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2 Co nového
Smart city aneb chytré město i v Českém Brodě?
V dnešní době již značná část českých měst přistupuje na tak zvaná chytrá řešení a snaží se zpříjemnit 
pobyt na veřejných prostranstvích pro své občany i návštěvníky. Pod názvem chytré město si můžeme 
představit nejen různé lavičky s WiFi připojením, interak  vní úřední desky a jiné technické vymoženos  , 
ale třeba i příjemnější veřejnou dopravu či preferenci pěší a nemotorové dopravy před automobily. Sa-
mostatnou kapitolou jsou pak veřejné budovy a veřejný prostor jako takový a jejich kul  vace. Tento trend 
pomalu realizujeme i u nás.
V nedávné době jsme učinili některé kroky, za které jsme následně sklidili poměrně velkou kri  ku. Veřej-
nou pozornost získaly úpravy zeleně v centru města, kde byly odstraněny převážně thuje a další jehlična-
ny, které do center českých měst nepatří, byly značně přerostlé a sloužily hlavně jako veřejné záchodky či 
úložiště všemožného odpadu. Zeleň na náměs   se postupně doplňuje dle zpracovaného plánu, ale bude 
chvilku trvat, než se vše ukáže v plné kráse. 
Někteří oponen   nám patrně z neznalos   vyčítají i angažování městského architekta a považují tento krok 
za zbytečný luxus. S  m nelze souhlasit, protože městský architekt se vyjadřuje nejen k plánům města, 
koncepčním materiálům jako jsou právě projednávané územní studie, ale z pozice města dává připomínky 
a kul  vuje i soukromé inves  ční záměry. S městským architektem byla připravovaná i architektonická 
soutěž na přestavbu mateřské školy v Kollárově ulici. Chtěli jsme si tuto cestu vyzkoušet na rela  vně 
jednoduchém projektu a následně využít i pro složitější případy úprav centra města, městského parku či 
areálu bývalého ZZN. 
Soutěž byla připravována od poloviny loňského roku.  Jde o poměrně fi nančně náročný proces, protože 
musíte splnit pravidla daná platnou legisla  vou či komorou architektů a nastavit zajímavé fi nanční pod-
mínky pro případné uchazeče. V případě našeho města šlo o náklady pro vítězné návrhy ve výši 600  síc 
Kč (mimochodem naprosto standardní u podobného druhu projektu). To ale většině zastupitelů přišlo 
hodně a na posledním jednání zastupitelstva uložili radě města architektonickou soutěž zrušit. Tím jsme 
se s největší pravděpodobnos   připravili o možnost výběru z několika návrhů a v konečném důsledku rea-
lizovat i v Českém Brodě architektonicky velice zajímavou stavbu. Alterna  vou je pak spolupráce s jedním 
předem vybraným architektem nebo projekční práce soutěžit na nejnižší cenu.
Musíme si uvědomit, že právě činěné či odmítnuté kroky ovlivní tvář našeho města na desítky let dopředu. 
Takže se nabízí otázka pro voliče a následně z podzimních komunálních voleb vzešlou novou reprezentaci 
města. Chcete, aby Český Brod zůstal provincionálním tuctovým místem bez kul  vovaného veřejného 
prostoru nebo se má stát zajímavým, příjemným a chytrým městem se svou osobitou tváří?

Jakub Nekolný
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3Krátce z města
Město vyhlásilo poptávkové řízení na provozo-
vatele podporované dopravy pro seniory „seni-
or taxi“. Cílem je zajištění dopravy seniorů nad 
65 let a osob se sníženou pohyblivos   z domova 
na vybraná místa ve městě, jako jsou úřady nebo 
lékaři, a to za symbolický poplatek.

Ve Štolmíři od března tohoto roku pokračují prá-
ce na odbahnění a rekonstrukci návesního ryb-
níku budováním nové výpus  . Stávající výpusť 
přes pozemky jiných vlastníků nebude podle 
původních plánů opravována, ale bude vybudo-
vána nová na pozemcích ve vlastnictví města. Se 
zahájením stavební sezony se pozvolna rozbíhají 
také stavební práce na rekonstrukci krajské sil-
nice II/245 procházející Štolmíří, které zajišťuje 
Krajská správa a údržba silnic. Město při této pří-
ležitos   u dodavatele stavby doobjednalo osa-
zení obrubníků na některých úsecích silnice tak, 
aby v budoucnu bylo možné na těchto místech 
vybudovat bezpečné chodníky.

Město Český Brod se v sobotu 10. 3. 2018 již tra-
dičně připojilo k akci Vlajka pro Tibet, kterou si 
připomínáme 59. výročí povstání Tibeťanů pro   
čínské okupaci, při němž v roce 1959 zahynulo 
80 000 lidí a 140 000 lidí poté odešlo do exilu.

Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o spolupráci veřejných zadavatelů se Středočes-
kým krajem na plánované rekonstrukci ulic Žiž-
kovy a Komenského a čás   ulice Bedřicha Sme-
tany. Kompletní rekonstrukce jmenovaných ulic, 
včetně vodovodu, kanalizace, povrchů a dalších 
stavebních objektů má téměř hotovou projekto-
vou dokumentaci a bude fi nancována částečně 
z prostředků kraje a evropských fondů a částeč-
ně z prostředků města.

Dne 19. 3. 2018 bylo předáno staveniště na in-
ves  ční akci výměna kabelů veřejného osvětle-
ní v lokalitě sídliště a některých dalších ulicích. 
Jedná se napojení stožárů osvětlení na nové roz-
vody tam, kde byly nové sloupy provizorně na-
pojeny na staré vedení, což vyžadovalo dočasné 
ponechání starých sloupů na původním místě. 
Staré sloupy budou v krátké době konečně od-
straněny.

Rada města zadala zpracování projektové do-
kumentace na nový vodovod, kanalizaci a také 
novou dešťovou kanalizaci v ulici K Dolánkám. 
Jde o jednu z ulic, kde technický stav vodovodní-
ho a kanalizačního řadu vyžaduje včasné řešení. 
Dále je ze stejného důvodu připravována rekon-
strukce vodovodu a kanalizace v ulicích Sokolov-
ské a Miškovského. Následovat by měly opravy 
povrchů včetně chodníků.

Rada města doporučila zastupitelstvu schvá-
lit přije   státní fi nanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 2018 od 
Ministerstva kultury ve výši 1.575.000 Kč a její 
rozdělení pro následující akce obnovy kulturních 
památek připravovaných pro rok 2018 takto:  
-  stará radnice č. p. 1 (vlastník Město Český 

Brod): 878.000 Kč, 
-  kostel sv. Gotharda (vlastník Římskokatolická 

farnost Český Brod): 130.000 Kč,
-  kostel Nejsvětější Trojice (vlastník ČCE Český 

Brod): 65.000 Kč,  
-  Sokolovna (vlastník Tělocvičná jednota Sokol 
Český Brod): 421.000 Kč, 

-  Podlipanské muzeum (vlastník Regionální mu-
zeum v Kolíně): 85.000 Kč, 

a souhlasit se spolufi nancováním akcí obno-
vy kulturních památek připravovaných pro rok 
2018.

Technické služby zakoupili za souhlasu zřizovate-
le stroj na likvidaci plevele horkou vodou, který 
by měl výrazně zrychlit a zlevnit každoroční boj 
s plevelem na chodnících a vozovkách.  Uveden 
do provozu bude počátkem měsíce května.

Od 1. 7. 2018 nabývají účinnos   novely, které 
umožní vydávání občanských průkazů a cestov-
ních dokladů ve zkrácených lhůtách do 24 ho-
din a do 5 pracovních dnů od podání žádos  . 
Podrobnější informace naleznete v příš  m čísle 
Zpravodaje.

Ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů je možné 
v současné době požádat o vydání cestovního 
dokladu (za poplatek 4.000 Kč pro občana starší-
ho 15 let, 2.000 Kč pro občana mladšího 15 let). 
Dále je možné požádat o občanský průkaz bez 
strojově čitelných údajů na 1 měsíc s lhůtou vy-
hotovení do 15 dnů od podání žádos   z důvodů 
uvedených v zákoně (ztráta, odcizení, poškození, 
zničení OP za poplatek 100 Kč).

Abychom lépe vyhověli zvýšenému zájmu 
o vydání OP a CD, rozšiřujeme tam od 30. 4. 
do 15. 7. 2018 úřední hodiny v pondělí, úterý 
a středu od 7 hodin.

Materiály pro volební strany ke komunálním 
volbám 2018 jsou k dispozici na: www.cesbrod.
cz/category/materialy-pro-volebni-strany

duben 2018duben 2018
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4 Věstník

Body projednávané Radou města 7. 3. 2018
1.  Záměr na pronájem bytu č. 1, Vrátkov č.p. 78
2.  Odkup čás   pozemku v k.ú. Liblice u Českého 

Brodu
3.  PointMed, s. r. o. - žádost o snížení nájemného
4.  Nemocnice Český Brod s.r.o. - žádost o snížení 

nájemného - staženo
5.  Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017
6.  Prodej obsazených bytů Suvorovova 59
7.  Dodatek č. 1 ke SoD č. 201700233/OR - Úprava 

pozemku u č. p. 1256, Český Brod
8.  Výběr dodavatele VZ Výměna oken na č. p. 1
9.  Vyhlášení VZ Vybavení interiéru budovy č. p. 1 

– I. etapa
10.  Žižkova ulice - smlouva o spolupráci veřejných 

zadavatelů
11.  Porota a odměny soutěže o návrh MŠ Kollárova
12.  Projekt klasické vážné hudby cyklu Klasika Viva 

- staženo
13.  Smlouva o zajištění uměleckého pořadu č. 

PH/8015 - L. Pavlásek
14.  Smlouva o zajištění veřejného kulturního vystou-

pení: Dan Bárta & Illustratosphere v KD SVĚT
15.  Plnění úkolů RM a další informace
16.  Informace - Koncepce intervencí na náměs  

Body projednávané Radou města 21. 3. 2018
1.  Pověření člena zastupitelstva k přijímání prohlá-

šení o uzavření manželství
2.  Technické služby - souhlas s pořízením stroje 

a čerpáním fondu majetku
3.  Prodej čás   pozemků v k.ú. Štolmíř (P. S. a Z. S.)
4.  Pronájem pozemku v k.ú. Český Brod (P. a M. D.)
5.  Vyhlášení záměru - prodej čás   pozemku v ulici 

V Lukách
6.  Prodej čás   pozemku p.č. 708/19 pod trafostani-

cí v k.ú. Český Brod-PENNY

7.  Státní fi nanční podpora v programu regenerace 
MPR a MPZ v roce 2018

8.  Složení hodno  cí komise na dotace na fasády 
v MPZ v Českém Brodě

9.  Vyhlášení záměru na pronájem nebytových pro-
stor v č. p. 1384 

10.  Výběr dodavatele VZ „Vybavení nízkoprahové-
ho klubu Zvonice ve městě Český Brod III“

11.  Palackého, Vodovod Část „E“ Smlouva o zřízení 
věcného břemene - služebnos   ŘSD

12.  Nákup zemního plynu rok 2019 a 2020
13.  Zavedení podporované dopravy pro seniory 

v Českém Brodě /senior taxi/
14.  Vyhlášení nadlimitní VZ „Nové funkce IS Města 

Český Brod“
15.  Smlouva o poskytování podlicencí k veřejnému 

provozování kinematografi ckých děl – PILOT 
FILM s.r.o.

16.  Smlouva na divadelní představení Hvězda
17.  Smlouva o veřejném divadelním provozování 

díla Můj báječný rozvod
18.  Smlouva o pořádání divadelního představení 

CELEBRITY
19.  Informace - Informace o zahájení řízení o pro-

hlášení budovy č. p. 70 v Českém Brodě za kul-
turní památku 

20.  Informace - Zápis komise RMPZ 5. 3. 2018
21.  Informace - Zápis z jednání Komise pro územní 

rozvoj a stavebnictví ze dne 5. 3. 2018
22.  Informace – Zápis z komise ŽP konané dne 

14. 2. 2018
23.  Informace - Komise životního prostředí, dopo-

ručení projektů
24.  Dodatek č. 1 ke SoD číslo 201700118/OR

Věstník

NABÍDKA PRÁCE
Město Český Brod hledá produkční pro zajištění pořadů a plynulého chodu KD Svět na dobu 
určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou). Požadujeme minimálně středoškol-
ské vzdělání. Zkušenos   v oboru výhodou. Nabízíme fl exibilní pracovní dobu, možnost práce 
z domova, stravenky, příspěvek na dovolenou. Nástup od 10. 5. 2018 jinak dle dohody. Mo-
 vační dopis a životopis zasílejte do 30. 4. 2018 na adresu: Město Český Brod, nám. Arnošta 

z Pardubic 70, 282 01 Český Brod. Bližší informace podá Ing. Aleš Kašpar, tel: 321 612 114, 
737 273 868, email: kaspar@cesbrod.cz.

duben 2018duben 2018
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BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Růžena Černovská, paní Marie Podrabská, paní Růžena Komárková, 
paní Alena Baumannová, paní Libuše Vlnasová, paní Hedvika Váňová, 
paní Marta Macková, pan Alois Pískala, paní Danica Kyselová, 
paní Jaroslava Milíková, paní Libuše Jasenovská, pan Gabriel Vondrášek, 
paní Eva Řezáčová, pan Josef Hrázský, pan Josef Svoboda, pan Jiří Líbal.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Vzhledem k tomu, že se blíží jarní turis  cká sezóna a dosavadní lávka již byla na konci své životnos   a hro-
zilo riziko, že se na ní někdo zraní, bylo nutné s touto situací něco udělat.

Pomohl nám paradoxně orkán Herwart, který v lis-
topadu prolétl Českou republikou a napáchal škody 
i v Dolánkách. Také kolem lávky bylo pár padlých 
smrků, které se přímo nabízely k opravě staré láv-
ky. Jediná komplikace byl terén, který je po proudu 
od lávky extrémní. Zaměstnanci městských lesů si 

však s  mto oříškem poradili a stromy byly dotaže-
ny na místo bez větších škod. Poté už stačil pouhý 
jeden den na zbudování nové a myslím i dostateč-
ně stabilní lávky přes říčku Šemberu.

Také jste si zajisté všimli, že se upravuje místo za 
posezením v lokalitě „Na Uhelně“, které bude v bu-
doucnu také sloužit k relaxaci a odpočinku. Za  m 
zde bude pouze udržovaný prostor s přístupem 
k Šembeře.

Za Městské lesy přeji všem návštěvníkům lesa co 
nejvíce pohodových chvil a také prosím o ohledu-
plnost k lesnímu prostředí a vybudovanému zaří-
zení, jako jsou lávky, posezení, informační tabule 
atd.

Lesu zdar!

Ing. Jan Kopáček, správce městských lesů

Oprava „Lávky Dr. Vacka“

duben 2018duben 2018
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Čtete rádi? Stává se vám někdy, že něco čtete a přitom nevíte, o čem to je? Asi se to občas stává každému, 
že? Špatné by ovšem bylo, kdyby to byl trvalý stav – mohla by to být tzv. čtenářská negramotnost. Tento 
jev se bohužel objevuje u dě   školou povinných.

Už v roce 2009 se v rámci mezinárodního výzkumu 
PISA, který proběhl v 65 zemích světa, ukázalo, že 
čtenářské dovednos   českých žáků jsou podprů-
měrné. Výzkum se soustředil na zjištění znalos   
a dovednos   čtenářské, matema  cké a přírodo-
vědecké gramotnos   u patnác  letých žáků, kteří 
ukončují povinnou školní docházku nebo začínají 
studovat na střední škole. Alarmující již v té době 
bylo, že se české dě   v oblas   čtenářské gramot-
nos   zhoršily opro   roku 2000. Situace se dle 
současného vyjádření bohužel nezlepšila, a proto 
je potřeba rozvíjet čtenářskou gramotnost u dě   
školou povinných a nejlépe začít již v předškolním 
věku. Znamená to pracovat s dětmi tak, aby rozu-
měly tomu, co čtou, uměly text vysvětlit, chápaly 
jeho obsah a uměly jej využít při svých činnostech. 
A také, aby je čtení bavilo.

Tématu čtenářské gramotnos   se bude v rámci 
Projektu Sdílené rados   a stras   škol ORP Český 
Brod věnovat pracovní skupina složená z peda-
gogů MŠ a ZŠ z regionu. Sešla se poprvé 4. dub-
na 2018 v Oranžové zahradě a účastnice na této 

úvodní schůzce m. j. sumarizovaly postupy, které 
čtenářskou gramotnost rozvíjejí. Patří sem např. 
čtenářské dílny, vlastní tvorba (kronika, časopis, 
kniha ad.) a její prezentace, různé formy knihoven 
od klasických přes mobilní, knihovny na nádraží 
apod., doprovodné akce knihoven, čtenářské pro-
jekty, soutěže ad. Dále sem patří práce s prameny 
a dokumenty, aby dě   byly schopny chápat rozdíl 
mezi zdrojem a interpretovanou informací. Účast-
níci zmínili také velký vliv rodiny na čtenářskou gra-
motnost dě  .

Cílem Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 
je sdílet co nejvíce smysluplných nástrojů a postu-
pů pro rozvoj čtenářské gramotnos   a rozvoj obli-
by čtení u dě  .

PhDr. Alena Bauerová, koordinátorka rozvoje 
vzdělávání v ORP Český Brod

Rados   a stras   škol Českobrodska

Ilustrační fotoIlustrační foto Ilustrační fotoIlustrační foto
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V posledních sedmi letech došlo v Českém Brodě k výrazné obměně a rekonstrukci veřejného osvětlení. 
Technické služby jsou správcem veřejného osvětlení a povinnost je zakotvena ve zřizovací lis  ně této měst-
ské organizace. 

Technické služby postupně rekonstruovaly veřej-
né osvětlení v čás   Českého Brodu Škvárovna, 
Za Nemocnicí, v ulicích Wolkerova, Jungmanno-
va, Havlíčkova, Hřbitovní, Za Drahou, Pod Hájem, 
Komenského, Zborovská, Lázeňská, Na Vyhlídce, 
v Liblicích v ulici Školní, v čás   Bylanská. 

Nová sví  dla byla instalována v městském parku 
u pivovarského rybníka z rozpočtu technických slu-
žeb. Při rekonstrukci přednádraží provedla vítězná 
fi rma rekonstrukci veřejného osvětlení v této lo-
kalitě a v ulici Cukrovarská. V roce 2016 prováděli 
pracovníci technických služeb výměnu sví  del (315 
ks lamp a 56 sloupů veřejného osvětlení) v rámci 
akce Efekt 2016 v ulicích U Studánky, Fr. Macháčka, 
Lukavského, Wolkerova, Jeronýmova, Rokycanova, 
Roháčova, 28. října, K Dolánkám, na sídliš   Na Ci-
helně. 

Technické služby se v měsících únor a březen zamě-
řily na lokalitu ulic Sokolovská, 5. května, Miškov-
ského, Na Vanderkách , Masarykova, dále Tyršova, 
na náměs   Arnošta z Pardubic a v neposlední řadě 
v ulici Žižkova. Zde došlo k výměně nejstarších sví-
 del za úspornější sodíkové lampy 100W a 70W. 

V lokalitě za gymnáziem chceme vyměnit taktéž 
ochranné prvky, aby nedocházelo již k výpadkům 
energie při zhoršených povětrnostních podmín-
kách, hlavně silnému větru. 

V letošním roce v měsících duben a květen zmizí 
staré lampy a bude provedena výměna kabelové-
ho vedení. V následujícím roce se TS podílely s fi r-
mou Eltodo na výměně sví  del v rámci akce úspo-
ry elektrické energie Efekt 2017, která pokračuje 
i v letošním roce. Stará sví  dla již zmizela a byla 
nahrazena novými v lokalitě Zahrady, v Liblicích, 
kde bude do konce měsíce května zrekonstruová-
no veřejné osvětlení v ulici Na Parcelách včetně ka-
belového vedení a stožárů, chodník dostane nový 
povrch ze zámkové dlažby. Také v ulicích Liblic bu-
dou instalována v letošním roce další sví  dla. Nové 
osvětlení bylo v letošním roce vybudováno také 
v ulici Rokycanova od křižovatky s ulicí Roháčova.

V ulici Žižkova je cestou pracovníků TS připraveno 
zemní kabelové vedení pro nové veřejné osvětlení, 
se kterým se počítá při velké rekonstrukci této uli-
ce. Vždyť staré červené sloupy veřejného osvětlení 
mají datum výroby v roce 1965. V měsíci dubnu 
provádíme výstavbu nového veřejného osvětlení 
v MŠ Sokolská. Jedná se o nové veřejné osvětle-
ní, které nahradí to původní. V MŠ Kollárova tato 
rekonstrukce proběhla v minulém roce včetně 
položení kabelu a zprovoznění studny. Taktéž bylo 
instalováno veřejné osvětlení u nové základní školy 
na pozemku v nemocnici. Již nyní vidíme, že nákla-
dy na údržbu veřejného osvětlení ve městě  klesa-
jí, což je naším hlavním cílem. S  m pochopitelně  
úzce souvisí úspora elektrické energie.

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb

Kvalitní veřejné osvětlení a úspora elektrické energie je naší prioritou
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Novela školského zákona určila rozpě  , kdy mají proběhnout zápisy do mateřských škol. Dle této novely je 
určen termín od 2. do 16. května. Zápis do českobrodských mateřských škol pro školní rok 2018/2019 proto 
proběhne následujícím způsobem:

Nejpozději v polovině dubna budou na webových 
stránkách jednotlivých mateřských škol zveřejněny 
formuláře, které jsou nutné k zápisu. Zákonní zá-
stupci si je mohou buď stáhnout a vyplnit (včetně 
vyjádření lékaře) nebo s předs  hem vyzvednout 
v příslušné mateřské škole (MŠ Sokolská a Kollá-
rova 23. dubna od 8.00 do 14.00 hod, MŠ Liblice 
24. dubna od 8.00 do 12.00 hod).

Vyplněné a lékařem potvrzené  skopisy se budou 
přijímat v jednotlivých mateřských školách v den 
zápisu takto:

MŠ Sokolská a MŠ Kollárova
2. 5. 2018 od 10.00 do 15.00 hod
3. 5. 2018 od 10.00 do 13.00 hod

MŠ Liblice
3. 5. 2018 od 10.00 do 16.00 hod

Kritéria pro přijímání dě   od školního roku 
2018/2019 ve všech třech MŠ
1)  dě   do povinného posledního ročníku předškol-

ního vzdělávání (z. 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, 
v platném znění) a dě   s odkladem školní do-
cházky a trvalým pobytem v Českém Brodě

2)  dě  , které k 31. 10. 2018 dosáhnou nejméně 3 
let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě 
(podle věku – od nejstarších, vždy přednostně 
dě   na celodenní docházku),

3)  ostatní dě   (podle věku – od nejstarších, vždy 
přednostně dě   na celodenní docházku).

Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí, ško-
la se naplňuje do nejvyššího povoleného počtu dě   
uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Co potřebujete k zápisu?
•  Doklad o trvalém bydliš   dítěte – výpis z infor-

mačního systému evidence obyvatel  (žádá zá-
konný zástupce dítěte, potřebuje OP a rodný list 
dítěte).

•  Vyplněné formuláře – žádost o přije  , evidenční 
list dítěte, souhlas se zpracováním osobních úda-
jů – (na webových stránkách konkrétní školy).

•  Fotokopii rodného listu dítěte k založení do spisu 
(+ originál  pro nahlédnu   při zápisu).

•  Občanský průkaz zákonného zástupce.

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přivést dítě 
k zápisu (nemoc apod.), stačí, když se k zápisu do-
staví pouze zákonný zástupce. Jiný termín zápisu 
lze ve výjimečných případech domluvit v konkrét-
ní mateřské škole, nejpozději však tak, aby žádost 
o přije   byla podána do 3. 5. 2018. Nerozhoduje 
pořadí podání žádos  , ale kritéria.

Na webových stránkách jednotlivých mateřských 
škol budou podrobné pokyny.

Jaroslava Jelínková, MŠ Sokolská

Zápis do mateřských škol v Českém Brodě 2018

Ilustrační fotoIlustrační foto Ilustrační fotoIlustrační foto
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Pod  mto názvem se neskrývá úroveň zdravotnictví v našem městě, jak by se mohlo na první pohled zdát, 
ale dlouholetá inicia  va vedení města vést a plánovat inves  ční záměry tak, aby byly provázané, transpa-
rentní, cenově „rozumné“, smysluplné a hlavně vedly k udržitelnému rozvoji.

Co je to udržitelný rozvoj? Základní defi nice OSN 
zní: je to takový rozvoj, který zabezpečuje potřeby 
současné společnos  , aniž by omezoval možnost 
budoucích generací naplňovat jejich vlastní po-
třeby. Jinými slovy řečeno: je to vyvážený rozvoj 
ekonomiky a infrastruktury, sociální oblas  , zdra-
votnictví, vzdělání i kultury s ohledem na zachování 
našich tradic, národních zdrojů, ochrany životního 
prostředí a v neposlední řadě potřeb obyvatelstva.

Zastřešující organizací měst, obcí a regionů, které 
se vydaly cestou udržitelného rozvoje, je asociace 
Národní sítě zdravých měst ČR, jejímž členem je 
naše město od roku 2009. Díky zvolené metodě ří-
zení rozvoje místní Agendy 21 (MA21) se můžeme 
pochlubit mnoha úspěchy. Máme například schvá-
leno několik rozvojových dokumentů, jako jsou 
Strategický plán, Územní plán města, Komunitní 
plán sociálních služeb, které jsou veřejně dostup-
né na webu města. 

Je u nás samozřejmos   každoroční svolání Fóra 
města, které umožňuje širokou diskuzi napříč té-
maty i generacemi a také to, že se žádná velká in-
ves  ce a rozvojový záměr neobejde bez předcho-
zího komunitního projednání. Vedení města má 
zájem na zjištění spokojenos   a potřeb obyvatel. 
Odpovědi nachází v analýzách veřejných průzku-
mů. Konají se pravidelně jednou za dva roky počí-
naje rokem 2012. 

V rámci MA21 se do osvětových kampaní a jed-
norázových akcí přispívajících k projektu Zdravé 

město společně s radnicí rádi zapojují naše spolky, 
školy a školky, příspěvkové organizace, podnikatelé 
a činní lidé i dobrovolníci.  Společný ak  vní přístup 
se kladně odrazil například v realizovaných projek-
tech Přívě  vý Český Brod (2010-2011) a Učíme se 
udržitelnému rozvoji (2016). Díky těmto projek-
tům jsme mohli například zavést farmářské trhy, 
vybudovat naučnou stezku Údolím řeky Šembery, 
vydat cyklomapu regionu, pro školní dě   připravit 
několik přespání v lese, obnovit webové stránky 
města...

Udržitelný rozvoj a ak  vity MA21 se dají i měřit. 
Slouží k tomu různé audity a také databáze pro-
jektů Zdravých měst. CENIA, česká informační 
agentura životního prostředí (správce databáze) 
hodno   zapojená města. Hodno  , zda splňují řadu 
přísných a administra  vně náročných kritérií v ob-
las   udržitelného rozvoje. Naše město bylo v letech
2008-2009 čekatelem, v roce 2010 dosáhlo na ka-
tegorii D a od roku 2011 postoupilo do kategorie 
C, přičemž nejvyšší možné hodnocení je katego-
rie A (viz ma21.cenia.cz). 

Na závěr mi dovolte osobní názor. Nejdůležitějším 
faktorem pro Zdravé město jsou podle mne spoko-
jení lidé. To, co nám přijde samozřejmos  , samo-
zřejmos   být nemusí. V Českém Brodě se máme 
dobře.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Zdravé město Český Brod

Ilustrační fotoIlustrační foto
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Vážení občané, po dvou letech se opět blíží průzkum veřejného mínění v Českém Brodě. Od 20. dubna do 
20. května budete moci vyplnit dotazníky, které najdete v tomto čísle zpravodaje, na webových stránkách 
města, v informačním centru či na dalších sběrných místech. Doufám, že dotazníky vyplní co nejvíce lidí, 
aby výsledky mohly být co možná nejvíc reprezenta  vní.

Jelikož se jedná již o páté dotazníkové šetření, mů-
žeme sledovat trendy, jak se vyvíjí názor obyvatel 
na různé záležitos   a problémy života ve městě. 
Všechny zprávy najdete na stránkách města, kam 
pravděpodobně do konce června přibyde i zpráva 
z nejnovějšího průzkumu. Z toho se veřejnost do-
zví, co lidi nejvíce zajímá, trápí nebo naopak těší. 
Z výsledků si mohou vzít inspiraci i volební subjek-
ty, které se chystají kandidovat v podzimních ko-
munálních volbách a zapracovat některé věci do 
svých volebních programů.

Na tomto místě bych mohl rozebírat výsledky mi-
nulého průzkumu a popisovat, co se v té dané kon-
krétní věci podařilo udělat a co nikoliv. Nechci však 
ovlivňovat vaše názory, neboť opravdu chceme 
vědět, jak subjek  vně nahlížíte na různé aspekty 
života v Českém Brodě. Vedení města pak musí 
výsledky analyzovat a v případě nega  vní zpětné 
vazby zhodno  t, zda daná oblast je skutečně zane-
dbaná či se jedná o rozpor mezi skutečnos   a vní-
máním lidí. Tedy zda je potřeba věci řešit a vyřešit 
nebo spíš jen lépe prodávat výsledky naší práce. 
K výsledkům dotazníkového řízení se pak vyjádřím 
v letním čísle českobrodského zpravodaje.

Jakub Nekolný

Ohlédnu   za veřejnými průzkumy

ZAPOJTE SE DO PLÁNOVÁNÍ REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU
Zveme Vás na veřejné setkání, kde bychom chtěli posbírat vaše představy o budoucnos   na-
šeho parku. Koná se v rámci akce FENEG v sobotu 12. 5. 2018 právě v městském parku. Vaše 
náměty zde budou sbírat členové Komise pro životní prostředí. Na místě také proběhne mode-
rovaná diskuse, a to v čase, který ještě upřesníme na webové a facebookové stránce města.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní přivítání nových občánku Českého Brodu se uskuteční dne 18. 5. 2018. Přihlá-
šeným dětem přijde pozvánka na adresu trvalého pobytu. Tento termín je bohužel zcela 
obsazen. Rodiče nových dě   je mohou přihlašovat na další termín, který se uskuteční na 
podzim tohoto roku, osobně v kanceláři matriky; e-mailem na krizkova@cesbrod.cz nebo
vojackova@cesbrod.cz nebo telefonicky: 321 612 142, 321 612 144.

duben 2018duben 2018
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Jelikož právo na svobodu a bezpečnost je jedním ze základních lidských práv a pocit ohrožení vnímají lidé 
nejcitlivěji, chtěl bych téma měsíce věnovat právě této problema  ce.

Bezpečnos   rezonovalo i veřejné mínění před mi-
nulými komunálními volbami a i v koaliční smlouvě 
byla tématu věnována nemalá pozornost. Nejen 
město a jeho složky se zavázaly k určitým krokům, 
a tak je na čase nahlédnout, jak se sliby plní, co 
se povedlo a kde a proč se za  m nedaří. Prostor 
pro vyjádření jsem samozřejmě dal bezpečnostním 
složkám ve městě, odborné i laické veřejnos  .

Bezpečnost není jen o restrik  vních složkách 
a opatřeních, ale také o prevenci. Preven  vních 
opatření před povodněmi, v dopravě či na úseku 
městské zeleně. Proto bychom vás rádi informo-
vali o realizovaných či připravovaných projektech. 
Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na hasiče 
a záchrannou službu či další složky integrované-
ho záchranného systému. Pro doplnění povědomí 
o situaci zveřejňujeme i bezpečnostní mapy či gra-
fy kriminality. Kvůli omezenému prostoru však zde 
můžeme uvést je nepatrnou část, více informací se 
dozvíte na stránkách projektu bezpečného města 
www.cesbrod.cz/bezpecny-brod/.

Jakub Nekolný

POHLED VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE

Dle výstupů činnos   městské policie a PČR, které 
se předkládají k posouzení komisi bezpečnos  , je 
zřejmé, že díky práci těchto složek a inves  c města 
do kamerového systému je současná bezpečnost-
ní situace nejlepší za posledních 10 let. Mezi tyto 
výstupy patří mapy kriminality, výroční zpráva MP, 
každoroční zpráva pro ministerstvo vnitra, bench-
marking městských policií.
Trestné činy za policejní obvod Český Brod za rok 2017

ZJIŠTĚNO OBJASNĚNO % DODATEČNĚ
Trestné činy celkem 270 123 46 22
Z toho: 
Vraždy 0 0 0 0
Znásilnění 2 2 100 0
Fyzické útoky 11 9 82 3
Loupeže 1 0 0 0
Vloupání do obydlí 10 1 10 0
Vloupání do chat a chalup 0 0 1
Krádeže automobilů 6 4 67 0
Krádeže věcí z automobilů 34 4 12 2
Krádeže jízdních kol 4 0 0 0
Výroba, držení a distribuce drog 11 9 82 1
Řízení pod vlivem 11 10 91 0
Všechny zbývající činy 180 84 47 15

Bezpečnost
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Spolupráce s PČR je na vysoké úrovni, a to i přes-
to, že policie má v současné době personální pro-
blémy. MP se snaží policistům ve všem vyjít vstříc. 
K výjezdům k událostem oznámených na linku 158, 
vyjíždějí i v případech, které má v kompetenci PČR, 
kdy strážníci MP zajišťují místa takových oznámení 
do příjezdu hlídek PČR. S vedením OOP Český Brod 
je nastavena dobrá spolupráce při plánování růz-
ných bezpečnostních akcí.

V letošním roce se podařilo vysoutěžit pro potře-
by MP nové služební vozidlo. Rovněž v závěru roku 
by měly být k dispozici nové prostory pro strážníky 
a obsluhu kamerového dohledu s novým vybave-
ním a so  warem, čímž by se naplnila koncepce čin-
nos   MP na období 2015–2020 v kapitole zabezpe-
čení schválená zastupiteli města.

V letošním roce ukončil pracovní poměr jeden ze 
strážníků, ale proza  m se nikdo do již vyhlášených 
výběrových řízení nepřihlásil. Cílový stav dle kon-
cepce je 12 strážníků. V současné době pracuje 
u MP 8 strážníků včetně pověřeného strážníka. Od-
chod dalšího strážníka by už mohl ohrozit chod MP, 
a to z důvodů povinnos   vyplývajících ze zákonů, 
tak i činnos  , které jsou požadovány ze strany MěÚ 
a města.

Problémem je parkování v okolí nádraží, a to i přes 
to, že město investovalo nemalé částky do výstav-
by parkovišť P+R. Tyto ovšem nejsou schopny po-
jmout množství dojíždějících občanů, kterých je 
každý měsíc víc. Je potřeba, aby byla vypracována 
studie, která by vedla k vyřešení této situace. V ob-
las   Škvárovny a Mexika je potřeba provést takové 
dopravní značení, které by vyhovovalo zde bydlícím 
občanům Českého Brodu, tak i MP, která by mohla 
lépe řešit přestupky spáchané dojíždějícími občany 
z okolních měst a obcí, kteří v denních hodinách 
ucpávají Český Brod.

Jan Svoboda, velitel městské policie

PRŮŘEZ KRIZOVÝM ŘÍZENÍM V R. 2017

V r. 2017 ve spolupráci s HZS kraje probíhaly další 
kontroly na obcích. Snažíme se obce navštěvovat 
pravidelně, aby alespoň 1x za volební období byla 
kontrola na každé obci ORP provedena. V rámci 

preven  vních opatření proběhlo s Technickými 
službami Český Brod opakované čištění pod všemi 
mosty na vodním toku Šembery, kde byl sebrán 
odpad, který tentokrát skoro naplnil 1 kontejner. 
Je vidět, že došlo k radikálnímu zlepšení, vždyť 
v r. 2014 bylo naplněno celkem 11 kontejnerů, 
v r. 2015 tři, v r. 2016 jeden. Z tohoto důvodu počí-
táme s  m, že čištění pod mosty bude každoročně 
opakováno. Krizové řízení vyvolalo jednání se zá-
stupci Povodí Labe, kdy jsme projednali, jaké úse-
ky Šembery vyčis   tento podnik. Zkouška techniky, 
která je pro potřeby krizového řízení zakoupena, 
se v r. 2017 bohužel z důvodu dlouhodobé nemoci 
pracovníka TS neuskutečnila. Máme v tomto malý 
rest a zkouška bude v r. 2018 provedena alespoň 
jedna. 

Ve skladu Technických služeb Český Brod stále 
máme plovoucí a kalové čerpadlo, elektrocentrálu 
a dalších 100 metrů hadic pro potřeby odčerpávání 
vody. Také se zde najde 1.500 pro  povodňových 
pytlů. Zakoupena byla také plnička pytlů, která 
velmi usnadní práci při stavbě pro  povodňových 
zábran. Zvažujeme nákup druhé plničky.

Středočeský kraj stále zdokonaluje portál krizové-
ho řízení. Tato aplikace v budoucnu jistě bude vel-
kým přínosem. Musíme se nejen my, ale všechny 
obce našeho ORP naučit portál využívat, pravidel-
ně aktualizovat kontakty na vedení obcí a vkládat 
všechny potřebné informace.

Proza  m na portál vše vkládá pracoviště krizového 
řízení.

V průběhu roku byl opět aktualizován krizový plán 
ORP. Na jednání bezpečnostní rady v prosinci 2017 

duben 2018duben 2018
Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj



13Téma měsíce
byl starostou města schválen. Tento proces aktua-
lizací bude i nadále pokračovat. 

Veškerá činnost krizového řízení je koordinována 
na pravidelných jednáních bezpečnostní rady.

Byly zahájeny práce na pořízení digitálního povod-
ňového plánu. V rámci této činnos   bude v r. 2018 
instalován nový městský rozhlas. To je zařízení, 
která nám chybělo, jeho pořízení je velkým krokem 
vpřed v oblas   bezpečnos   a řešení případných 
mimořádných událos  .

V roce 2017 se neřešila žádná mimořádná událost. 
Také tento rok považujeme jako klidný a přejme si, 
aby tomu tak bylo i nadále.

Václav Hájek, bezpečnostní ředitel

A JAKÉ JE TO S BEZPEČNOSTÍ V DOPRAVĚ?

Na to reagoval vedoucí odboru dopravy a živnos-
tenského úřadu Ing. Jan Pohůnek.

Největší problémy běžné denní dopravy:
-  parkování vozidel (nedodržení šířky, na přecho-

dech nebo před přechody, v křižovatkách, na 
chodnících, na sídliš  , porušování zákazů)

-  nerespektování dovolené rychlos   (na místech 
s výskytem dě   - školy, školky, autobusové za-
stávky, před přechody, při předjíždění cyklistů, na 
náměs  ...)

-  nerespektování přednos   zprava (náměs  )
-  jízda v pro  směru (zejména při průjezdu křižovat-

kou Havlíčkova - Jungmannova)
-  nerespektování všech účastníků navzájem (chod-

ci, cyklisté, vozidla)

Co považuji za velký nedostatek:
-  obchvat města - je alfou a omegou celé dopravy 

ve městě
-  více inves  c do dopravních opatření - vjezdové 

brány do města na hlavních tazích, středové os-
trůvky s přechody a nasvětlením, zvýšené po-
jezdové plochy v zónách, stavební úpravy místo 
betonových bloků, úsekové měření rychlos   ve 
vybraných lokalitách

-  absence nových kapacitních komunikací s alter-
na  vními dopravními proudy 

-  potencionální rozvoj města bez adekvátního po-
souzení vlivu na dopravu

-  řešení dopravy v klidu (kapacitně, uceleně, ale 
i provázaně s informačními technologiemi)

-  řešení křižovatky u ZZN
- dětské dopravní hřiště
- lokalita Škvárovna - za  m nedořešené 

Co se povedlo: 
- omezení tranzitní nákladní dopravy přes město 
-  museli jsme se připravit na avizované omezení 

nákladní dopravy Magistrátem hl. m. Prahy, zde 
i pokulhává koncepční řešení této dopravy na 
úrovni kraje (aby u nás omezení fungovalo, je 
nutný dohled PČR a MP)

- dělený přechod přes ulici Jana Kouly (OC Pila)
- nasvětlený přechod v ulici Jungmannova
- signalizovaný přechod v ulici Klučovská

Jen takové zamyšlení: 
Vím, že fi nancí není nikdy dost a že bez dotační in-
jekce není zajímavé dělat opatření, ale např. odbor 
dopravy „přispěl“ díky své činnos   12 miliony za 
rok 2017 (hlavně z pokuty za překročení rychlos-
 ). Kdyby se alespoň část (je mi jasné, že to takto 

zjednodušovat v rámci rozpočtu nejde), každý rok 
věnovala na nějaké dopravní opatření (například 
bezpečný přechod), byl by to dobrý signál a snad 
i pozi  vně vnímán veřejnos   s dostatečným PR... 

Ing. Jan Pohůnek,
vedoucí odboru dopravy a živnostenského úřadu

JAK JSOU NA TOM S BEZPEČNOSTÍ ČESKO
BRODSKÉ STROMY?

Skončila zima a jaro nás vytáhlo z našich příbytků, 
aby se s námi podělilo o svoji novou tvář. Při Va-
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šich procházkách po městě jste možná zazname-
nali i nově vysazené stromy. Na březích Šembery 
město v loňském roce, jako náhradu za pokácené 
stromy, vysadilo nové jerlíny a duby, v dubnu k nim 
přibudou ještě břízy a hlohy. Nové stromy můžete 
najít v areálu nemocniční zahrady, v Hálově zahra-
dě u pivovaru a zapomenout nemůžeme ani na 
Útulnu u polní cesty do Štolmíře. Kromě stromů 
vysázených náhradou za pokácené městské stromy 
se nám podařilo vypořádat i s reklamací nekvalit-
ních výsadeb z projektu podpořeného prostředky 
Operačního programu Životní prostředí. Věříme, že 
tře   výsadba stromů pro   sportovní hale již bude 
úspěšná a stromy budou prosperovat. 

Do systému péče o stromy patří kromě sázení 
i jejich ošetřování a v posledním stádiu jejich exis-
tence i kácení. Stromy rostoucí na městských po-
zemcích jsou pravidelně kontrolovány odborníkem 
dendrologem, který kontroluje jejich zdravotní 
stav a navrhuje zásahy směřující k provozní bez-
pečnos   stromů. Základním zásahem je výchov-
ný řez u mladých stromů, v dospělos   následují 
zdravotní, bezpečnos   a další řezy, které v Českém 
Brodě provádějí cer  fi kovaní arboristé. A pokud 
neexistuje efek  vní způsob, jak zajis  t provozní 
bezpečnost stromů, přichází na řadu jejich kácení, 
které je většinou vnímáno jako újma. U stromů ur-
čených dendrologem ke kácení, které mohou být 
laickou veřejnos   vnímány „jako zdravé“, objedná-
váme zpracování odborného posudku, na základě 
kterého je vydáno povolení ke kácení. 

Pro kvalitní vývoj stromů je nezbytný i dostatek vlá-
hy v prvních dvou letech po výsadbě, a to i době 
vegetačního klidu. Vzhledem k omezeným kapaci-
tám techniky vhodné pro zalévání, jsme přistoupili 
ke strategii postupného vysazování menšího počtu 
stromů, u nichž jsme schopni kvalitní zálivku zajis  t.

Výše popsanými postupy se snažíme pečovat 
o většinu městských stromů. Sázíme, vychovává-
me, řežeme, kácíme a opět sázíme. Ve městě však 
existuje jediná plocha, kde nemáme odvahu tento 
princip naplňovat ve všech krocích, a tou je měst-
ský park. Jedná se o území, které si svou důležitos   
žádá zpracování architektonického návrhu dalšího 
vývoje. Díky zlepšující se ekonomické situaci města 
padlo rozhodnu   uspořádat soutěž na architekto-
nický návrh, který bude zohledňovat i přání oby-

vatel města. Komise životního prostředí využila 
možnos   účastnit se fes  valu nevládních organiza-
cí konaného 12. května právě v městském parku 
a pokusí se podněty a návrhy vzešlé z diskuse s ve-
řejnos   na tomto setkání použít jako jeden z pod-
kladů pro projektování celkové revitalizace parku. 
Máte-li zájem být spolutvůrci veřejných prostorů 
ve městě, udělejte si čas a přijďte si s komisí život-
ního prostředí a odborníky na tvorbu a údržbu ve-
řejné zeleně v sobotu 12. května povídat.

Ing. Ros  slav Vodička,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

ANKETA aneb CO SI O BEZPEČNOSTI MYSLÍ OBČANÉ

DOTAZY:
1.  Cí  te se v našem městě bezpečně?
2.  Myslíte si, že se podařilo v oblas   bezpečnos   něco 

u nás zlepšit? Pokud ano, uveďte nějaký přiklad.
3.  Co se podle vás nezlepšilo? Co byste navrhovali?

Tomáš H.
1.  Spíše ano.
2.  Zmenšila se pouliční kriminalita a došlo i ke sní-

žení počtu krádeží.
3.  Trápí mě dopravní situace, hlavně bezpečnost 

na křižovatce u areálu ZZN. Myslím si, že by to 
měla být priorita města.

Jana K.
1.  Ano.
2.  Podařila se zlepšit bezpečnost dě   na přecho-

dech cestou do školy. 
3.  Byla bych ráda za pořízení většího množství bez-

pečnostních kamer a posílení počtu městských 
policistů v ulicích. 
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Václav K.
1.  Ano.
2.  Přibylo více bezpečnostních kamer, bezpečný 

přechod na Škvárovnu, zklidnění dopravy ve 
městě. 

3.  Chybí tady bezpečné napojení města a Zahrad 
s lesem v Dolánkách. Navrhoval bych vybudovat 
nějakou cyklostezku. 

Eva Š.
1.  Ano.
2.  Nevím.
3.  Zlepšila bych bezpečnost lidí před nádražím.

Lukáš N.
1.  Ano.
2.  Cí  m se bezpečněji například při běhání po měs-

tě a v parku.
3.  Nezlepšila se bezpečnost cyklistů. Chtělo by to 

víc cyklostezek ve městě a přilehlém okolí.

Renáta N.
1.  Ano.
2.  Uvítala jsem nové zrcadlo na křižovatce u Liďáku 

a Kouřimské brány na ulici Jana Kouly.
3.  Celkově bych zlepšila bezpečnost a plynulost do-

pravního provozu.

Radek D.
1.  Ano.
2.  Ano, je patrné snížení drogové kriminality a s  m 

souvisejících přestupků a krádeží.
3.  Nezlepšila se bezpečnost dopravy, hlavně v blíz-

kos   přechodů.

BUĎTE K SOBĚ I OSTATNÍM OHLEDUPLNÍ

Ve městě Český Brod je umístěna jedna z dvaatřice   
stanic Hasičského záchranného sboru Středočes-
kého kraje, kde každý den, 7 dní v týdnu a 365 dní 
v roce drží službu pět profesionálních hasičů, kteří 
jsou připraveni pomoci svým spoluobčanům při ja-
kékoliv mimořádné událos   ohrožující jejich životy 
či majetek. Na zabezpečovaném území je kromě 
čás   dálnice D11, významného železničního kori-
doru a frekventovaných silnic I. třídy situováno 86 
obcí včetně jejich místních čás   se zhruba 50  síci 
obyvateli. Sta  s  ka počtu výjezdů jednotky doka-
zuje důležitost dislokace stanice ve druhém největ-

ším městě kolínského okresu. Za  mco v roce 2011 
jednotka zasahovala u 229 mimořádných událos   
různého charakteru, v roce 2017 to již bylo ve 413 
případech. Spektrum událos   se téměř nemění, jen 
počty stále stoupají. Převažují výjezdy k dopravním 
nehodám (141 zásahů), následují technické pomoci 
spoluobčanům a organizacím (112 zásahů) od ote-
vření zabouchnutých dveří domů, přes čerpání vody 
po prudkých deš  ch ze sklepů až po pomoc zdravot-
nické záchranné službě s transportem nepohyblivých 
pacientů. Požáry jsou na tře  m místě (84 zásahů).

Pomalu končí zimní období, které pro nás znamená 
častější výjezdy na bytové požáry způsobené např. 
neopatrnou manipulací se svíčkami v čase advent-
ním a vánočním, zábavnou pyrotechnikou v obdo-
bí přelomu roku anebo v celém průběhu zimy od 
kamen, kotlů či krbů s nedostatečnou údržbou na 
nich napojených komínů. V loňském roce dosáhly 
materiální škody téměř 70 miliónů korun a došlo 
k usmrcení jedné osoby.

Letošní zima trvala trochu déle, ale slunce už uká-
zalo, že nabírá na síle a pro nás to znamená zvýše-
ný počet výjezdu na „tradiční“ jarní úklidy zahrad 
spojené s plošným vypalováním suché trávy, při 
kterých je každoročně rovněž zbytečně zmařeno 
několik lidských životů, převážně starších občanů 
přeceňujících své síly a schopnos   ohni utéct. Po-
kud padnou za oběť jen hrábě, tak v podstatě o nic 
nejde, ale při trochu silnějším větru a jeho náhlé 
změně směru to zpravidla dopadne hůř.

Přesto, že služba hasičů je určena především na 
ochranu občanů a jejich majetků, potýkají se při 
svých výjezdech s různými problémy a překážkami, 
které jim nezodpovědní spoluobčané nachystají. 
Největším problémem nejen pro hasiče ale i třeba 
pro zdravotnickou záchrannou službu jsou nevhodně 
zaparkovaná auta. Pro vozidla HZS, které dosahují až 
30 tun hmotnos   a více než 9 metrů délky je oprav-
du ob  žné kličkovat mezi překážkami, které jim řidiči 
na silnicích připraví a čas strávený jejich zpomalením 
nebo zablokováním může někde rozhodovat o živo-
tě druhých. Při svém jednání si neuvědomují, že příš-
tě to mohou být oni nebo někdo z jejich blízkých, ke 
komu budou záchranné složky pospíchat.

npor. Mgr. Jan Pardubský,
velitel stanice HZS Český Brod
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ZPRÁVA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Od poloviny roku 2017 dosud, se služebna Ob-
vodního oddělení Český Brod potýká se špatnou 
personální situací, kdy ke dni 31. 3. 2018 zůstávají 
4 neobsazená místa a v terénu v současné době 
pracuje 9 policistů.  Na volná místa je možnost ná-
stupu prostřednictvím probíhající náborů nových 
policistů, s využi  m náborového příspěvku ve výši 
150.000 Kč.

V porovnání s rokem 2017 je vývoj nápadu trestné 
činnos   ve služebním obvodu OOP Český Brod pří-
znivý, celkové počty prověřovaných trestných činů 
nevykazují výrazných výkyvů, a to jak v samotném 
městě Český Brod, tak i v okolních obcích.  Za prv-
ní čtvrtle   roku 2017 byl nápad 50 trestných činů, 
z nichž se podařilo 32 % objasnit.  V prvním čtvrt-
le   roku 2018 bylo prověřováno celkem 54 trest-
ných činů, z nichž se podařilo 43 % objasnit přímo, 
ostatní případy jsou dosud prověřovány. 

Celkově se v posledních letech daří držet nápad 
trestné činnos   na rekordně nízkých číslech, díky 
intenzivnímu výkonu hlídkové služby v terénu, dů-
slednému situováním hlídek do míst ze zvýšenou 
kriminalitou a soustavné práci v projektu Bezpečné 
město – sledujícím a vyhodnocujícím nápad krimi-
nality ve služebním obvodu Obvodního oddělení 
Český Brod, se zaměřením na samotné město Čes-
ký Brod. Velmi dobré výsledky rovněž přináší úzká 
spolupráce s dalšími subjekty, zejména Městským 
úřadem Český Brod, Městskou policií Český Brod, 
Probační a mediační službou Kolín a dalšími, díky 
nimž je možné vyhodnocovat rizikové zóny a pre-
ven  vně do těchto lokalit směřován výkon služby 
a zaměřovat činnost na konkrétní zájmové osoby. 
V rámci činnos   Policie ČR je velice důležitá zejmé-
na úzká spolupráce s Městskou policií Český Brod, 

jejichž hlídky ak  vně kooperují s hlídkami Policie 
České republiky a podílejí se na monitoringu měs-
ta, jednak prostřednictvím kvalitního kamerového 
systému města s velmi dobrým pokry  m riziko-
vých lokalit města, ale také intenzivní hlídkovou 
činnos   strážníků v těchto lokalitách. Hlídky si 
navzájem předávají poznatky o pohybu zájmových 
osob v teritoriu města, odhalují zejména drob-
nou majetkovou kriminalitu, věnují se intenzivně 
prevenci. Velkou roli na úseku prevence sehrávají 
i hlídky asistentů prevence, kteří pracují pod vede-
ním Městské policie Český Brod.

Co se týče skladby trestné činnos  , převažuje tzv. 
obecná kriminalita, jejíž velký podíl tvoří vlastní vy-
hledané trestné činy v dopravě, velký podíl má ma-
jetková trestná činnost, kde se daří objasňovat ve 
větším počtu případů, než v uplynulých letech. Vel-
ké úspěchy lze zaznamenat na linii násilných trest-
ných činů, jichž od počátku roku evidujeme pouhé 
3 případy, které byly objasněny. Velkou měrou se 
do objasňování trestné činnos   zapojují i policisté 
ze Služby kriminální policie a vyšetřování Kolín, ze-
jména intenzivním vyhledáváním v terénu. 

V posledních letech jsme zaznamenali velký nárůst 
zjištěných přestupků v dopravě, zejména řidičů pod 
vlivem návykových látek, kde jen za první čtvrtle   
letošního roku jsme odhalili 18 řidičů pod vlivem ná-
vykových látek, což je o 7 případů více, než za stejné 
období loňského roku. Proto se stále častěji zapo-
jujeme do bezpečnostních akcí, zaměřených právě 
na tyto přestupky, a v rámci hlídkové činnos   se 
intenzivně věnujeme právě kontrolám zaměřeným 
na odhalování takovýchto řidičů, abychom zajis  li 
co nejvyšší míru bezpečnos   na našich silnicích.

npor. Mgr. Jaroslava Růžičková,
vedoucí oddělení 
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Krajská soutěž v grafi ckých disciplinách se letos uskutečnila 27. března na půdě Obchodní akademie ve 
Vlašimi. Soutěžilo se ve třech kategoriích – opis, korektura textu a wordprocessing. Již tradičně nejsilněji 
obsazená byla krajská soutěž v kategorii opis, zúčastnilo se jí celkem 38 studentů.

Naši školu reprezentovali Jana Hušnerová 
z 2. A a Daniel Schovánek z 3. A, který se umís  l na 
cenném pátém místě s 361 čistými úhozy za minu-
tu a získal odměnu v podobě počítačové klávesni-
ce. Oběma našim studentům patří velké poděko-
vání za vzornou reprezentaci školy.

Na výborný výsledek v krajské soutěži v grafi ckých 
disciplinách navázal „historický“ úspěch v Prezen-
 ádě. Tato soutěž v prezentačních dovednostech 

pro žáky středních a základních škol podporuje 
týmového ducha, krea  vní tvorbu, vyjadřování, 
vystupování a spoustu dalších prak  ckých doved-
nos  . Letos se konal už 9. ročník a našemu týmu ve 
složení Kristýna Kovaříková, Tereza Rezková a Ja-
kub Merell (všichni z 3. A) se podařilo postoupit 
z nominačního kola do kola krajského.

Krajské kolo pro žáky středních škol se konalo 
4. dubna v Praze a týmy tam předvedly svou pre-
zentaci v programu PowerPoint nebo Prezi před 
odbornou porotou, dostaly zpětnou vazbu i rady 
do budoucna a nejlepší tým si zajis  l postup na 
grandfi nále do Brna, kde proběhne republikové 
kolo. Soutěžící si mohli vybírat mezi dvěma zají-
mavými tématy: „Droga naší doby“ nebo „Co nám 
rodiče neřekli“.

Náš tým si vedl skvěle se svou prezentací nazva-
nou „Virtuální láska“ (variace na téma „Droga naší 
doby“). Přesto, že se do Brna neprobojovali, za-
slouží si naši studen   obdiv. Museli překonat tré-
mu i sami sebe a měli odvahu prezentovat svoje 
téma před velkým množstvím lidí, byli pohotoví 
v odpovědích na otázky z publika. Účast v soutě-
ži je oboha  la o cenné zkušenos   a inspirovala 
mnoha poznatky, které budou moci uplatnit ve své 
budoucí kariéře. Týmu Prezen  ády rovněž patří 
velký dík za pracovní nasazení, investovaný volný 
čas a energii.

Ing. Darina Doškářová,
SOŠ Český Brod - Liblice

Liblič   studen   bodují v krajských soutěžích
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Velikonoce v Domově ANNA

Přípravy na velikonoční svátky začaly v Domově seniorů již počátkem března. První naplánovanou akcí byla 
velikonoční dílna s paní Fryčovou, jejíž náplní bylo zdobení kraslic. Paní Alena Fryčová přijela za našimi kli-
enty již podruhé a její výtvarné dílny začínají být velmi oblíbené. Tentokrát si mohly klientky vyzkoušet zdo-
bení kraslic náročnou technikou pomocí slámy, nebo snadnější metodu zdobení barveným včelím voskem.

O krásnou a originální velikonoční výzdobu se letos 
postarali především senioři, kteří dochází do kera-
mické dílny. Pod vedením paní Krutské vyráběli 
keramické zápichy do kvě  náčů a pomáhali i s vý-
robou velikonočních beránků a kozlíků, které každý 
obdivoval.

Během předvelikonočního týdne nás také opět na-
vš  vily dě   z místního Klubu Zvonice. Na setkání 
s dětmi se klien   vždy moc těší a tématem byly 
tentokrát hlavně nadcházející Velikonoce a veliko-
noční zvyky. Dě   zajímalo, jak senioři prožívali tyto 
svátky během svého dětství.

Skvělé velikonoční jidáše na slavnostní kavárnič-
ku upekly klientky paní Drábková, paní Marková 
a paní Vašinková na kroužku vaření. Malým veliko-
nočním překvapením pro seniory byly krásné nové 
hrníčky a talířky, tak káva i jidáše chutnaly dvojná-

sob. K poslechu a dobré pohodě zahrál pan Mácha 
výběr z lidových písniček.

Na Zelený čtvrtek připravily hezké dopoledne na-
šim klientkám dámy ze Studia GREEN. Zdarma 
ošetřily seniorkám pleť, upravily vlasy a mezi  m 
je pohos  ly dobrou kávou a domácím závinem. 
Jménem spokojených klientek ještě jednou moc 
děkuji paní Šiklové, paní Vinšové a paní Blažkové 
ze Studia GREEN.

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

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Drazí přátelé, k úkolům kněze nepatří jen „duchovní věci“ ale jedním z jeho úkolů je také spravování ma-
jetku farnos  , tedy i oprava kostelů a dalších budov.

Českobrodská farnost má vedle farního kostela 
sv. Gotharda ještě dalších devět fi liálních kostelů, 
přičemž osm z nich je také v majetku církve. Tyto 
kostely jsou mnohdy dominantami jednotlivých 
obcí. Třebaže bylo v posledních letech velmi pro-
píráno téma tak zvaných „církevních res  tucí“ 
a i v dnešní době je toto téma zbytečně poli  zo-
váno, je třeba si uvědomit, že majetky, které církvi 
byly navráceny, nemohou pokrýt veškeré náklady 
na obnovu mnohdy poničených památek.

Při psaní těchto řádků jsem si jistý, že se u někte-
rých čtenářů začíná „vařit krev“ a roste určité na-
pě  , že chci dnes hovořit o fi nancích. Domnívám 
se ale, že po svém více jak ročním působení v této 
farnos   je vhodné, abych i na toto téma něco na-
psal.

V první řadě bych chtěl vyjádřit ohromnou vděč-
nost a to všem těm, kteří jakýmkoli fi nančním ob-
nosem přispěli na obnovu kostelů naší farnos  . 
Jestliže jsem hovořil o počtu těchto kostelů, pak 
je opravdu velkou rados  , že některé z nich jsou 
nově opravené. A to bylo možné jen díky štědros   
jak jednotlivců, tak také obecních úřadů, či dalších 
subjektů. Mockrát všem děkujeme!

Věřím, že možnost 
vidět, jak se kostely 
skutečně opravují 
a konkrétní výsled-
ky, dává každému 
možnost pochopit, 
že majetky a fi nanční 
dary církev nezneuží-
vá k vlastnímu přepy-
chu, ale že se je snaží 
užívat k prospěchu 
všech.

Jsem skutečně rád, 
že máte zájem o kos-
tely, které jsou v naší 
oblas  , že je při růz-

ných příležitostech, jako jsou např. koncerty, na-
vštěvujete. Rád bych pokračoval v tom, aby kostely 
nebyly jen místem, kam přicházejí věřící na boho-
služby, ale aby byly místem, kam může každý přijít 
a třeba chvíli jen v  chu spočinout, aby tedy koste-
ly skutečně sloužily každému.

Všechny kostely však ještě opravené nejsou. Rov-
něž kostel v Českém Brodě potřebuje další inves-
 ce. Až dokončíme opravu vnějšího pláště, rádi 

bychom se vrhli na elektroinstalaci a vyřešení 
osvětlení v kostele (aby ze zdi netrčely žárovky). 
Abychom mohli dále pokračovat v těchto opra-
vách, potřebujeme, aby nás již zmíněná štědrost 
lidí i nadále provázela.

Obracím se tedy na vás s prosbou, pokud byste 
chtěli přispět na opravu některého z kostelů naší 
farnos  , je možné poslat peníze na účet farnos   
a zde zadáním variabilního symbolu jasně stanovit, 
na který kostel přispíváte. Pokud zadáte do zprávy 
pro příjemce také základní údaje o sobě, velmi rádi 
Vám vystavíme potvrzení o přije   daru. Více infor-
mací o číslu účtu i variabilních symbolech můžete 
nalézt na stránkách farnos  : www.farnostbrod.cz.

S velkou vděčnos   a s přáním krásných jarních 
dní.

R. D. Mar  n Sklenář,
Římskokatolická farnost Český Brod

Finanční podpora
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Pro patrioty křtěné naší říčkou i všechny, kdo si pod Šemberou představí jen motocyklového závodníka, 
je určena nová výstava v Galerii K. Tomáš Mukařovský na ní představí dosud nevystavované fotografi e 
Šembery od pramene k soutoku. Začínáme 1. května!

Šembera se vám ukáže ve všech svých podobách. 
Českobroďáci často znají hlavně její regulovanou 
podobu na dolním toku, mrzačenou lidskými od-
padky. Její lesní úsek pod Kozojedy, kde si proráží 
cestu kamenitým údolím, ale patří k nejkrásněj-
ším říčním tokům v republice. V těchto místech 
také vznikaly jedny z nejstarších trampských osad. 
A jestlipak dokážete vyjmenovat rybníky na Šem-
beře? A kde byste pátrali po zbytcích těch již ne-
existujících?

Výstavu si budete moci prohlédnout už 1. května 
během závodu auto a motoveteránů, kteří jsou 
také velkou vášní Tomáše Mukařovského a v minu-
los   se už v Galerii K jako „ofi ciální fotograf závo-
du“ představil.

Na konci června vás s rados   uvítáme na vernisáži 
výstavy děl Barbory Veselé. Spoluautorka pomníku 
Jana Palacha u Národního muzea je známá hlav-

ně svými pracemi pro prostory evangelické církve. 
V minulém roce se také zasloužila o připomenu   
obě   holocaustu pamětní deskou na bývalé syna-
goze – dnes obecním úřadu v Přistoupimi, obci, 
kde se rozhodla před časem zakotvit.

Za Galerii K, Pavel Fuchs

Od pramene k soutoku Šembery v Galerii K

duben 2018duben 2018
Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj



Filmová noc 2018
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Ve středu 31. 1. 2018 se konal již šestý ročník fi lmové noci na českobrodském gymnáziu pod vedením na-
šeho fi lmového klubu, tentokrát na téma Zero waste – můžeme žít bez odpadu?

I letos se akce velmi povedla, skvělé zastoupení 
hostů navodilo příjemnou a inspirující atmosféru. 
Někteří z nich si připravili i doprovodné materiály, 
kterými nám přiblížili to, o co se snaží a co dělají. 
Tak probíhala první část večera a v té druhé, tro-
chu zkrácené, jsme se zase věnovali tématu food 
waste (plýtvání potravinami). V rámci toho jsme se 
podívali třeba na problema  ku dumpster divingu 
(vybírání kontejnerů) nebo plýtvání potravinami 
v supermarketech.

Návštěvníci mohli využít bufet plný dobrot a nápo-
jů (samozřejmě vše ve stylu zero waste). 

Mezi hosty patřili: Dr. Ing. Čestmír Hrdinka - odbor-
ník v oblas   životního prostředí, bývalý výkonný 
ředitel Greenpeace České republiky; Miloslav Oliva 
– ředitel ve společnos   Region Pošembeří, která 
se zabývá ochranou životního prostředí, rozvojem 
turis  ky, zachování venkovské krajiny a mnohým 
dalším; Zuzana Janglová – majitelka podniku Ob-

chuudek (ekologická drogerie a domácnost bez 
odpadu); Romana Kaclíková – energe  cká expert-
ka ve společnos   Hnu   Duha, zaměřuje se na ob-
novitelné zdroje, energe  ckou efek  vitu a zelená 
pracovní místa; Veronika Rišianová a Jitka Trut-
novská – majitelky bezobalového obchůdku Statek 
Na Rynku (Bezobalu z Rynku), bezobalové nakupo-
vání, opakovaně použitelné obaly.

Děkujeme za spolupráci všem hostům, organiza-
cím Jeden svět na školách (a Promítej i ty) a fes-
 valu Země na talíři, které nám poskytly přístup 

k fi lmům – například Muffi  n man, Just eat it!, 
10 miliard – co máte na talíři? Dále organizátorům, 
profesorům a všem, kteří se jakkoli zapojili a účast-
nili se fi lmové noci. 

Těšíme se opět za rok!

Anna Králová, Gymnázium Český Brod
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RC Kos  čka slaví půlkulaté narozeniny. 15 let nabízí služby, ak  vity a podporu rodičům s dětmi v Českém 
Brodě. Vzniklo jako mateřské centrum, v původních zrekonstruovaných prostorách Klubu Zvonice (původ-
ně Márnice) v městském parku, jehož prostory začala využívat skupina maminek na rodičovské dovolené 
se svými dětmi. Scházely se v klubu, sdílely své zkušenos   a organizovaly společně řadu ak  vit, hraní 
a tvoření s dětmi, výlety i společné dovolené. 

V lednu 2003 mateřské centrum začalo fungovat 
a již na konci roku se stalo členem Sítě mateřských 
center. Více se v té době rozvinula i činnost Klu-
bu Zvonice a neziskové organizace LECCOS, která 
klub provozovala. Ustálil se organizační tým, který 
pracoval na plánu rozvoje s cílem být úspěšní při 
žádání o dotace a granty. 

Ze skupiny dobrovolníků vznikl tým, který se v dal-
ších letech profesionalizoval. Ještě v roce 2003 se 
maminkám z MC Kos  čka podařilo získat fi nance 
na vybudování dětského hřiště v parku, které bylo 
v roce 2004 dokončeno a předáno do správy měst-
ského úřadu. S podporou ak  vních rodičů a spolu-
prací s dalšími spolky vznikly akce jako je Drakiáda 
či Den dě  . 

V dalších letech začaly být prostory zvonice pro 
mateřské centrum i klub pro mládež nedostatečné. 
Myšlence vlastních prostor pro mateřské centrum 
byli otevřeni i zástupci Města Český Brod. V průbě-

hu let 2006 až 2007 se s podporou města, dalších 
sponzorů a dobrovolníkům podařilo zrekonstruo-
vat dům č. p. 12 na náměs   Arnošta z Pardubic. 
Díky fi nanční i realizační spoluúčas   LECCOSu na 
rekonstrukci byl dům za symbolickou částku měs-
tem zapůjčen k užívání. V prostorách tohoto domu 
byla zřízena herna, učebna a dvorek s pískovištěm 
a hracími prvky. 

Otevřením nových prostor v září 2006 se program 
mateřského centra mohl rozšířit na pět dní v týdnu 
a dát prostor pro realizaci více rodinám s dětmi út-
lého věku. S profesionalizací týmu a rozvojem ak  -
vit LECCOS postupně rozšiřovalo své služby, ak  vně 
se zapojovalo do veřejného života ve městě i v re-
gionu. Z mateřského centra se stalo centrum rodin-
né, které dnes kromě ak  vit pro celé rodiny, pořádá 
vzdělávací semináře a besedy, nabízí řadu akcí pro 
veřejnost, táborů, ale také hlídání dě   a poraden-
ství v rámci státem registrované sociální služby. 

Oslavy 15. narozenin RC Kos  čka vám chceme při-
pomínat celý rok 2018. Již v lednu proběhla oslava 
pro rodiče s dětmi, v květnu se připomeneme na 
akci Feneg 2018 a Přijďte pobejt! V červnu proběh-
ne oslava pro rodiny zakladatelek, dobrovolníků, 
příznivců a pravidelných návštěvníků Kos  čky. Dě-
kujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních 
věcí a Městu Český Brod. Více na www.leccos.cz

Dita Nekolná, LECCOS, z.s.

15. výročí založení Rodinného centra Kos  čka
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Chtěla bych reagovat na článek se stejným názvem, který vyšel v minulém Českobrodském zpravodaji. Píše 
se v něm, že dě   nejsou připraveny na školu. Jeden z důvodů je také ten, že by se učitelky v MŠ měly doučit 
metodiku rozvoje školní zralos  .

Jako jedna z nich a možná jediná mám potřebu se 
ozvat. Všechny máme ale jedno společné a  m je 
potřebné vzdělání pro mateřské školy, a tudíž nás 
na pedagogické škole učili mimo jiné i metodice. 
U mě toto vzdělání obsahovalo čtyři roky předškol-
ní pedagogiky, tři roky speciální pedagogiky a ješ-
tě jsem se na letošní ročník předškoláků posilnila 
třemi semináři: „Předškolák v MŠ“, „Matema  cká 
pregramotnost“, „Čtenářská pregramotnost“.

Tady však nejde vůbec o mě, ale o ty dě   nastu-
pující do základní školy, které neprošly screenin-
gem školní zralos  . Nemyslím si, že by na tom byly 
tak špatně, jak bylo napsáno v jejich závěrečném 
hodnocení. Ano, přiznávám, že dané zprávy pro 
mě byly mo  vací posílit u dě   oslabené oblas  . 
Sociální a pracovní zralost, řečový projev, zrakové 
vnímání, matema  cké představy, sluchové vnímá-
ní, grafomotorika a jiné oblas  , které jsou součás   
každodenního vzdělávání v mateřské škole.

Po tom, jestli naše dě   zvládnou základní školu, 
jsem pátrala i jinde. U jedné zkušené paní učitelky 
z první třídy a studijním materiálem mi byl i fi lm 
– Ať žijí duchové. Můj osobní závěr tedy zní: Před-
školní dě   z minulého stole   byly opravdu jiné. 
Byly mrštnější, samostatnější, manuálně zručnější, 
poslušnější. Dnešní dě   jsou zase více rozumově 
zdatnější, protože informace se na ně hrnou ze 
všech stran.

Jsou tedy současné dě   připravené na školu? Jsou 
i nejsou. V životě to  ž nikdy nemůžete být připra-
veni na všechno. Vždy vás může něco zaskočit. Tak 
co dodat? Přeji vašim dětem, aby uspěly nejenom 
ve škole, ale i v životě a hlavně, aby byly šťastné.

Bc. Lenka Stará, DiS.,
Mateřská škola Kollárova

Screening školní zralos  

KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 22. května od 16.00 hodin zveme všechny dě   a jejich rodiče nebo prarodiče na od-
polední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky. Vstup zdarma. Těšíme se na vás, 
čtení sluší každému!

duben 2018duben 2018
Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj



24 Ze společnosti

K vrcholícímu jaru patří v kraji pod Lipany již tradičně také Podlipanské hudební slavnos  . Vedle města 
Český Brod se do jeho organizace opět zapojí také obce a města partnerská. Na uspořádání fes  valu se 
bude podílet Základní umělecká škola Český Brod a společnost Vox Bohemicalis. Šestnáct bodů programu 
zahájí 24. května českobrodský kamínek z celostátní mozaiky programu Open ZUŠ, nad níž převzala záš  tu 
Magdalena Kožená.

Hudební program oboha   také letošní Noc kostelů 
25. května. V Kounicích vystoupí od 17.30 známý 
Hradišťan a od 20.00 se v Tuklatech můžete potěšit 
programem Hudba – brána k srdci, v němž vystoupí 
Pavla Senić a Musica Fes  va di Praga. Slavnos   bu-
dou mít také letos svůj rozměr benefi ční. Výtěžek 
většiny koncertů věnují pořadatelé na rekonstrukci 
knihovny v nedalekých Tuklatech, která sídlí v his-
torické budově fary se vzácným půdorysem ve tva-
ru ondřejského kříže. Ani letošní rok nechybí v pro-
gramu připomínka historického jubilea. Připomene 
ho 3. června koncert věnovaný stému výročí vzniku 
Československa. Doležalovo kvarteto se spolu s Va-
lerií Zawadskou představí v programu První dámy 
Masarykovy. Program se uskuteční v kostele Nej-
světější Trojice v parku.

Dramaturgie letošního ročníku slavnos   zdůraznila 
podíl mladých školních uměleckých těles. Závěreč-
ný koncert fes  valu - 24. června bude opět patřit 
pořádajícímu sboru a orchestru Vox Bohemica 
a jejich hostům a proběhne znovu v Plaňanech. 
Dále se můžeme těšit na vystoupení kolínského 
smyčcového orchestru Archi (26. května v kostele 
sv. Gotharda v Českém Brodě), studenty a absol-
venty pražské konzervatoře v ansámblu Concerto 
Aven  no pod vedením Jakuba Kydlíčka pak uvítá-
me s barokními fl étnovými koncerty opět v našem 
kostele sv. Gotharda 17. června. V Kostelci nad Čer-

nými lesy vystoupí 20. června opět tradiční hosté – 
studen   Gymnázia a Hudební školy hlavního města 
Prahy letos s Pergolesiho Stabat Mater.

Také letos nebudou chybět žánry netradiční, expe-
rimentální, plné improvizace. V Úvalech se do toho 
opřou na Jazz koncertu poslední květnový den ZUŠ 
bandy. 10. června můžete do Tuklat přijet vnímat 
Holandsko všemi smysly. Nejen soubor Vox Bohe-
mica se těší jak na interpretaci holandských písní 
ale také na videoukázky, jazykový koutek i gurmán-
ské speciality. Prostorem jako stvořeným pro umě-
lecký experiment jsou místní pivovarské sklepy. 
Letos 19. června si tam přijďte poslechnout mu-
ziku inspirovanou Argen  nským tangem v podání 
Esqualo Guintet s Gabrielou Vermelho.

Podrobnější informace najdete ve fes  valovém 
programovém sešitu a na fes  valovém webu a fa-
cebooku.

Těšíme se na setkání!

Tomáš Charvát, Aleš Kašpar

Podlipanské hudební slavnos   2018
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Ztracený Škubánek
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Večerníček. Přesně v takovém duchu se neslo naše přespání světlušek. Kolem šesté hodiny se všechny světluš-
ky sešly v klubovně. Hned po příchodu si vybalily a připravily místečko na spaní. Konečně může začít zábava!

Hraní s plyšovými kamarády přerušili nečekaní ná-
vštěvníci, přesněji návštěvnice. Pipi Dlouhá pun-
čocha a Káťa. Ale kam se poděl Škubánek? Zmizel. 
„Pomůžete mi mého Škubánka najít, prosím?“ pta-
la se holčiček Káťa. Hlasité „jasně“ se neslo celou 
klubovnou a celovečerní dobrodružství začalo. 

Nejprve holky musely poskládat obrázek Večerníč-
ka a poté si s Káťou složily pravou večerníčkovskou 
čepici. Ještě před večeří holky hledaly obrázky 
schované po klubovně a poté si s Maki udělaly vý-
borné obložené chleby. Moc se jim povedly a do-
konce jich udělaly pár i pro vedoucí. Aby všem 
vytrávilo, rozhodly jsme se si zazpívat a trošku 
odpočinout. Žádná z holek však neměla tušení, co 
jsme si pro ně přichystaly, ale když se ve dveřích 
najednou objevila naše bábinka, bylo jim všech-
no jasné. A tak se holky znovu nadlábly. Tentokrát 

ochutnaly bábinčinu specialitu – jablečno-skořico-
vou ovesnou kaši.

Co by to ale bylo za přespání bez noční hry? Tento-
krát si holčičky předem vyrobily z baterky a papíru 
sví  dlo. Nebylo vůbec jednoduché posbírat všech-
ny písmenka a z nich sestavit vzkaz, ale všechny 
holky to nakonec zvládly. Poté už nás čekala jen 
ukolébavka od Káťi a hurá na kutě.

Ráno nás čekala chutná snídaně v podobě bu-
chet a hned poté rozcvička s Gabčou. Nechyběl 
ani pohádkový kvíz a pár her na závěr. Čas utekl 
jako voda. Poklidily jsme tedy klubovnu, zabalily si 
všechny věci a vydaly se domů.

Natálie Stejskalová,
Středisko Psohlavci 14
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I když to tak dlouho nevypadalo, zima jednou skončit prostě musí. A protože stále skončit nechtěla, rozhod-
li jsme se jaro přilákat sami. Navázali jsme na naši tradici a ve středu 21. března na první jarní den jsme 
uspořádali Kuličkiádu.

A co si pod takovou Kuličkiádou vlastně můžete 
představit? Je to takové hravé odpoledne, kdy se 
sejdou holky a kluci, přinesou si s sebou kuličky 
na cvrnkání a závodí v různých cvrnkacích disci-
plínách. Soutěže to jsou různé, cílem je ale vždy 
dostat své kuličky na co nejmenší počet cvrnknu   
do důlku. A abychom u toho náležitě uvítali to vy-
toužené jaro, bývá zvykem obléct si na sebe sukni 
nebo kraťasy. Což jsme ovšem letos z objek  vních 
důvodů závodníkům prominuli – nechceme přeci, 
aby nám u cvrnkání umrzli.

Sešli jsme se v parku u Pivovarského rybníka, a to 
v opravdu hojném počtu – celkem nás vítalo jaro 
přes 40 dě   a jejich vedoucích. Rozdělili jsme se do 
pě   skupin, každý vytáhl své kuličky a hra mohla 
začít. Členové každého týmu soutěžili nejprve mezi 
sebou, vítězové jednotlivých týmů pak postoupili 
do fi nále, kde poměřili své síly.

Letos se Kuličkiáda dokonce stala mezinárodním 
závodem, zúčastnily se jí to  ž též francouzské stu-
dentky, které byly zrovna v Brodě na výměnném 
pobytu českobrodského gymnázia. A doma ve 

Francii nás rozhodně nepomluví – z Kuličkiády si 
to  ž odvážejí diplom za první místo. Závěrem pro-
běhlo vyhlašování vítězů a udílení cen, a pak už 
rychle domů do tepla. 

A když se teď podíváte z okna ven, je jasné, že to ví-
tání jara se nám povedlo a zima je konečně pryč  
Fotky z Kuličkiády najdete na www.skaut7.cz.

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Radka Novotná

Skautská Kuličkiáda
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Běh, vázání uzlů, určování dřevin nebo také správná orientace v mapě. Skautské středisko Ing. Ládi Nováka 
se v sobotu 24. 3. 2018 zúčastnilo veřejného mistrovství středních Čech.

Turis  cký závod je terénní běh v délce od 2 do 6 
kilometrů (podle věkových kategorií). Na tra   je 
umístěna řada kontrolních stanovišť, které je nutné 
plnit bez chyb a co nejrychleji. Jsou to odhad vzdále-
nos  , hod míčkem, plížení, lanová lávka, vázání uzlů, 
orientace mapy, práce s buzolou, určování dřevin, 
turis  ckých a topografi ckých značek, poznávání kul-
turních památek a přírodních zajímavos  . Měří se 
čas strávený na tra   a za nesprávně splněné úkoly 
jsou trestné minuty, které se připočítávají k času.

Turis  ckým závodům se naše středisko věnuje již 
několik desítek let, a tak jsme si nenechali ujít ani 
účast v tomto závodě v Kralupech nad Vltavou. 
Závod byl organizátory skvěle připraven a nechy-
bělo ani krásné jarní počasí. Český Brod tentokrát 
reprezentovali čtyři závodníci a i v tomto počtu do-
kázali, že se v konkurenci neztra  . Všichni si to  ž 
vybojovali místo na medailových pozicích:
1. místo: Petr Roubíček (mladší žáctvo)
1. místo: Jan Vašina (starší žactvo)
2. místo: Jana Čokrtová (ženy A)
3. místo: Alžběta Vodičková (starší žactvo)

Celý závod doprovázela soutěž dvojic ve stavbě 
stanu. V žákovské kategorii zvítězili opět naši zá-
vodníci Alžběta Vodičková a Jan Vašina, v kategorii 
dospělých obsadilo naše středisko 3. místo díky 
Janě Čokrtové a Davidu Machorkovi.

Další závody se konají 14. dubna u nás v Českém 
Brodě, přijďte si zazávodit i vy, více informací na 
www.turis  cky-zavod.cz nebo na www.skaut7.cz.

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Jana Čokrtová

V Kralupech na mistrovství Středočeského kraje v turis  ckém závodě
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Letošní rok jsme pro žáky 2. stupně měli možnost uspořádat kroužek logických deskových her. Cílem krouž-
ku bylo podní  t v žácích logické myšlení, spolupráci a lepší komunikaci.

Měli jsme možnost zahrát si strategické hry, u kte-
rých bylo důležité dobře promyslet svůj tah a před-
vídat možné tahy svých soupeřů, a také ekonomic-
ké hry, během kterých si žáci vyzkoušeli řídit fi rmu 
a dosáhnout zisku. 

Jako zpestření si žáci ověřili své znalos   během 
vědomostních her. Na závěr jsme navš  vili Sher-
lockovu kancelář, únikovou hru, kde žáci po splně-
ní úkolů odhalili vraha. Svůj názor na tento druh 
zábavy vyjádřil jeden z členů kroužku:
„Na deskových hrách jsme trávili každý čtvrtek 
a hráli jsme různé hry, např. karty, poznávání lid-
ského těla atd. Poslední hodinu jsme absolvo-
vali únikovou hru Sherlockova kancelář. Bylo to 
15. 3. 2018 v Praze Libni. Rozdělili jsme se do sku-
pin po 4 (6 a 7). Když na nás přišla řada, začali jsme 
řešit případy vražd. Hráli jsme, kdo první odhalí 
vraha a dostane se tak ven. Bylo to super! Takový 
výlet bychom si zopakovali ještě jednou.“

Bc. Tereza Langová, Adam Janeček,
7. B, ZŠ Tyršova

Logické deskové hry

15. března proběhlo ve Velkém Oseku již 24. kolo Osecké laťky. Naše škola se této soutěže zúčastnila po-
prvé. Ve skoku vysokém za „Myšárnu“ soutěžili pouze dva vybraní žáci – Matěj Červený a Vojtěch Vopařil 
z 9. A. Oba si vedli velmi dobře. Výkonem 160 cm skončil Matěj na 7. a Vojta za stejnou výšku, ale celkově 
nižší počet pokusů dokonce na 5. místě.

O pár dní později, 21. března, cestovali chlapci z 8. 
a 9. tříd na turnaj v sálové kopané do Týnce nad La-
bem. Kýžený postup do okresního kola se sice ani 
tentokrát nepovedl, ale na všech účastnících tur-
naje z naší školy byla vidět obrovská touha uspět 
a o úspěch se, v dobrém smyslu slova, poprat. 

Celkové čtvrté místo pro sestavu: Marek Drbohlav, 
Vojtěch Vopařil (9. A), Adam Brabenec, Zdeněk No-
votný (9. B), Petr Doležel, Jan Vašina (8. A), David 
Kubelka a Matěj Vokáč (8. B) bylo mírným zklamá-
ním, naopak předváděná hra nabízela oku lahodící 
podívanou.

Jarní sportovní událos  
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Na 23. březen se téměř všichni žáci naší třídy 2. A ze ZŠ v Tyršově ulici velice těšili. Čekalo nás to  ž spaní ve 
škole s pejskem a kočičkou. V ten samý den se také uskutečnil již několikátý ročník Noci s Andersenem.

Proč zrovna noc s pejskem a kočičkou? Pan Josef Ča-
pek napsal svou nejznámější knihu pro dě   Povídání 
o pejskovi a kočičce v roce 1928. Letos si tudíž připo-
mínáme 90 let od vzniku této oblíbené dětské knihy.

Na nocování s pejskem a kočičkou jsme se těšili 
i proto, že nás čekal večer plný zábavy, her a čte-
ní s pohádkovými postavami z knihy Josefa Čapka. 
Večer jsme zahájili v místní knihovně, kde pro nás 
paní knihovnice připravily poutavou hru pro trojice. 
Úkolem každé trojice bylo vyhledat v prostorách 
knihovny pečlivě ukryté pohádkové postavy, sklá-
dat co nejvíce nových slov z písmen JOSEF ČAPEK 
a doplňovat chybějící číslovky do názvu známých 
pohádek. Se všemi úkoly jsme se statečně poprali, 
za odměnu jsme si mohli pohrát v herně, poslech-
nout novou pohádku o pejskovi a kočičce a ochut-
nat dobrůtky, které paní knihovnice připravily. 

Dobrůtky od našich maminek a ta  nků na nás 
čekaly i po návratu do školy. Navečeřeli jsme se 
a večer pokračoval různými hrami a prací ve sku-
pinkách. Každá skupinka pracovala vždy s jednou 
pohádkou z knihy Josefa Čapka. Řešili jsme tajenky, 
hádanky, kvízy, odpovídali na otázky, hledali jsme 
chyby v textu dopisu, který pejsek s kočičkou psali 
děvčatům do Nymburka, skládali obrázkové puzzle 
a poslechli si pohádku O panence, která tence pla-
kala. Na spaní měl každý s sebou plyšového pejska 
nebo plyšovou kočičku. Téměř každý nám o svém 

plyšáčkovi řekl nějakou zajímavou informaci, např. 
jak se jeho hračka jmenuje, od koho ji dostal, jak 
dlouho už ji má apod. 

Pak už nás čekalo to opravdové spaní ve škole. Po 
celé třídě jsme si rozložili karimatky, zavrtali se do 
spacáků a při fi lmu Sám doma jsme pomalu usínali 
a sladce spali až do rána.

Dana Tůmová a žáci 2. A, ZŠ Tyršova

Noc s pejskem a kočičkou

Před velikonočními prázdninami, 28. března, uví-
tala sportovní hala TJ Slavoj v Českém Brodě žáky 
škol našeho okresu. Jako již každoročně zde měřili 
síly v pě   disciplínách Olympijského víceboje (hod 
medicinbalem, trojskok, kliky, přeskok přes šviha-
dlo, dribling mezi kužely). Naše škola sestavila jed-
no osmičlenné družstvo ve složení Lucie Blažková 
(7. B), Zuzana Příhodová (8. B), Romana Brzáková 
(7. A), Nikola Pokorná (6. B), Jiří Kořínek (7. A), Jo-
sef Přikryl (7. A), Jan Vašina (8. A) a Jan Ledvina (6. 
C). Přes počáteční neúspěch po první disciplíně se 
družstvo v celkovém závěrečném pořadí umís  lo 

na velmi pěkném druhém místě. Ani kategorie jed-
notlivců nezůstaly pozadu. Svědčí o tom 3. místo 
Romany Brzákové, 2. místo Jana Ledviny a „zlato“ 
získané Vojtěchem Vopařilem.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy a postupujícím v rámci Olympijského 
víceboje budeme držet pěs   9. května na krajském 
kole v Čáslavi.

Mgr. Hana Pluhovská, Mgr. Jan Kropáček,
ZŠ Tyršova
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Každý rok se tato akce koná po celé ČR na podporu čtenářství při památce narození známého dánského po-
hádkáře Hanse Chris  ana Andersena. Tento ročník si i dě   z 2. A užily literární program spojený se spaním 
ve škole. Paní knihovnice v městské knihovně připravily pro naše malé žáčky program na téma Povídání 
o pejskovi a kočičce. Dě   si poslechly povídání a předčítání, řešily hádanky nad ilustracemi, zahrály si hry 
i schovávanou s pohádkovými postavičkami po celé knihovně. Mnohokrát děkujeme za krásný podvečer 
v knihovně.

Program pro nás pokračoval hrami a čtením i ve 
škole. Překvapením pro dě   pak byla noční stez-
ka po škole, kde překonávaly samy sebe a nakonec 
všechny hezky usnuly. Ráno po bohaté snídani jsme 
se rozcházeli domů plni rados   a nových zážitků.

Takto naši akci popsaly samy dě  :

Barča: V pátek se konala Noc s Andersenem. Od-
poledne jsme se sešli se spolužáky ve škole a pak 
jsme se přesunuli do městské knihovny. Tam jsme 
hledali pohádkové postavičky. Poté jsme se vrá  li 
do školy a šli stezku odvahy. Ve škole jsme zůstali 
do rána, spali jsme na karimatkách ve spacácích. 
Moc se mi to líbilo.

David: Dne 23. 3. jsme spali ve škole. Večer jsme 
šli do knihovny, kde jsme četli a hráli hry. Hry jsme 
hráli i později večer ve škole. Šli jsme spát pozdě 
v noci. Ráno jsme se nasnídali, zabalili a šli domů. 
Spaní ve škole bylo super.

Klárka: Líbila se mi hra a vyprávění v knihovně. 
A taky večer a noc ve třídě. Na chodbě sví  ly svíč-
ky, bylo to tajemné. 

Ella: Noc s Andersenem se mi velice líbila. Nejlepší 
byla bojovka a spaní se spolužáky a paní učitelkou. 
Bojovky jsem se trochu bála, ale nakonec jsem ji 
zvládla. Už se těším, až si to zase zopakujeme.

Za pomoc při akci děkujeme Natálii Stejskalové, Te-
rezce Houskové a paní uč. Veronice Rajčincové.

2. A ZŠ Žitomířská, Mgr. Šárka Houšová

Noc s Andersenem
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Možná jste v úterý 21. března s úlevou kvitovali, že už je konečně jaro, ale možná jste také potkali člověka, 
který měl na každé noze jinou ponožku. Takových prapodivných nožiček pobíhalo hodně letos i na naší škole.

Nepsaná soutěž o co nejpodivnější kombinaci po-
nožek má jednoduché vysvětlení:
A.  Buď vám ponožky požírají Lichožrou  , vy jste 

již rezignovali na neustálé hledání stejné dvoji-
ce a s odhodláním, že tato volba podtrhne vaši 
osobnost, jste vyrazili směle do ulic.

B.  Ponožky patami k sobě do tvaru X vytvoří sym-
bol poruchy chromozomu. Protože je to chro-
mozom 21., navíc ztrojený, slaví se 21. 3. den 
Downova syndromu.

V našem případě B je správně! 

Byl to  ž Světový den Downova syndromu, který 
byl roku 2011 ofi ciálně vyhlášen Organizací spo-
jených národů. Říká se mu také Ponožkový den. 

Ponožky patami k sobě to  ž vytvoří chromozom 
X, který mají lidé se syndromem navíc. Po celém 
světě si toho dne připomínáme své spoluobčany 
a dě  , které se s touto gene  ckou vadou narodi-
ly. Letos tento den slavili také školáci a učitelé na 
„Chanosce“. 

Gene  cky vrozenou vadou trpí ve světě několik 
milionů lidí, jen v Česku se každý rok narodí prů-
měrně 50 dě   s touto diagnózou, proto jsme se 
s dětmi do této akce zapojili. Hodně jsme si poví-
dali, vyhledávali odpovědi na otázky a zapisovali je 
do pracovních listů, podívali se na dokumentární 
fi lm, společně jsme se vyfo  li. Možná jsme  m, 
alespoň částečně, přispěli k vyvrácení některých 
mýtů o této nemoci. Snad až se osobně s takovým 
člověkem dě   setkají, budou k němu přistupovat 
bez obav a despektu. Plně si vědomy jejich zdra-
votního handicapu i jejich přínosu pro společnost, 
pokud se jim poskytne pomocná ruka a začlení se 
do běžného života.

Mgr. Petra Cenigrová – ZŠ Žitomířská

Ponožkový den
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Aktuality ze sokolského dění
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Jak již čtenáři zpravodaje a českobrodš   občané vědí, čeká nás letos nejvýznamnější sokolská událost 
a tou je XVI. všesokolský slet v Praze na stadionu v Edenu. Ten se koná pravidelně po šes   letech. O to 
významnější je, že je zároveň letos spojen s oslavami 100. výročí vzniku naší republiky. Tím pádem jsou 
i veškeré před sletové ak  vity spojeny s  mto výročím.

Naše jednota je součás   sokolské župy Barákovy, 
která sdružuje 40 sokolských jednot z oblas   Praha 
východ, čás   Kolínska a Nymburska, obrazně řeče-
no od Labe po Sázavu. Významným dílem se podí-
líme na její činnos  . Velmi oblíbená jsou například 
župní školení a doškolování cvičitelů pořádaná již 
pravidelně v naší sokolovně. V rámci župy se také 
připravujeme na vystoupení na několika oblastních 
sletech a samozřejmě nebudeme chybět ani v čer-
venci v Edenu na XVI. všesokolském sletu.

Sokolování není jen cvičení, ale i kultura. 5. břez-
na proběhla vernisáž putovní výstavy „Sokolové 
republice“ v prostorách úřadu MČ Praha 8 v Libni 
(potrvá do 20. 4.). Připravila ji župa Barákova a tři 
pražské župy a část výstavy je věnována i historii 
českobrodského Sokola. Kdo sleduje na programu 
ČT sport „sokolský magazín“, mohl vidět reportáž 
z této akce. 10. března pak v prostorách historické-
ho Karolina se uskutečnilo slavnostní zasedání vý-
boru ČOS k 100. výročí vzniku republiky a XVI. sle-

tu, za účas   slovenského velvyslance a předsedy 
Senátu ČR M. Štěcha. Tím byly ofi ciálně zahájeny 
akce sletového roku.

Ve dnech 26. a 27. května v Brandýse n. Labem se 
bude konat oblastní sokolský slet. V sobotu bude-
me trénovat, navečer se uskuteční v prostorách ži-
dovského muzea další vernisáž již zmíněné putovní 
výstavy a v neděli odpoledne bude vlastní vystou-
pení na stadionu Jindry Vaníčka. Na tyto akce zve-
me i naše příznivce.

Kromě sletových nácviků se cvičí samozřejmě 
i v pravidelných cvičebních hodinách. Těší nás 
stoupající zájem o cvičení, a proto další případní 
zájemci (mladší i starší) neváhejte, volných značek 
ubývá. Rádi vás také samozřejmě uvítáme i na námi 
pořádaných kulturních a společenských akcích.

Jan Firbas, starosta Sokola Český Brod
foto: archiv T.J. Sokol Český Brod
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Jaro v lese
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Jakmile se v přírodě objeví první příznaky jara, začínáme se těšit na sázení stromků. Stromky vysazujeme 
v okolí Českého Brodu už pět let. A nejsme na to sami. Pomáhají nám s  m zaměstnanci městského úřadu.

Po Velikonocích se počasí umoudřilo a konečně 
přišlo jaro. Toho jsme využili a v úterý den před 
Dnem Země jsme vyjeli do lesa, abychom si tu naši 
„Zemičku“ trošku zkrášlili. Počasí nám opravdu 
přálo. Po celou dobu sví  lo sluníčko, když už nám 
při práci začínalo být horko, zafoukal svěží větřík. 
Při takových podmínkách se pracovala jedna ra-
dost. Také terén byl příznivý. Tento rok jsme měli 
i malý bonus na začátek. Před samotným sázením 
jsme si udělali malý neplánovaný pochoďáček od 
nesprávné závory, u které nás vysadil autobus, 
k závoře správné, kdy už na nás netrpělivě čekal 
pan inženýr Kopáček. Taková ranní procházka le-
sem, při které jsme okoukli i kus lesa, který jsme 
vysázeli při našem prvním společném sázení před 
pě   lety, nám nejen zvedla náladu, ale také nás pří-
jemně nabudila na náš výkon.

Pan Kopáček nám letos připravil k sázení smrky 
a třešně. Smrky byly původně chystané k sázení pro 
pány, ale nakonec se s jejich vysazováním statečně 
popraly i dámy. My jsme se rozdělili k dospělákům 

z městského úřadu a naší školy. Takhle utvořené, 
většinou tříčlenné, skupinky si rozebraly rýče, 
provázky, stromky, rukavice a vyrazily do terénu. 
Během dvou hodin se stráň postupně zaplňovala 
smrčky a třešněmi. Vrtalo nám hlavou, proč sázíme 
zrovna třešně. „Lesa pán“ Roman nám vysvětlil, že 
třešně budou sloužit jako zpestření jídelníčku pro 
místní veverky.

Po práci čekalo i na nás zpestření jídelníčku. Nebyly 
to ovšem třešně, ale špekáčky. Pro většinu z nás to 
bylo první letošní opékání, a tak jsme si to náram-
ně užili. Sluníčko sví  lo, oheň krásně hřál, špekáč-
ky byly velmi chutné a blízko nás bublala Šembera. 
Prostě krásně strávený jarní den. A musíme také 
zmínit úžasný čaj, na který se každý rok těšíme. Teď 
už nezbývá nic jiného, než se těšit na další sázení 
a doufat, že se našim stromkům povede dobře.

Účastníci akce Vysadíme si les
ze ZŠ a PrŠ Český Brod
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Easter Turnament Ostrava 2018

34 Sport

Českobrodské basketbalistky strávily čtyři dny z velikonočních prázdnin na mezinárodním turnaji Easter 
Ostrava 2018, na kterém se utkaly se špičkovými týmy z Finska, Polska, Maďarska, Slovenska a České 
republiky.

Na turnaji hrály dva českobrodské týmy, tým děv-
čat U14 (ročník narození 2004 a mladší) a U12 (roč-
ník narození 2006 a mladší).

Starší děvčata vyhrála dva z pě   zápasů a celkově 
obsadila sedmé místo. Mladším holkám se ne-
podařilo vyhrát žádné z šes   utkání, ale všechny 
zápasy byly vcelku vyrovnané. Hráčky hlavně sbí-
raly cenné zkušenos   v konfrontaci s velmi dobrý-
mi soupeři, které následně využijí v pravidelných 
soutěžích organizovaných basketbalovou federací. 
Holky U12 dohrávají ve fi nálové skupině o celkové 
první až tře   místo středočeského basketbalového 
přeboru. Děvčata U14 pak skončila na celkovém 

čtvrtém místě celostátní ligové soutěže skupiny C, 
kde se utkávala s pražskými, středočeským a vý-
chodočeským celky.

Jakub Nekolný

NABÍDKA PRÁCE
Anna Český Brod, sociální služby pro seniory, Žitomířská 323, 282 01 Český Brod přijme pra-
covnici/pracovníka na pozici: Administra  vní – ak  vizační pracovník. Nástup od 1. 5. 2018 
nebo dle dohody. Platové zařazení 8. platová třída, pracovní poměr na dobu určitou – zástup 
za MD. Požadováno středoškolské vzdělání s maturitou. Kontakt: Ing. Lucie Hovorková, ředi-
telka. Tel. 321 623 330, 733 120 036, e-mail: hovorkova@domov-anna.cz. 
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Dva dny hos  la sportovní hala v Českém Brodě již sedmnáctý ročník Českobrodské soutěže v aerobiku, 
kterou pořádal oddíl Cooridoor ve spolupráci s celorepublikovou soutěží Mistry s Mistry. Letos poprvé byly 
závody vyhlášeny jako II. VT v gymnas  ckém aerobiku, jelikož partnery soutěže jsou mimo Českou asociaci 
sportu pro všechny i Česká gymnas  cká federace. 

Během víkendu se sportovní hala zaplnila do po-
sledního místa jak diváky, tak i závodníky, kteří při-
jeli z celé České republiky, od Havířova až po Plzeň. 
Jsme rádi, že Českobrodská soutěž se těší dlouho-
dobé podpoře města Český Brod a za těch sedm-
náct let se stala již tradiční a vyhledávanou akcí ve 
světě aerobiku.

Závodnice našeho oddílu, T.J. Sokol Český Brod – Co-
rridoor tým, se mohly ukázat doma před domácím 
publikem, které je přišlo opravdu hojně podpořit. 
Ve sportovních týmech jsme měli zastoupeny 3 zá-
vodní sestavy. Mladší týmy pod vedením Elišky Stra-
košové získaly dvě stříbrná ocenění. Tým nejstarších 
dívek s trenérkou Míšou Kokešovou obsadil za týmy 
z Rakovníka a Havířova tře   příčku. Všechny tři se-
stavy byly velmi vydařené. Konkurence v této kate-
gorii roste každým rokem a my jsme velmi rádi, že 
našemu oddílu se stále daří udržet si přední místa.

Nejpočetnější kategorie jsou tradičně jednotlivkyně 
sportovního aerobiku, kde se představilo ve čtyřech 
věkových kategoriích celkem 143 závodnic. Nej-
většího úspěchu v této pres  žní kategorii dosáhla 
Veronika Vomáčková, které se podařilo ovládnout 
nejstarší kategorii jednotlivkyň ve sportovním aero-
biku. Veronika obhájila vítězství z prvního nominač-
ního závodu v Olomouci. Vyrovnané výkony před-

vedly i její mladší kolegyně. Aneta Blechová (8.) 
a Barbora Školová (10.) se skvěle poměřily v konku-
renci téměř šedesátky závodnic. Kristýně Šermaue-
rové jen o kousek utekla nejlepší desítka a skončila 
11. V Českém Brodě byla hojně zastoupena i kate-
gorie Elite, kategorie 1. VT ČGF, kde nás zastupovaly 
Tereza Strejčková (3.) a Dominika Herzánová (4.).

Mimo ně mohli diváci spatřit ve sportovním ae-
robiku ještě kategorie dvojic, tří a pě   členných 
týmů. Hodnotné sestavy viděli diváci i ve stepech, 
show a za potlesk stály i výkony nejmladší katego-
rie „mini“.

Velké poděkování patří rodičům, kteří akci podpo-
řili a podíleli se na organizaci této krásné a tradiční 
soutěže u nás v Českém Brodě.

Eliška Strakošová

Českobrodská soutěž v aerobiku 2018
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Českobrodská pečeť 2018

38 Sport

V neděli 18. března 2018 uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 25. ročník silničního běhu na 
10 kilometrů „Českobrodská pečeť“. Tato akce je pořádána jako upomínka na povýšení města Českého 
Brodu mezi města královská. Dne 4. února 1437 přijal císař Zikmund město mezi města královská a dne 
13. března 1437 mu povolil městský znak a přidělil mu právo peče  t červeným voskem.

Po příznivých jarních podmínkách při Pečecké de-
sítce (sobota 10. 3. 2018) s teplotou 11°C přišel po-
slední záchvěv zimy s prudkým ochlazením, které 
gradovalo, bohužel, právě při našem závodě. Přes-
tože však krajinu pokrývala souvislá sněhová po-
krývka, mrzlo a foukal nepříjemný vítr, odprezento-
vali se v jídelně autokempu u Podviničního rybníka 
123 běžci (88 mužů a 35 žen). Při závodě byla tep-
lota 4° C pod nulou a foukal severovýchodní vítr 21 
km/hod (cca 6 m/s). V 10:30 hod. zazněl startovní 
výstřel a závodníci se vydali na trasu běhu po silnič-
ce pro   proudu potoka Šembery na obrátku v Do-
lánkách a zpět do cíle u Podviničního rybníka. První 
dva kilometry běžci absolvovali s větrem v zádech, 
po chemicky ošetřené silnici se zbytky sněhu. Další 
tři kilometry na obrátku se běžely lesem, v závětří, 
po silnici pokryté slabou vrstvou převážně ujetého 
sněhu. Poslední dva kilometry běhu dal závodní-
kům zabrat nepříjemný pro  vítr.

V cíli se první objevil Milan Janoušek, startující za 
Sokol Kolín, v čase 33:09 min., před Jakubem Sme-
tanou (Salomon/Suunto) z Třeš   v čase 33:37 min., 
Lukášem Pomezným (Atle  ka Písek) z Kostelce nad 
Labem – 33:46 min., Vladimírem Marčíkem (Per-
ňa Systém - Adidas Runners) z Prahy – 33:51 min 
a polským běžcem Marcinem Zagórnym – 34:12 
min. V ženských kategoriích byla nejrychlejší Bar-
bora Jíšová (Eleven run team; Malá Skála) v čase 
36:55 min., před Kristýnou Dvořákovou z týmu 
Perňa Systém (Záborná) – 37:08 min. a Barborou 
Havlíčkovou – 40:21 min. Z Českého Brodu starto-
valo pouze pět mužů; nejrychlejší byl Matěj Maša-
ta s časem 40:02 min.

Po doběhu se závodníci občerstvili horkým čajem 
a tradičním domácím perníkem. Krátce po poledni 
proběhlo vyhlášení výsledků. Finanční ceny pře-
vzalo pět nejrychlejších mužů a tři nejrychlejší ženy 
v absolutním pořadí. Následovalo vyhlášení nejú-
spěšnějších závodníků v jednotlivých kategoriích, 
při němž věcné ceny, včetně tradičních pamětních 
hrnků závodu, převzalo prvních pět běžců v kate-
gorii mužů do 39 let a první tři závodníci v dalších 
čtyřech kategoriích mužů a ve čtyřech kategoriích 
žen. Každý z oceněných závodníků si jako upomínku 
odnášel i českobrodské tričko, věnované městem. 

Závod se konal i díky fi nančnímu příspěvku města 
Český Brod. Ke zdárnému průběhu akce přispěla 
pomoc dvou příslušníků městské policie. 

Výsledky závodu a fotografi e jsou na
www.triathloncb.ic.cz

Ing. Václav Čokrt
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Spolu s příchodem jara, jako každý rok, ožívá i areál českobrodského tenisového oddílu. Nejprve se nám 
úspěšně podařilo složit přetlakovou halu, za což patří velký dík všem zúčastněným, potom došlo k nezbyt-
ným úpravám dvorců tak, aby vyhovovaly hře a nyní se již pilně trénuje a hraje.

Koncem dubna se naplno rozběhnou soutěže smí-
šených družstev. Ve všech mládežnických kategori-
ích budeme opět zastoupeni v nejvyšších krajských 
soutěžích, ze kterých se v případě vítězství dá kva-
lifi kovat na mistrovství ČR. Náš kraj má každoročně 
jednoznačného favorita v družstvu TK Neridé, ale 
naše týmy bývají jeho zdatnými soupeři. Doufej-
me, že tomu tak bude i letos a budeme fi gurovat 
na předních příčkách tabulek.

Družstvo dospělých, po několika letech ve II. lize 
letos okusí krajskou divizi a uvidíme, jak si povede. 
Zajímavé sledovat jeho výkony bude i proto, pro-
tože letos za nás budou nastupovat hráči a hráč-
ky, kteří jsou úzce spojeni s naším klubem a mů-
žeme je vídat trénovat na našich kurtech. Bude 
se zde snoubit zkušenost (Blažek, Koula, Příhoda 
st.) s dravým mládím (Slivová, Pučálka, Kratochvíl, 
Příhoda ml., Kopecký) a doufáme, že se poperou 
o přední příčky.

Již 28. 4. přivítá družstvo dospělých Lokomo  vu 
Beroun a starší žáci Open tennis club. 29. 4. potom 
odehrají doma utkání dorostenci pro   Lokomo  vě 
Beroun. Rozpis ostatních domácích utkání najde-
te v kalendáriu zpravodaje, na našich stránkách 
h  p://www.tenis-cbrod.cz/ a v našich vývěskách.

Ještě bych rád zmínil, že 12. - 14. 5. se u nás ode-
hrají krajské přebory dorostenců, které jsou záro-
veň kvalifi kací na Pardubickou juniorku.

Pro širokou veřejnost se nám podařilo obnovit 
chod občerstvení „Na tenise“, a proto Vás všechny 
srdečně zveme ať už jako diváky nebo ak  vní hrá-
če, k návštěvě tenisového areálu. 

K rezervaci hodin využijte naše internetové stránky 
nebo si kurt zarezervujte přímo u správců areálu.

Za oddíl tenisu Zdeněk Pučálka

Tenis je tu...

duben 2018duben 2018
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40 Z knihovny

Celý únor a březen probíhal v městské knihovně cyklus literárních besed pro žáky základních škol pod 
názvem Dobrý den, opičko aneb Vesele o slušném chování, vystřídalo se u nás 747 dě   ze ZŠ Tyršova, Žito-
mířská, Přistoupim, Poříčany, Kouřim, ZŠ a PrŠ Český Brod a ZŠ a PrŠ Kostelec nad Černými Lesy.

Nejprve jsme si připomněli, jak slovo e  keta vlast-
ně vzniklo, a potom jsme s pomocí našeho knihov-
nického autobusu, několika rekvizit a hlavně knížek 
představili některá pravidla slušného chování. Četli 
jsme si o umění odpouštět, o posměváčcích, o po-
moci v nouzi i poučný příběh o cham  vém kaktusu. 
V knihovnickém autobusu jsme si zahráli scénky, 
jak se chovat ke starým a handicapovaným lidem, 
jak moc můžeme ublížit pomluvou nebo jak máme 
telefonovat na veřejnos  . Nevynechali jsme ani 
správné stolování, ukázali jsme si jednoduché pro-
stření stolu a při poslechu audioknihy Příšerní ne-
zbedníci jsme se dozvěděli, co se může stát tomu, 
kdo neumí pořádně pozdravit. Ve druhé čás   na-
šeho setkání jsme dětem představili knižní novin-
ky, zakoupené do dětského oddělení, tradičně se 
s velkým zájmem setkaly čtené ukázky a závěrečné 
prohlížení knížek.

V letošním roce proběhl už osmnáctý ročník ce-
lorepublikové akce Noc s Andersenem, která při-
pomněla dvě literární výročí: v roce 1928 vznikla 
krásná knížka Josefa Čapka Povídání o pejskovi 
a kočičce a koncem roku 1938 začaly vycházet kres-
lené příběhy klubu Rychlých šípů. 

V pátek 23. března jsme do knihovny pozvali všech-
ny dě   na Pohádkové odpoledne s panem Ander-
senem, abychom si společně s Pejskem a Kočičkou 
četli, hráli, tvořili i vařili. Dětš   návštěvníci - občas 

s pomocí svého dospělého doprovodu - luš  li slov-
ní i obrázkové kvízy, v naší dílničce si mohli vyrobit 
„obálkového“ pejska, kočičku nebo zajíčka, sestavit 
a vymalovat pejska nebo kočičku z kartonu, na ty 
nejmenší čekaly psí a kočičí omalovánky. Na „va-
ření“ dě   žádnou pomoc nepotřebovaly, namazat 
pomazánku na kolečko rohlíku nebo marmeládu 
na linecké vajíčko zvládl úplně každý, dort jsme sice 
neměli, ale všechny sladké i slané dobroty rychle 
mizely a nikoho po nich bříško nebolelo… Nechy-
bělo ani čtení pohádkových příběhů a hádání há-
danek, na závěr každé dítě dostalo upomínkovou 
pohlednici letošní Noci s Andersenem.

Po Pohádkovém odpoledni následoval ještě podve-
černí program pro dvě třídy druháčků paní učitelky 
Tůmové a Houšové. Úvod patřil samozřejmě čtení, 
pak se dě   rozdělily do dvojic nebo trojic, dostaly 
hrací kartu se třemi úkoly a vydaly se je plnit do 
prostor celé knihovny. Po náročném výkonu si dě   
za odměnu trochu zamlsaly, společně si poslechly 
závěrečnou „chechtavou“ pohádku a s upomínko-
vým průkazem Noci s Andersenem odešly pokra-
čovat v andersenovské noci do své školy.

Radka Šindelářová, Městská knihovna Český Brod

Opička, Pejsek a Kočička aneb Jaro v městské knihovně
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Vybíráme z knižních novinek

41Z knihovny

Anita Blahušová: Zahrada žije (zahradničíme s dětmi)
Kniha zábavně vysvětluje principy úspěšného zahradničení, poskytuje kalendářní přehled 
pro celý rok a slouží jako prak  cký manuál pro jakoukoli zahradu. Cíleně se zaměřuje na 
zapojení menších i větších dě   do veškerého dění, do poučného pozorování přírodních dějů 
a krás. Nabízí spoustu inspirace, jak si v zahradě tvořivě a příjemně hrát v jakékoli sezóně, 
celoroční životní cyklus zahrady se prolíná s konkrétními pracovními postupy a činnostmi 
vhodnými pro dě  , ve formě originálních a snadno zvládnutelných projektů. Nechybí také 
spousta fotografi í z pestrého roku s dětmi na zahradě, návodné postupy a ilustrace.

Mar  n Vopěnka: Biblické příběhy pro nevěřící dě  
Jak máme hájit evropskou civilizaci, když neznáme její kořeny a nevíme, z čeho vyrost-
lo evropské myšlení? V této knize nečekejte a nehledejte jen zjednodušenou literární 
podobu biblických příběhů, jak ji známe třeba od Ivana Olbrachta. Vopěnka přistupuje 
k odkazu Bible moderně a také didak  cky, neváhá použít odkazy k současnos  , pouká-
zat na biblické pro  mluvy nebo připomenout současné vědecké poznání. Biblické pří-
běhy v jeho podání promlouvají ke generaci současných dě   a mládeže, jakési biblické 
minimum z ní mohou čerpat i dospělí. Originální ilustrace jsou dílem Jiřího Votruby.

Kompletní přehled nových knih za měsíc březen 2018 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Aleš Palán: Raději zešílet v divočině
Někteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v maringotkách, jeden přespává přímo pod stromy. 
K některým se dá dojet autem, k dalším se musí pěšky. Šumavš   poustevníci, samotáři, 
jejichž názory a životy se nepodobají vůbec ničemu, co znáte. Osm rozhovorů s lidmi, kteří 
žijí dlouhodobě mimo civilizaci, přináší pohled do tajuplných zákou   krajiny a lidské duše, 
do dlouhodobé samoty a odloučenos  , do paralelního světa, který tomu našemu klade 
velmi znepokojující otázky. Setkáváme se zde s divokými zvířaty, krutými zimami, dokonce 
i s přízraky. Knihu ilustrují snímky fotografa Jana Šibíka.

Otomar Dvořák: Srdce v kleci
Zahoďte veškeré školní představy o rozšafném pánovi s plnovousem a hůlkou, který las-
kavě popisuje komické fi gurky malostranských obyvatel! V tomto příběhu poznáte skuteč-
ného Jana Nerudu, mladého rebela, vzpurného darebáka a výtržníka, znalce pivnic a viná-
ren, cynického ironika, vášnivého tanečníka, svůdce žen a prokletého básníka, jenž dlouho 
a bolestně hledal své místo v životě, jenž prožíval osudové a nešťastně končící lásky, často 
se pohyboval po tenké hraně mezi životem a smr  , aby konečně našel svou cestu, která 
nejen obrazně, ale naprosto reálně mířila ke hvězdám.
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Kolik času a vody od té doby uplynulo. A přece se to nezdá. Když jsem někdy před koncem minulého roku 
zapátral ve svém skromném archivu, objevil jsem následující datum, které je nepřehlédnutelným spole-
čenským jubileem a je i příležitos   pro společné ohlédnu  .

Dne 30. 3. 1958 byla na zakládající členské schůzi 
ustanovena Místní organizace Československého 
rybářského svazu Český Brod. Této událos   před-
cházela složitá a dnes těžko představitelná jednání 
přípravného výboru s tehdejšími státními orgány. 
Prvním předsedou se stal Ervín Röschenthaler st., 
jednatelem Jaroslav Petrásek nejst. a funkci hospo-
dáře začal vykonávat Fran  šek Král. 

Začátky byly nelehké i po jiné stránce, neboť se 
začínalo bez vody a bez ryb. Prvním rybníkem, na 
kterém to vše započalo, byl rybník Pivovarský, kte-
rý jsme dostali od MěNV do pronájmu k 1. 5. 1958. 
Protože nebyl v příliš dobrém stavu, bylo napřed 
nutné provést jeho odbahnění. V pamětní knize lze 
dohledat, že při této příležitos   bylo členy odpra-
cováno neuvěřitelných 989 brigádnických hodin, 
a to bez použi   jakékoliv mechanizace, všechno 
jen ručně. Ještě v témže roce byly dojednány další 
nájemní smlouvy na rybníky Nouzov, Fabrák v Úva-
lech, rybníky v Kounicích, Tlustovousech a Dob-
ročovicích a také lomy Chrástnice a Tlustovousy. 
Nedlouho později, na počátku roku 1959, jsme 
dostali do užívání také Šemberu, jak mimopstru-
hovou tak i pstruhovou, a vše jevilo již nadějněji. 
Nadšení bylo veliké a tak počet členů rybářského 
cechu sdružených v místní organizaci (MO) záhy 
překračoval stovku.

Jestliže jsem výše zmiňoval vodní plochy, nemo-
hu opomenout počáteční svízele při shánění rybí 
násady a vše se tak řešilo v podstatě „ze známos-
 “. Například v análech MO je uváděno jako velký 

počin získání 96 ks dvouletého kapra (cca 0,5 kg/
ks) ze Zásmuk, kteří pak byli vysazeni na Nouzov 
a Chrástnici. Obdobně se pokračovalo v případě 
ostatních revírů. Tyto problémy byly v pozdějších 
létech krok za krokem nahrazovány vlastní rybo-
chovnou produkcí.

Častokrát také nebylo jednoduché nové revíry 
uhlídat a uhájit před některými nenechavci. Napří-
klad ohledně rybníka v Dobročovicích jsem nalezl 
záznam, že členové naší přísežné stráže byli při jed-

nom z takových incidentů několika místními pytlá-
ky i fyzicky napadeni a navíc ohrožováni loveckou 
puškou v rukou předsedy tamního MNV. Případ 
tehdy skončil až u soudu.

Prvním rybářským hospodářem byl pan Fran  šek 
Král. Ve své osobě a době přesáhl horizont typic-
kého rybářského hospodáře a v místním měřítku 
se o něm dá hovořit i jako o rybníkáři.  Za jeho 
působení bylo nově vybudováno nebo obnoveno 
hned několik rybníků v Nouzovské rybniční sousta-
vě. Jejich krajinotvorná funkce je dnes prak  cky 
nezastupitelná a českobrodské okolí si bez nich ne-
dokážeme již dost dobře představit. V časové po-
sloupnos   to byly Nouzov II (1959), Olga, Čtverák 
a sádkový rybníček (všechny 1963). V roce 1971 
byl pak konečně napuštěn i náš největší rybník 
Chodo  n, který byl obnoven v místě zaniklé vodní 
plochy, původně z konce 15. stole  . O jeho vznik se 
při projednávání s úřady, projekční přípravě a sta-
vební součinnos   tehdy výrazně podíleli Jaroslav 
Petrásek nejst. a zejména pak Fran  šek Fuchs st., 
když tato myšlenka se zrodila v hlavách místních 
nadšenců již někdy před dalšími čtyřmi dlouhými 
léty. Je obdivuhodné, s jakou cílevědomou zarpu  -
los   šli naši předchůdci za svými představami. Po-
sledním z řady nových rybníků byl Mlejnek (1982). 

Z tohoto mezidobí pochází i budování hospodář-
ského areálu u Nouzova, jehož základem se stal 
v roce 1962 nákup vyřazeného železničního vagonu 
a jeho osazení na hrázi Nouzova II. Ten byl nejdříve 
využíván jako skladiště na nářadí a krmiva, pozdě-
ji (1967) rozšířen o přístavbu klubovny. Došlo zde 
také na zřízení malých třecích rybníčků. Z té doby 
nelze také opomenout pořízení staršího domu na 
nábřeží v Kolodějích n. Lužnicí (1968), zamýšlené 
pro další rybářské vyži  . Na jeho zakoupení se z dů-
vodů nedostatku fi nancí skládali jednotliví členové 
základními půjčkami ve výši 100 Kč. Pozdější dobré 
výnosy z chovu ryb a správně vedené hospodaření 
pak umožnily nejen jejich splacení, ale i postupnou 
přestavbu na rekreační objekt, který je v našem 
majetku a užívání do současnos  .

Vzpomínka k 60. výročí založení místní rybářské organizace
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Na základě záměru k dalšímu vylepšení fi nanční 
situace MO byl realizován pokus o provoz vlast-
ní umělé líhně, ke kterému účelu byla v areálu 
u Nouzova postavena menší dřevostavba (1981) 
a vybavena potřebným zařízením. Leč tento záměr 
nebyl příliš úspěšný, především z důvodu soustav-
ného znečišťování přítoku Jalového potoka, kam 
docházelo k častým únikům odpadních produktů 
zemědělské výroby. Pos  hovány jimi byly všech-
ny rybníky v jeho povodí. Nejinak tomu bylo na 
horním toku Šembery, kde nejhoršími škůdci byly 
tehdejší JZD Kozojedy a Š  hlice. Bohužel bývalé 
orgány státní správy o tyto případy nejevily ni-
kterak hluboký zájem a jejich nepříznivé dopady, 
spojené s častými úhyny ryb, se rok za rokem ne-
ustále opakovaly.

Počátkem roku 1983, kdy se Fr. Král vzdal funkce 
hospodáře, převzal tyto úkoly Kamil Braniš, který 
měl své silné stránky především v dobré organi-
zační práci a schopnos   údržby společného majet-
ku. Mimo jiné se přičinil o zvelebení rekreačního 
objektu v Kolodějích n. Luž., který v přebudované 
a dovybavené podobě slouží dodnes. Podobně 
tak o přestavbu klubovny (1987), která v zásadně 
nezměněném stavu nadále poskytuje zázemí pro 
výlovy, výdeje povolenek a různá setkání. Nicmé-
ně byla to vždy právě kolek  vní práce, která byla 
v každé době naší největší devízou. V roce 2000 
se úlohy hospodáře ujal Bohumil Stražák, někdejší 
pomocník a žák Fran  ška Krále.

V 90. létech bylo hlavním úkolem získávat od 
res  tuentů do vlastnictví půdu, na níž leží naše 
rybníky. V jejich průběhu docházelo i k dalšímu 
naplňování zákona o res  tucích a některé rybní-
ky byly vráceny soukromým osobám, o navrácení 
jiných požádaly obce. Nedlouho později, v roce 
2004, nás zasáhla obzvlášť velká ztráta, která mrzí 
dodnes, tehdy jsme přišli o rybník Nouzov I. Mezi 
vody, na kterých MO v minulos   také hospodařila, 
nebo provozovala sportovní rybolov, patřily rybní-
ky v Tismicích a Mrzkách (zaniklý), Kbelka u Přiši-
mas, Hruškov u Stříbrné Skalice, pískovna Kubšov-
ka a lom u Vrbčan.

MO Českého rybářského svazu Český Brod byla 
svého času uznávanou baštou ve sportovní disci-
plíně závodního lovu ryb udicí. To dokumentují 
skutečnos  , že v řadách jejích členů můžeme najít 

mistra sportu, 2 reprezentanty ČSSR a její zástupci 
v minulos   docílili několika vítězství na mistrovství 
republiky a ve významných mezinárodních soutě-
žích. Rovněž tak nelze opomenout množství úspě-
chů v závodech 1. a 2. ligy i nesčetných jednorá-
zových závodech. Výborných výsledků v tzv. Zlaté 
udici dosahovala také mládež.

A mezi  m vším tu vždy byla a nadále bude pořád-
ná kupa staros  , jako například pravidelné kontro-
ly stavidel a přítoků, údržba hrází a břehů, spojek 
mezi rybníky a vyvrcholení celoročního snažení při 
podzimních výlovech. K jiným důležitým činnos-
tem, z pohledu nezasvěceného již hůře pozorova-
telným, patří přikrmování ryb v chovných rybnících, 
výtěry v třecích rybníčcích, kontrolní odlovy, sledo-
vání kvality vody a množina dalších různorodých 
ak  vit, na kterých jsou závislé sezónní výsledky. 
Od těch se pak odvíjejí plány na následující obdo-
bí. Největší přínosy do spolkové pokladny plynuly 
vždy z prodeje ryb z chovných rybníků.

Ve stěžejních výborových funkcích nyní pracu-
jí Vlas  mil Kolář jako předseda, jednatelem je 
Ing. Jan Maštalka a hospodářem Bohumil Stražák. 
MO ČRS obhospodařuje mimopstruhový revír 
411989 Šembera 1, který zahrnuje úsek Šembery 
od Podviničního rybníka k ús   do Kouřimky, včetně 
Jalového a Milčického potoka. Do revíru dále náleží 
rybníky Chodo  n, Pivovarský a Návesní ve Štolmíři. 
Jeho celková výměra je 12 ha vodní plochy. Chovné 
rybníky zaujímají plochu 5 ha. K 31. 12. 2017 bylo 
registrováno 278 členů.

Členskou základnou za ta uplynulá léta prošel 
dlouhý zástup jmen a tváří, z nichž leckteří práci 
pro MO zasvě  li značnou část svého života. Proto 
se zároveň omlouvám všem zasloužilým žijícím čle-
nům, které jsem zde snad přímo nezmínil, ale i na 
něž  mto vzpomínáme, stejně jako na ty, kteří již 
mezi námi nejsou. A podobně tak si možná i vy při 
tomto zkráceném ohlédnu   připomenete a vyba-
víte některé další, vám známé nebo blízké.

Petrův zdar

Za MO ČRS Český Brod,
Pavel Bretšnajdr
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Vážení dříve narození, dámy i pánové, netrpíte někdy pocitem, že se doma trochu nudíte?  Od dětství jsme 
neustále obklopeni společnos  , ať už vrstevníky ve škole nebo spolupracovníky v zaměstnání. Pak „do-
stárneme“ do důchodu, bývalí známí se časem odcizují, dě   si žijí svůj život a my si připadáme uprostřed 
spousty lidí jaksi sami.

Pojďme to zkusit změnit. Už žádné sociální vy-
loučení z důvodu věku, osamělos   či zdravotních 
komplikací.  Ve spoustě okolních měst i městeček 
existují Kluby seniorů. Jsou určeny pro všechny, 
kteří se cí   být osamělí, chybí jim společnost vrs-
tevníků, nemají s kým sdílet své zájmy a záliby. Ale 
i pro ty, kteří jsou obklopeni rodinou, přáteli, avšak 
touží stále po něčem novém – po setkání s dosud 
neznámými lidmi, po nových vědomostech i no-
vých zážitcích. 

Vždyť kolem je tolik věcí, na které jsme jako mladí 
nebo zcela zdraví neměli čas. Těch plánů, co jsme 
měli, těch míst, co jsme chtěli navš  vit... A najed-
nou je konec každodenním pracovním povinnos-
tem a nastává čas tyto plány naplnit. Přesto nám 
schází někdo z naší – nebo blízké – generace, s kým 
bychom se mohli o zážitky podělit, popovídat o té-
matech, která jsou nám blízká.  Dozvědět se něco 
zajímavého, naučit se něco nového.

Pro vás všechny, kdo nechcete jen sedět doma, ale 
máte zájem scházet se s vrstevníky, máte zájem si 
třeba zasportovat úměrně věku a zdravotnímu sta-
vu, máte zájem jezdit na výlety a chodit na pozná-
vací procházky, máte zájem o kulturní život, prostě 
pro ty, kdo chtějí žít ak  vně, máme pozvání mezi 
nás. Všechno záleží jen na vzájemné dohodě.

V Českém Brodě existuje Klub sokolských seniorů, 
kterému v žádném případě nechceme konkurovat. 
Chceme být „komornější“. Nejsme všichni bývalí 
sokolové, ba ani milovníci ak  vního sportování. 
Ani někteří zdejší důchodci nejsou rodilí broďáci, 
ale nejrůznější náplava.  Uvítáme mezi sebou i ty, 
kteří nežijí přímo v Českém Brodě, ale třeba v ně-
které z okolních vesniček.

Scházíme se už skoro rok v příjemném prostředí 
brodské kavárny U Madony, kde si při kávě nebo 
čaji – pro mlsouny i s dor  kem – povídáme o svých 
denních starostech, i o spoustě jiných věcí. Ale je 
nás málo a chtěli bychom rozšířit své řady. Pak by-
chom zcela jistě mohli i rozšířit své ak  vity. Proto 
jsme se rozhodli napsat tuhle pozvánku. Setkání je 
otevřeným prostorem pro všechny seniory.

Přidejte se k nám buď tak, že rovnou dorazíte tře   
středu v měsíci ve 14.00 hodin do kavárny U Ma-
dony, nebo přes kontaktní osobu: Tamara Labašto-
vá, tel: 776 306060, e-mail: t.lab@centrum.cz

Tamara Labaštová

Pravidelná setkávání seniorů

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ SENIORŮ

Kdy? Každou třetí středu v měsíci v 14.00 hod.

Kde? Kavárna U Madony v Českém Brodě, Suvorovova

POZVÁNKA
XXII. OKRUH ČESKOBRODSKÝ, memoriál Otakara Jeníka a VI. ročník značkového srazu motocy-
klů BSA se koná v úterý 1. května 2018. Výstava veteránů proběhne od 8.30 do 11.30 hodin. 
Ve 12.00 hodin na nám. Husově odstartuje závod aut a motocyklů výroby před rokem 1960. 
V tento den bude naše infocentrum na nám. Arnošta z Pardubic 56 otevřeno pro veřejnost 
od 8.00 do 16.00 hodin.
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Sudoku
Ob  žnost – lehká Řešení

Ob  žnost – těžká Řešení

3 8 6

8 6 7 1 4 5 3

4 8 5

4 8 7

2 6 4 5

7 6

5 3 4

6 5 2
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148567932
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9

4 5 7 3
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8 7 3 2 4 5
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3 7 8 2

3 9 8

8 4 9

763821954

491567283

852493761

987632415

634715892
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ČESKÝ BROD - KD SVĚT

PŘEDPRODEJ 400Kč. NA MÍSTĚ 450 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.KULTURNIPORTAL.CZ. - ONLINE VSTUPENKA

Celovečerní 
stand-up comedy

Celebrity

Nečekaný pohled 
do soukromí 
Ondřeje Sokola 
a téměř všech umělců 
v České republice.

15/5/2018 19:00 hodin





ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Simona 
Postlerová

PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 250 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

Divadelní 
a filmová herečka. 

Držitelka Ceny 
Františka Filipovského 

za dabing.
Moderuje 

Robert Tamchyna

7/5/2018 19:00 hodin

Křeslo
pro hosta



PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 250 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

Hudebně literární pásmo s divadelními prvky
Jan Potměšil jako Karel IV. a Jitka Nerudová v roli
čtyř královen. Václav Návrat (barokní housle) 
a Přemysl Vacek (arciloutna).

Produkční společnost Starý Návrat

Čtyři 
ženy 
Karla IV. 

14/5/2018 19:00 hodin

ČESKÝ BROD - KD SVĚT



P ÍB HY 
TABÁKOVÉHO 

DÝMU

P ÍB HY 
TABÁKOVÉHO 

DÝMU
19/4 – 26/8/2018

VERNISÁŽ SE USKUTE NÍ 
VE ST EDU 18. DUBNA V 17 HODIN

PODLIPANSKÉ MUZEUM 
V ESKÉM BROD

19/4 – 26/8/2018
VERNISÁŽ SE USKUTE NÍ 

VE ST EDU 18. DUBNA V 17 HODIN

PODLIPANSKÉ MUZEUM 
V ESKÉM BROD

WWW.PODLIPANSKEMUZEUM.CZ

REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOLÍNĚ
příspěvková organizace Středočeského kraje



po ádá v sobotu 19. 5. 2018 od 13.00 do 16.00 hod.

v areálu St ední odborné školy v Liblicích 

Jízda zru nosti 
Dopravní testy hrou 

Další zajímavosti a 
     p ekvapení 

Ve 14.30 hod. ukázka 
výcviku policejních ps

Vstupné dobrovolné 
Ob erstvení  

Cukrárna Kašovi  Nápoje Markovi  SDH Po í any

        Kola a p ilby s sebou 



Partneři festivalu

park u Pivovaráku
12. května

feneg.cz

Desítky neziskovek v jeden den a na jednom místě!

To je FENEG! 

Přijďte v sobotu 12. května do parku u Pivovarského 
rybníka v Českém Brodě. Nenechte si ujít jedinečný 
festival, kde poznáte vše, co můžete v našem městě 
a okolí zažít, navštívit, zahrát si a naučit se. Vezměte 
své děti, rodiče, kamarády, prarodiče a  prožijte den 
plný zábavy a radosti!

feneg2018

12.00–17.00



spolu s Okruhem Českobrodským
(výstava a jízda veteránů)

Přijďte se inspirovat, pokochat, nakoupit originální autorské výrobky
od regionálních i přespolních tvůrců -  šperky, dekorace, dřevěné a kožené
výrobky, módní doplňky, keramika, výrobky pro děti, dámské a dětské 
oděvy, přírodní kosmetika, něco pro mlsné jazýčky a mnoho dalšího.

Nejen pro děti budou připraveny 
oblíbené kreativní dílničky.

Kde: Farnost Český Brod
Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78

FLER
Zveme vás na

VIII. ČESKOBRODSKÝ

www.f le r.cz

JARMARK
vstupné dobrovolné
Bude se vybírat příspěvek na renovaci varhan
v kostele sv. Jakuba Většího v Kounicích.



umělecký vedoucí

Jiří Pavlica

Kostel sv. Jakuba Většího
V KOUNICÍCH

PÁTEK 25. 5. 2018 V 17:30

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V IC ČESKÝ BROD

Vstupné 350,- v předprodeji nebo 400,- na místě

Římskokatolická farnost Český Brod zve na koncert 

ČESKÝ BROD





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: 27. 11. 2017

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: 8. 1., 5. 2., 5. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2018
Data expedice: 19. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 17. 8., 14. 9., 12. 10., 16. 11., 14. 12. 2018



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.





MATE SKÁ ŠKOLA ÚVALY – budova Kollárova hledá: 

U itel/-ka MŠ 
Požadujeme min. SŠ vzd lání, obor p edškolní pedagogika (i studující), praxe ve školství výhodou, 
znalost PC (MS Office, internet), podmínkou hra na hudební nástroj, kladný vztah k d tem, p íjemné 
vystupování, zodpov dnost. Nástup možný ihned. 

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: info@mskollarova.cz 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:  
MŠ Úvaly  
Kollárova 1260 
250 82 Úvaly 
www.msuvaly.cz
tel.: 739 631 687 

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 

MUDr. Barbora Diepoltová

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice 
150 metr  od vlakového nád

www.diabetologiepraha9.cz
Telefon: 222 230 131

Rozši ujeme ordina n  hodiny
P ij nové pacienty

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

Soustružník, Programátor CNC 

a obsluha CNC stroje

KONTAKT: WTE PowerBolt s.r.o,

Český Brod tel. 321 622 062



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

Technometra Český Brod, a.s.

Aktuálně nabízíme pracovní místa v oborech:

frézař, soustružník CNC, soustružník na klasické stroje, brusič ozubení, brusič otvorů.

V případě zájmu volejte na telefon 604 222 963 nebo pište na vanova@technometra.eu

TMCB je společnost zaměřující se na výrobu leteckých přístrojů, převodovek, 
hydraulických přístrojů a filtrů a drobných dílů pro automobilový průmysl.



PŘIJMEME:
 ŘIDIČE
 SKLADNÍKA
 MONTÁŽNÍKA



ceny od
Kč

389,-

2 933900 000031



ZÁBAVNÝ CELODENNÍ LETNÍ PROGRAM NA ERVENEC A SRPEN 2018

Témata týdn :
2. – 4. 7. 2018 emesla 6. – 10. 8. 2018 Džungle

9. – 13. 7. 2018 Vesmír 13. – 17. 8. 2018 Prav k
16. – 20. 7. 2018 arod jové 20. – 24. 8. 2018 Indiáni
23. – 27. 7. 2018 Cestovatelé 27. – 30. 8. 2018 Pohádky

30. 7. – 3. 8. 2018 Piráti
CENA 1 DEN   P I P IHLÁŠENÍ DO 31. 5. 2018 450,- K /1 DEN 

POZD JI      540 K /1 DEN 
D ti je možné p ihlásit i na jednotlivé dny. 
P i p ihlášení na dobu delší než m síc (21 pracovních dní)  SLEVA 20% 
Další sourozenec         SLEVA 30%

MATE SKÁ ŠKOLA SOFIA SCHOOL s.r.o. 
PRAHA 8 – BOHNICE, PODHAJSKÁ POLE 771   ÚVALY, NÁM STÍ A. Z PARDUBIC 16 

WWW.SOFIASCHOOL.CZ
TEL. 775 03 16 03 

Program je veden v eštin
i angli tin  (bilingvní výuka) 

Dny plné her a zábavy ve 
„školkovém“ režimu 
od 7 – 18 hodin 
(1 den v týdnu mají d ti
k dispozici skákací hrad) 

pod vedením eských i 
anglicky mluvících lektor

PRÁZDNINOVÝ P ÍM STSKÝ TÁBOR
PRO D TI OD 3 DO 8 LET

V PRAZE 8  A  V  ÚVALECH



Cestovní a dopravní agentura LIDO-CS  
a CA M. Sklená ová eský Brod 

CHCETE N KAM? JEDEME TAM!
Pobyty Chorvatsko – speciální ceny od majitele.  

KORSIKA i pobyty na p ání. 
Cesty luxusními lod mi s plnou penzí po mo ích a oceánech! 

D ti i zdarma. 
PODROBNÉ INFORMACE:

kancelá  – Arnošta z Pardubic . 13, eský Brod      
Po: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 hod.; 

St, Pá: 9.00-12.00 hod. 
Tel. 603 539701, 604 244987, e-mail: lido-cs@seznam.cz

www.calido.weebly.com 

Učitel/ka 1. stupeň ZŠ
ZŠ Přistoupim přijme od 1. 9. 2018 

aprobovaného pedagoga pro 1. stupeň ZŠ.
Své životopisy zasílejte na e-mailovou adresu 

zspristoupim@seznam.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
ZŠ Přistoupim, Přistoupim 37

282 01 Český Brod
www.zspristoupim.estranky.cz

tel.: 321 622 824

Náplň práce

- příprava, vyhlašování a administrace výzev k čerpání finančních 
  prostředků EU fondů - OP Zaměstnanost, PRV, popř. národní dotace

Nabízíme

- částečný úvazek na max. 0,5, možnost i OSVČ

- pružnou pracovní dobu (možnost práci z domova)

Požadavky

- samostatnost, pečlivost a aktivní přístup k řešení problémů

- výhodou zkušenost s prací na evropských a národních projektech 

Místo pracoviště

- nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Nástup po dohodě, od 1. 6. 2018, nejpozději od 1. 9. 2018

Životopis a motivační dopis zašlete
na email: pucalkova@posemberi.cz 
nebo doručte osobně do kanceláře 

Region Pošembeří o.p.s.
nám. Arnošta z Pardubic 56

28 2 01 Český Brod 
do 20. 5. 2018 

HLEDÁME

více informací na 
www.posemberi.cz nebo https://www.facebook.com/Posemberi/

projektového manažera MAS Region Pošembeří
pro dotace z EU fondů

Soukromá firma  
přijme za výhodných  

podmínek

MECHANIČKU
MĚŘÍCÍHO TECHNIKA

U měřícího technika nutná maturita  
v elektrotechnickém oboru.

Pracoviště v Běchovicích.  
Telefon 606 283 077.

a

Přijmeme nákupčí do 

oddělení zahraničního 

obchodu – potravinářství

Tel.: +420 777 712 700

e-mail: dobro@firmadobro.cz

Profesní požadavky: VŠ vzdělání, pokro-

čilá znalost AJ, komunikativnost.

Nabízíme: zázemí prosperující firmy, pří-

jemné pracovní podmínky, zajímavou práci, 

velmi dobré platové ohodnocení.

Místo: DOBRO, spol. s r. o., Mochov.





StudioGreen
OD 1.5. 2018 NÁS NALEZNETE NA ADRESE NÁMĚSTÍ 

ARNOŠTA Z PARDUBIC 21, 282 01 ČESKÝ BROD

▶ solária, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika, recepce

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY!

Do zavedeného studia hledáme 
nové kolegy. V připadě zájmu o 

bližší informace volejte 
606 451 985.

Café Green s tělocvičnou pokračují
na stávající adrese Jungmannova 460.

PŘIJĎTE K NÁM ROZKVÉST!



Středisko okrasných a lesních 
školek Jevany, Školní lesní podnik 
v Kostelci nad Černými lesy
Letošní jaro se trošičku opozdilo, 
ale nyní v dubnu už jaro snad nic 
nezastaví. 
Neváhejte a navštivte naši okrasnou
školku v Jevanech. Již je připravena 
nabídnout vám k jarnímu sázení 
nádherné rostliny, které zkrášlí vaše 
zahrady. Na letošní jaro jsme pro 
vás přichystali kolekci roubovaných 
jehličin, různobarevných a zakrslých 
jedliček, boroviček a smrčků, 
a spoustu jiných okrasných rostlin 
z vlastní produkce, ovocné stromky 
od kolegů ovocnářů a také novinky
od kolegů z českých i zahraničních 
školek.
Udělejte si radost nad 
různobarevností jehličnatých dřevin a krásou rašících listnatých keřů a stromů. Potěšte se květy, které 
čekají v zavřených pupenech, a u ovocných dřevin se můžete za čas těšit z jejich plodů.

Na ploše 7000 m2 nabízíme:
• ovocné stromky (jabloně, hrušně, slivoně, višně, třešně, meruňky a broskvoně,  i ve sloupovitých 

a mini tvarech) 
• drobné ovoce (angrešty, rybízy, maliny, ostružiny a také kanadské borůvky, muchovníky, rakytníky)
• vřesovištní rostliny (rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce aj.)
• popínavé rostliny (klematisy, vistárie, jedlé aktinidie, břečťany a přísavníky)
• prostokořenné i kontejnerované růže (polyantky, čajovky, anglické a pnoucí)
• traviny, trvalky a skalničky kvetoucí na jaře a v následném období
• široký sortiment jehličnatých a listnatých stromů a keřů v kontejnerech i balech a v různých 

velikostech
• bahenní a vodní rostliny do jezírek 
• kvetoucí rostliny do truhlíků (muškáty, petunie, surfínie a jiné)
• doplňkové zboží jako jsou substráty, hnojiva, chemické prostředky na ochranu rostlin, květináče, 

keramiku, kůly a zahradnické nářadí

Otevřeno máme celoročně, listopad až březen od 8.00 do 15.00; 
duben až říjen od 8.00 do 17.00 hodin. Sobotní prodej od 9.00 do 12.00 hodin.

Pro velký zájem připravujeme pro Vás také tradiční Dny otevřených dveří, tentokrát vychází 
na 11. a 12. května 2018. Opět budou ukázky práce sázecího a vyzvedávacího stroje, řízkování, 
roubování, pozveme Vás do výrobních objektů a pěstebních ploch s možností odborného 
výkladu. Nebudou chybět akce pro děti, prodej čerstvých ryb z našich rybníků, občerstvení 
a 10% zvýhodnění zboží a rostlin pro tuto akci. 

Těšíme se na shledanou

www.slp.cz



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

Tel.: 736 765 346
www.zahradnictvilimuzy.cz

PRODEJ HRNKOVÝCH KVĚTIN PŘÍMO OD PĚSTITELE
NA VÍCE NEŽ 2000 m2 PRODEJNÍ PLOCHY:

Široký sor ment balkonových a záhonových kvě n: 
pelargonie, petunie, surfinie, Million Bells, begonie, 
fuchsie, verbeny, bacopy, bidens, afrikány, voskovky 

a další letničky.
Dále bohatý sor ment trvalek, skalniček,

okrasných trav, sadby jahod a zeleniny.

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



Mladý pár koupí byt/dům v této lokalitě. Nabídněte. 
776081912, pz1982@email.cz

Koupím JAWA ČZ: motocykly, díly i vraky. Tel: 777 589 258

PEDIKÚRA až do domu – základní mokrá pedikúra 
pro seniory 190,-Kč, ostatní 240,-Kč + (doprava 60,-Kč).
Nabízíme i kadeřnické služby. Kontakt 702 429 238

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



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

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

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

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

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

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

Práce: Technik + Mechanik balících/
výrobních strojů

lokalita: Černíky

zadavatel: ALUFIX Bohemia spol. s r. o. 

Hledáme technicky šikovné uchazeče 

na pozice Technik a Mechanik balících strojů. 

Vhodné i pro ABSOLVENTY – vše Vás naučíme. 

NÁPLŇ PRÁCE:

• obsluha, kontrola, údržba výrobní linky

• dodržování stanovených objemů výroby

• zapisování požadovaných hodnot

• pravidelné provádění kontrol kvality

• diagnostikování a řešení veškerých poruch strojů

• spolupráce s kolegy

POŽADUJEME:

• SŠ vzdělání ideálně technického směru v oboru elektro 

(mechanik – elektronik, elektrotechnik, mechatronik, au-

tomechanik,) maturita výhodou (nikoli podmínkou)

• uživatelská znalost práce na PC – nutná pro servisování 

a nastavování výrobních technologií 

• praxe se seřizováním a servisováním strojů ve výrobě výho-

dou (nikoli podmínkou)

• praxe v oboru opravář zemědělských či stavebních strojů 

výhodou (nikoli podmínkou)

• pečlivost a šikovnost

• technické znalosti elektro a mechaniky

• komunikativnost a manuální zručnost

• elektro vyhláška 50 výhodou

• analytické a koncepční uvažování a smysl pro detail

• znalost AJ nebo NJ velkou výhodou

NABÍZÍME:

• velmi zajímavé platové ohodnocení

• práce na HPP, příjemné pracovní prostředí

• příspěvek na stravování, individuální pracovní bonusy

• práci ve velmi moderním pracovním prostředí

• možnost profesního růstu

• technická i jazyková školení

• pracoviště: Černíky – středočeský kraj

nedaleko Českého Brodu

• nástup možný ihned

Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj pro-
fesní strukturovaný životopis na emailovou adresu 
alufix@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice.



Vepřovou plec bez kosti – 79 Kč/kg
Vepřovou krkovici s kostí – 89 Kč/kg

Vepřová líčka – 119 Kč/kg 
Hovězí přední bez kosti – 159 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 23. 4. do 5. 5. 2018
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:
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