské pozice, pro bližší informace nás 
s životopisem a mo vačním dopisem kontaktujte.

Regionální ředitelka Lucie Šebestová 
728 993 120, lucie.sebestova@fincentrum.com

Manažerka Lea Šebestová 
722 716 746, lea.sebestova@fincentrum.com

Samostatný osobní poradce Lukáš Šebesta
602 123 523, lukas.sebesta@fincentrum.com



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

firma Pragoclima, spol. s r.o. se sídlem v Praze 10 
– Strašnice, působící na trhu klimatizací a tepelných 
čerpadel od roku 1991, přijme pracovníka na pozici 

skladník/řidič
Požadujeme:
• řidičský průkaz sk.B
• průkaz VZV
• zkušenost se skladovým provozem
• trestní bezúhonnost
• pečlivost, spolehlivost 
• nástup ihned

Nabízíme:
• jednosměnný provoz
• firemní benefity
• příjemný kolektiv

Životopisy zasílejte na e-mail:
ivana.ulmanova@pragoclima.cz.

V případě zájmu volejte na tel.: 731 414 693

 www.bydleniceskybrod.cz

NOVÉ 
     BYTOVÉ 
           JEDNOTKY

Brod

část města: V Lukách





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





Darujte sportovní vyžití
zábavu i relaxaci
v jednom.

Permanentky v dárkovém balení lze zakoupit
na pokladně Vodního světa

Vodní svět Kolín, Masarykova 1041, 280 02 Kolín 2, tel.: 321 671 616
www.vodnisvetkolin.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 

ODBORNÉ  MASÁŽE

Nabízím Vám chvíle odpo inku a relaxace pro uvoln ní t la a mysli. 
       Zvu Vás do p íjemného a klidného prost edí na okraji             
Tuchoraze.             

P edem  je nutné se tel. objednat. 
        20% sleva p i zakoupení slevového kuponu v hodnot  3000,-K .
                      Možnost zakoupení dárkového kuponu. 
         E-mail: tomasvoparil@seznam.cz                VOPA IL Tomáš 

Web: masaze-voparil.cz                                Tuchoraz  20 
Tel.: 608 157 529

VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního medu přímo od včelaře.
Množstevní slevy. Přijímáme objednávky na oddělky s F1 matkou.
Samota „U Sedmi větrů“ Štolmíř 99, Český Brod. Tel: 777 913 531

WWW.MEDOVASAMOTA.CZ 







Jana Kouly 445, Český Brod
tel. 732 377 260

Provozní doba:
PO – NE 9.00 – 20.00

• Stáčená vína, lahvová vína moravských 
vinařů, italské Sangiovese, Spritz (Ape-
rol), Hugo, Kagor, šumivá vína, port-
ské, zahraniční vína, lihoviny, dárková 
balení.

• Restaurace nabízí obědy, obložené chle-
bíčky, bagety, jídla též s sebou (termo-
box).

• Pizza – káva – zákusky

Od 16. 11. do 23. 11. 2017 pořádáme zvěřinové hody.
Přijímáme objednávky na slavnostní hostiny a spole-
čenské akce.
Těšíme se na vaši návštěvu!

VINOTÉKA – PIZZA & VÍNO



Vepřovou plec bez kosti – 89 Kč/kg
Vepřová játra – 29 Kč/kg

Kuře mražené – 39,90 Kč/kg
Gothajský salám – 79,90 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 20. 11. do 9. 12. 2017
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:
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