
Ročník 57. / leden 2018 / ZDARMA / www.cesbrod.cz

10

13

30 

Co nového
Virtuální univerzita

Téma měsíce
Českobrodské náměs  

Ze sportu
Českobrodská vánoční desítka

31Z historie
Dům č.p. 12

Českobrodský
ZPRAVODAJ



ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
Českobrodský zpravodaj je periodický  sk územně samospráv-
ného celku. Vydává Město Český Brod (IČO: 00235334) ve spo-
lupráci s ICM.

Před  skovou přípravu,  sk a inzerci zajišťuje fi rma Profi -  sk 
group s.r.o., e-mail: vebr@profi  sk.cz, tel.: +420 775 905 717.

Řídí redakční rada ve složení: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Aleš 
Kašpar, Zdenka Bočková, Eva Vedralová, Michaela Vomáčková 
a Tomáš Klinecký.
Titulní strana:  Tříkrálová sbírka

foto: Člověk a víra, P&M Červení

Adresa redakce: 
Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod
Tel.: 321 612 115, Fax: 321 612 116
e-mail: cbz@cesbrod.cz
www.cesbrod.cz

Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše uve-
denou adresu nebo osobně předejte na podatelně MěÚ v bu-
dově na náměs   Arnošta z Pardubic čp. 56, Český Brod.

Upřednostňujeme autorské příspěvky v elektronické podobě a fo-
tografi e přijímáme ve všech formátech, oddělené od textu. Texty 
procházejí jazykovou a redakční úpravou. Za jejich obsah ručí au-
tor příspěvku, obsah nemusí vyjadřovat názory redakční rady.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků, případně je-
jich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu  tulků, vyžaduje-li 
to celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané příspěvky, foto-
grafi e, případně kresby se nevracejí.
Fotografi e, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města.
Zpravodaj vychází 11x ročně a je doručen zdarma do všech 
schránek v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech. Zpra-
vodaj je možné rozesílat i mimo Český Brod a městské čás  , po-
kud zájemce uhradí poštovné. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
Tisk:  Profi -  sk group s.r.o., (IČO: 26868954),

Krakovská 14, 779 00 Olomouc
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2 Co nového
Pravou nohou do osmičkového roku
Možná také patříte k lidem, kteří jsou na počátku nového roku s osmičkou na konci tak trochu napnu  , co 
se letos zase seběhne. Nový letopočet opět vypadá významně, ale to byl vlastně už i ten loňský a myslím, 
že z tohoto pocitu ještě nějakou dobu nevyjdu. Zůstanu-li někde mezi pověrčivos   a numerologií, tak 
naštěs   také vstupujeme do roku stého výročí vzniku demokra  cké Československé republiky, který by 
nám snad mohlo pomoci v lepší orientaci v základních historicko-geopoli  ckých siločarách. Ty nezmizely, 
nýbrž jsou silnější než kdy dříve. Za každou velkou osmičkou je jako ohon komety doba, na kterou ta která 
osudová osma české dějiny přímo ovlivnila, posledně zmíněná samozřejmě pozi  vně. Připomínat si toto 
a jiná osmičková výročí není podstatné jen pro věnce, proslovy a vlajky, ale také pro to, abychom si osvěžili 
minulé omyly, slepé uličky historie, jejich  ché předzvěs   i různě bolestné následky. 

Máte před sebou první letošní Zpravodaj. Kromě dalších obvyklých informací a rubrik již potře   pokra-
čujeme v tématu měsíce, které tentokrát editorsky připadlo na mě. Smyslem nové rubriky je mj. posílení 
čás   Zpravodaje týkající se samotného města a jeho plánů a záměrů. Přestože jde o problém, který řada 
z Vás nepociťuje až tak naléhavě, rozhodli jsme se téma měsíce tentokrát věnovat uspořádání centra 
města a jeho budoucí rekonstrukci. Cílem je vyvolat diskusi. Kromě úvodního článku obsahujícího základní 
informace se dočtete, jak vidí současný stav městský architekt a tři místní odborníci, kteří mají k tématu co 
říci. O historické ohlédnu   jsem požádal PhDr. V. J. Mrvíka Ph.D. Velmi důležitou informací úzce související 
s tématem je, že zastupitelstvo na svém prosincovém jednání defi ni  vně odsouhlasilo odkoupení areálu 
bývalého ZZN tak, aby tento areál mohl být využit pro potřeby města, zejména pro vyřešení křižovatky 
Krále Jiřího a Zborovské. 

Osmičkový rok 2018 je nejen rokem prezidentských voleb, jejichž 1. kolo už máme v době vydání tohoto 
čísla za sebou, ale také rokem podzimních komunálních voleb, takže nás čeká i dokončování rozjetých 
projektů, bilancování a skládání účtů. Jak psal již v minulém čísle pan starosta, některé projekty od pří-
pravy do realizace zaberou dlouhé roky a přesahují jedno volební období. Tak tomu bude nepochybně 
i v případě náměs  , ale i celé řady dalších projektů, jejichž příprava se teprve rozbíhá nebo je za  m jen 
na papíře. Ani příprava se nemůže kvůli volbám zastavit, jinak by příš   reprezentace města nemohly vše 
ve vymezeném čase s  hnout. 

Věřím, že rok, který právě začal, bude v duchu těch lepších tradic naší historie úspěšný a pro Vás všechny 
osobně především šťastný.

Tomáš Klinecký
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3Krátce z města
Starosta města si Vás dovoluje pozvat na 25. za-
sedání Zastupitelstva města Český Brod, které 
se uskuteční ve středu 31. ledna 2018 od 18.00 
hodin v obřadní síni českobrodské radnice

V souladu s usnesením zastupitelstva města 
Český Brod č. 99/2015 ze dne 9. 12. 2015 byla 
vyhlášena Výzva k podávání žádos   o dotace 
pro rok 2018 v rámci Pravidel pro poskytování 
a použi   fi nančních prostředků z Programu na 
rekonstrukci a opravy fasád nemovitos   v měst-
ské památkové zóně města Český Brod. Žádost 
o dotaci předkládá žadatel na podatelně MěÚ 
Český Brod v zalepené obálce označené slovy 
„Dotace na fasádu 2018 - NEOTVÍRAT“ nejpoz-
ději do 3. dubna 2018.

Připomínáme Vám povinnost uhradit místní po-
platky za nakládání s komunálním odpadem na 
rok 2018 a úhradu místního poplatku ze psů za 
rok 2018 (vztahuje se k majitelům psů). Při pla-
cení použijte variabilní symbol, který jste obdr-
želi (nebo ještě do 31. 1. 2018 obdržíte) v infole-
táku do domovních schránek. Poplatky lze hradit 
bankovním převodem, nebo na pokladně MěÚ 
Český Brod v provozních hodinách.

Od ledna do března 2018 vykonávají studen   
tře  ch ročníků SOŠ Liblice praxi, ve které se se-
znamují s chodem úřadu a činnos   samosprávy 
i s kompetencemi jednotlivých odborů.

V těchto dnech se tým ICM věnuje závěrečné 
zprávě o své činnos   v roce 2017 včetně vyúčto-
vání projektu. Na období let 2019 -2022 chystá 
nový projekt, jehož cílem bude rozšíření stáva-
jících ak  vit a posílení postavení ICM v rámci 
našeho regionu.

Na svém 24. zasedání Zastupitelstvo města dne 
13. 12. 2017 schválilo pravidla rozpočtového 
provizoria na rok 2018, které pla   od 1. 1. 2018 
do data schválení rozpočtu města na rok 2018. 
To je plánováno na 31. 1. 2018.

Na základě vysokého stavu zdivočelých holubů 
na městských pozemcích a z důvodu zameze-
ní škod působených na městských objektech 
a památkách, kdy dochází k ničení střech a fa-
sád agresivním holubím trusem a vzhledem 
k neúčinnos   nainstalovaných odchytových 
klecí rozhodla Rada města na svém jednání dne 
10. 1. 2018 o uzavření smluv s mysliveckými 
spolky Šembera Klučov a Rostoklaty. Na základě 
těchto smluv bude probíhat lov (odstřel) holubů 
s ve dnech 28. 1. 2018, 4. 2. 2018, 11. 2. 2018 
a 4. 3. 2018. Podrobnos   jsou zveřejněny na 
webu města.

V pondělí 15. 1. 2018 proběhlo předání stave-
niště na akci 1. etapa - Stavební úpravy č.p. 1. 
Vítěz veřejné zakázky fi rma TOST.cz s.r.o. zahájila 
práce dezodkladně. V rámci první etapy budou 
provedeny dispoziční úpravy pravé čás   přízemí, 
vstupu na dvorek a dvorku samotného. Součás-
  bude i bazbariérové řešení vstupu do objektu 

a prostor realizovaných v této etapě pro potřeby 
Informačního centra, které se do č.p. 1 navrá  . 
Vedle dispozičních úprav prostor budou pro-
vedeny nové konstrukce podlah, veškeré nové 
elektroinstalační rozvody včetně slaboproudých 
a datových rozvodů, nové rozvody ZTI a ÚT, cel-
ková oprava nebo výměna dveří, celkové opravy 
omítek a nová výmalba dotčených prostor. Na 
tyto práce bude v další etapě navazovat interi-
érové vybavení prostor. Předpokládané dokon-
čení díla do 30. 5. 2018 včetně kolaudačního 
souhlasu.

Město Český Brod plánuje vyhlásit výběrové 
řízení na pozici strážník Městské policie Český 
Brod. Zájemci, sledujte webové stránky města 
a úřední desku.

Dne 11. 1. 2018 proběhlo v KEC Mamaloca o.p.s. 
setkání se štolmířskými občany na téma průběh 
realizace stavby - opravy komunikace II/245 za 
účas   zástupců KSÚS, zhotovitele stavby a zá-
stupci vedení města Český Brod.
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4 Věstník

Body projednávané Radou města 6. 12. 2017
1.  Dohoda o stanovení individuálních cen - Komerční banka
2.  Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na 

rok 2017
3.  Doporučení schválení rozpočtového provizoria na rok 2018
4.  Pod Velkým vrchem - Smlouva o inves  čním příspěvku 
5.  Doporučení schválení Ceníku svozu odpadu pro podnikatele na 

rok 2018
6.  Doporučení vydání OZV o místním poplatku za nakládání s ko-

munálním odpadem na rok 2018
7.  Doporučení schválení ceny za vodné a stočné na rok 2018
8.  Žádost o slevu z nájmu – H. Z.
9.  Doporučení vydat vyhlášku o zrušení místního poplatku z VHP
10.  Dodatek č. 26 k pojistné smlouvě na pojištění majetku města 

UNIQA
11.  Vyhlášení záměru - bezúplatný převod pozemku v k.ú. Klučov 

u Českého Brodu
12.  Žádost o výměnu kotle 
13.  Budoucí odkup čás   pozemku (Klučovská ul. – Karma Český 

Brod)
14.  Dodatek č. 1 ke SoD č. 201700125/OR PD oprava fasády čp. 70
15.  Žádost o snížení nájemného za pronájem nebytových prostor 

v budově č.p. 12 
16.  OC Pila - plánovací smlouva, kamerový a datový rozvod
17.  Žádost M´am´aloca o. p. s. o - dodatek č. 1
18.  Výměna vodovodu a kanalizace v ul. Pod Velkým vrchem - Do-

datek č. 2, Stavitelství Řehoř
19.  Vyhlášení VZ „Výměna kabelů NN pro VO Český Brod – 1. etapa“
20.  Revitalizace rybníka v obci Štolmíř
21.  Výběr dodavatele VZ I. etapa - Stavební úpravy č.p. 1
22.  Žižkova ulice - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení slu-

žebnos   parkovací stání
23.  Dotace na rekonstrukci nové jídelny č.p. 1099 – Minister-

stvo fi nancí
24.  Žádost TJ Slavoj Český Brod o synergii fi nančních prostřed-

ků na inves  ční akci Rekonstrukce atle  ckého stadionu
25.  Hodnocení žádos   o zařazení do akcí města Český Brod na 

rok 2018 (staženo)
26.  Plnění úkolů RM a další informace
27.  Informace – Aktualizace Plánu prevence kriminality
28.  Informace – Zápis kulturní komise ze dne 27. 11. 2017
29.  Stanovení odměn členům rady města a předsedům výbo-

rů a komisí 

Body projednávané Zastupitelstvem města 13. 12. 2017
1.  Schválení maximální ceny za vodné a stočné na rok 2018
2.  Odkup pozemků v k.ú. Český Brod - areál ZZN
3.  Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2017
4.  Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018
5.  OZV č. 2/ 2017 o nakládání s komunálním odpadem
6.  Schválení Ceníku svozu odpadu pro podnikatele na rok 2018
7.  Vyhláška o zrušení místního poplatku z VHP
8.  Prodej pozemků v k.ú. Český Brod (P.D.)
9.  Prodej podílu pozemku v k.ú. Chotěšice
10.  Budoucí odkup čás   pozemku (Klučovská ul. - Karma Český Brod)
11.  Využi   předkupního práva dle § 101 Zákona o územním plánování
12.  Pod Velkým vrchem - Smlouva o inves  čním příspěvku 
13.  OC Pila - plánovací smlouva, kamerový a datový rozvod
14.  ČOV - žádost obce Hořany
15.  Žádost TJ Slavoj Český Brod o synergii fi nančních prostřed-

ků na inves  ční akci Rekonstrukce atle  ckého stadionu
16.  Přidělení fi nančních prostředků z Programů podpory 

sportu, kultury a volného času - Program č. 3 

17.  Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu 
sportu, kultury a volného času města Český Brod - aktua-
lizace dokumentů pro rok 2018

18.  Hodnocení žádos   o zařazení do akcí města Český Brod 
na rok 2018

19.  Stanovení odměn členům rady města a předsedům výbo-
rů a komisí 

20.  Činnost kontrolního výboru
21.  Úkol radě města - Odvolání ředitele příspěvkové organiza-

ce ZŠ Tyršova a vypsání konkursu na obsazení pracovního 
místa ředitele (neschváleno)

22.  Informace - Zápisy z jednání fi nančního výboru
23.  Studie odtokových poměrů - přije   individuální dotace 

Středočeského kraje

Body projednávané Radou města 20. 12. 2017
1.  Rámcová smlouva na kancelářské a hygienické potřeby na 

rok 2018 - MěÚ
2.  ZŠ Žitomířská - souhlas se změnami závazných ukazatelů 

rozpočtu na rok 2017
3.  Dodávka a montáž přístrojů na odvlhčení objektů do č.p. 

56 a 282 (staženo)
4.  Záměr na pronájem provozovny I. v č.p. 25 nám. Arnošta 

z Pardubic, Český Brod
5.  Prodej čás   pozemku pod trafostanicí v k.ú. Český Brod
6.  Podzemní kontejnery na náměs   Arnošta z Pardubic a ná-

měs   Husově - dodatek č. 2 ke SoD č. 201700192
7.  Prodej obsazených bytů Suvorovova 59
8.  Prodej obsazené bytové jednotky č. 1 v č.p. 1127 ul. K Dolánkám
9.  VZ Nízkoprahový klub Zvonice ve městě Český Brod II
10.  VZMR „Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení 

na veřejný vodovod města Český Brod - Projektová doku-
mentace“ - výběr zhotovitele

11.  Národní rozvojový program mobility pro všechny
12.  Smlouva o prodeji vstupenek na divadelní představení 

Caveman
13.  Smlouva o zprostředkování uměleckého výkonu - před-

stavení Hurá na duchy aneb Zachraňme divadlo s Majdou 
a Petrem

14.  Smlouva o realizaci divadelního představení Iluzionisté
15.  Zápis komise RMPZ 27. 11. 2017
16.  Žádost SK Český Brod o prodloužení termínu dokončení 

inves  ční akce
17.  Smlouva s fi lmovým distributorem A-COMPANY CZECH s.r.o.
18.  Rámcová smlouva o postoupení práv za účelem uži   for-

mou veřejné projekce - Bohemia Mo  on Pictures, a.s.
19.  Smlouva o dílo - Divadlo Studna
20.  Vnitřní předpis upravující vydávání právních předpisů 

města Český Brod
21.  Změna ceníku KD SVĚT
22.  Informace - Posouzení možnos   organizování dopravy po-

mocí SSZ na přechodech pro chodce
23.  Informace - Prověření možnos   zvýšení bezpečnos   chod-

ců na přechodech pro chodce na křižovatce Jana Kouly - 
Krále Jiřího – Zborovská

24.  Informace - Návrh propojení tras Zahrady - Český Brod (studie)
25.  Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj 

a stavebnictví ze dne 4. 12. 2017
26.  Informace - Zápis z komise dopravy ze dne 13. 11. 2017
27.  Plnění úkolů RM a další informace
28.  Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa
29.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci 

ev. č. 13/2000

Věstník
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5Co nového

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Anna Zajíčková, paní Blanka Popovičová
a paní Milada Chovancová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Nedostatek parkovacích míst trápí již řadu měsíců obyvatele Škvárovny. Reakcí na neutěšenou situaci 
bylo zpracování dvou variant studií dopravy s návrhem dopravních opatření, parkovacích míst i návrhem 
úpravy zeleně v dané oblas  . Obě varianty s výkladem zpracovatele pana Ing. Michaela Fo  a a odborným 
komentářem architekta města Jiřího Pavlíčka byly v říjnu 2017 představeny veřejnos   na veřejném setká-
ní. Následovalo dotazníkové šetření, které přineslo následující výsledky a podněty.

Z dotazníků vyplývá, že občané považují problém 
s parkováním v lokalitě za akutní. Vadí jim parko-
vání těch aut, jejichž majitelé v lokalitě nebydlí 
a zároveň ani nechtějí umožnit parkování takových 
aut na vybraných místech s možnos   poplatku. 
Dotazování potvrdilo, že sladit všechny zájmy se 
neobejde bez kompromisů. Dvě tře  ny dotáza-
ných preferují v ulicích více zeleně, tře  na více 
parkovacích stání. Jen asi 45 % vyhovuje, aby ze-
leň byla součás   dopravního zklidnění. Obdobný 
počet považuje příjemný pobyt venku v blízkos   
obydlí za důležitou hodnotu kvality života. Větši-
na obyvatel má možnost zaparkovat si vozidlo na 
svém pozemku, tato možnost ovšem klesá s nárůs-
tem vozidel v rodině. Tři čtvr  ny respondentů pre-
ferují jako variantu pro dopravní řešení variantu č. 
2 – jejíž charakteris  ky jsou: Zóna 30, zóna zákazu 
stání, stavební úpravy křižovatek Pod Velkým Vr-

chem a Slezská, Pod Velkým Vrchem a Moravská, 
Ruská a Jugoslávská, systém jednosměrných ulic 
(kromě ulic Ruská a Pod Velkým Vrchem), lega-
lizace parkovacích stání, vyznačení parkovacích 
stání vodorovným dopravním značením nebo sta-
vebními úpravami, vyhrazená placená (nebo jinak 
časově omezená) parkovací stání – ulice M. Maje-
rové, Slovenská, Za Svitavkou, parkování pouze na 
vyznačených parkovacích stáních.

Responden   dotazníkového šetření poukazovali na 
špatný povrch vozovek, chodníků. Preferují zvýše-
ný dohled policie. Projevili také zájem o parkovací 
karty pro rezidenty.

Děkujeme všem dotazovaným za odpovědi, které 
budou cenným podkladem pro další úpravy návrhů 
na řešení dopravní situace v této lokalitě.

Ing. Jan Pohůnek,
vedoucí odboru dopravy a živnostenského úřadu

Parkování na Škvárovně
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V následujícím přehledu vám představujeme nejdůležitější realizované projekty v uplynulém roce. Částky 
jsou zaokrouhleny, skutečné výše nákladů budou zveřejněny ve výroční zprávě města za rok 2017.

Rekonstrukce čp. 1100 na objekt ZŠ
Kompletní rekonstrukce budovy čp. 1100 v areálu ne-
mocnice pro základní školu.
Dotace: MF
Realizace projektu: 01/2015 - 08/2017
Celkové náklady: 42.540.000 Kč
Výše dotace: 25.320.000 Kč
Spoluúčast: 17.220.000 Kč

Rekonstrukce čás   objektu bývalé nemocniční prá-
delny na školní jídelnu pro rekonstruovanou ZŠ
Kompletní rekonstrukce nebytových prostor.
Dotace: MF
Realizace projektu: 01/2015 - 08/2017
Celkové náklady: 11.060.000 Kč
Výše dotace: 6.620.000 Kč
Spoluúčast: 4.440.000 Kč

Sdílené rados   a stras   škol ze správního obvodu 
ORP Český Brod (II.)
Spolupráce všech subjektů předškolního a základního 
vzdělávání v rámci ORP Český Brod.
Dotace: MŠMT - OP VVV
Realizace projektu: 01 - 06/2017
Celkové náklady: 6.000.000 Kč
Výše dotace: 5.700.000 Kč
Spoluúčast: 300.000 Kč

Podzemní kontejnery v centru města Český Brod
Vybudování 6 velkoobjemových podzemních kontej-
nerů umístěných na 2 místech v historickém centru 
města. Projekt zahrnuje i nákup štěpkovače a dalších 
4 velkoobjemových kontejnerů.
Dotace: Operační program Životní prostředí
Realizace projektu: 10 - 12/2017
Celkové náklady: 2.230.000 Kč 
Výše dotace: 1.840.000 Kč
Spoluúčast: 390.000 Kč

Stavební úpravy v čp. 56 odbor dopravy
Rekonstrukce interiéru přízemí budovy a rezervační-
ho systému.
Realizace projektu: 09/2016 - 04/2017
Celkové náklady: 2.645.000 Kč

Chodník Na Vyhlídce
Rekonstrukce chodníku v ulici.
Realizace projektu: 05-06/2017
Celkové náklady: 410.000 Kč

Rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Sokolská 2. etapa
Rekonstrukce sociálního zařízení
Realizace projektu: 6-7/2017
Celkové náklady: 480.000 Kč

Venkovní fi tness – v parku na Škvárovně
Instalace venkovních cvičebních prvků.

Realizace projektu: 03 - 06/2017
Celkové náklady: 500.000 Kč

Výměna podlahové kry  ny v č.p. 1311
Výměna podlahové kry  ny chodeb pavilonu E (zubní) 
a F (dětské a rehabilitace) v nemocnici.
Realizace projektu: 03 -10/2017
Celkové náklady: 400.000 Kč

Ak  vní odpočinek v lese
Instalace 6 ks posezení v městských lesích a nová láv-
ka přes Šemberu.
Realizace projektu: 01 - 04/2017
Celkové náklady: 200.000 Kč

PROJEKTY V OBLASTI PAMÁTEK 

Středověké hradby
Oprava spodní čás   hradeb pod již hotovou korunou.
Realizace projektu: 02 - 09/2017
Celkové náklady: 1.480.000 Kč
Dotace z MK: 730.000 Kč
Spoluúčast: 750.000 Kč

Kostel sv. Gotharda 
Oprava vnějšího pláště kostela, obnova fasád, vč. vý-
plní stavebních otvorů a kamenných prvků.
Realizace projektu: 04/2016 - 10/2017
Celkové náklady:  770.000 Kč
Dotace z MK: 380.000 Kč
Spoluúčast města: 80.000 Kč
Spoluúčast vlastník: 300.000 Kč

Oprava fasády na budově Sokolovny
Oprava prasklin, otlučení odpadlé omítky a nanesení nové.
Realizace projektu: 04/2016 - 11/2017
Celkové náklady:  800.000 Kč
Dotace z MK: 400.000Kč
Spoluúčast města: 80.000 Kč
Spoluúčast vlastník: 320.000 Kč

Oprava domu č.p. 12
Oprava fasády, restaurování obrazu sv. Gotharda, 
oprava střechy domu a zhotovení nových výkladců 
včetně vchodových dveří.
Realizace projektu: 08/2016 - 11/2017
Celkové náklady:  1.300.000 Kč
Dotace z MK: 300.000Kč
Spoluúčast města: 1.000.000 Kč

Oprava kaple sv. Gotharda
Oprava střechy, vnějšího a vnitřního pláště včetně 
menzy, úprava okolí.
Realizace projektu: 08/ 2016 - 01/2018
Celkové náklady: 450.000 Kč
Dotace ze Stř. kraje: 270.000 Kč
Spoluúčast města: 180.000 Kč

Stručný přehled realizovaných projektů města v roce 2017
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PROJEKTY VODOHOSPODÁŘSKÉHO FONDU

Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Na Vyhlídce
Výměna vodovodu a kanalizace.
Realizace projektu: 02/2016 - 04/2017
Celkové náklady: 3.000.000 Kč

Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část „E“, ulice 
Palackého - propojení vodovodů
Propojení stávajících vodovodních řadů A 39-1 a C1 
na veřejném pozemku.
Realizace projektu: 8/2017 – 10/2017
Celkové náklady: 530.000 Kč

Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým 
Vrchem
V rámci výměny byl zrekonstruován také chodník.
Realizace: 07/2017 – 04/2018
Celkové náklady: 3.330.000 Kč

PROJEKTY ZAPOČATÉ V ROCE 2017

Pro  povodňové opatření města a ORP Český Brod
Zpracování digitálního pro  povodňového plánu pro 
město a ORP Český Brod + 13 obcí a vybudování varov-
ného a výstražného systému ochrany před povodněmi.
Dotace: MŽP
Realizace projektu: 2017 - 2018
Celkové náklady: 12.530.000 Kč
Výše dotace: 8.770.000 Kč
Spoluúčast: 3.760.000 Kč

Odbahnění a revitalizace návesního rybníku Štolmíř
Odstranění sedimentu z prostoru návesního rybníka 
v množství 3.694m³.
Dotace: Středočeský kraj
Realizace projektu: 07/2016 - 03/2018
Celkové náklady: 3.360.000 Kč
Výše dotace: 2.580.000 Kč
Spoluúčast: 780.000 Kč

Nové funkce IS města Český Brod 
Propojení hlavních informačních systémů města, poří-
zení elektronických úředních desek a rezervačního vy-
volávacího systému, inf. systému pro městskou policii 
a servery a diskové pole pro provoz těchto systémů.
Dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Realizace projektu: 2017 - 2018 
Celkové náklady: 15.050.000 Kč
Výše dotace: 13.550.000 Kč
Spoluúčast: 1.500.000 Kč

Efekt pro Český Brod 2017
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Liblicích a výmě-
na osvětlovacích zařízení ve městě.
Dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Realizace projektu: 2017 - 2018 
Celkové náklady: 5.380.000 Kč
Výše dotace: 1.530.000 Kč
Spoluúčast: 3.850.000 Kč

Stavební úpravy radnice čp. 1 - 1. a 2. N. P.
Rekonstrukce přízemí (vpravo) pro IC a rozvody pro 
další etapy.

Realizace projektu: 2017 - 2018 
Celkové předpokládané náklady: 750.000 Kč

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 
pro  povodňových opatření na území ORP Český Brod
Projektová dokumentace návrhu opatření v celém 
území ORP s cílem zpomalení odtoků z území, zadržo-
vání vody v krajině a zvýšení zásob podzemních vod. 
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 2017 - 2018 
Celkové předpokládané náklady: 6.640.000 Kč
Výše dotace: 5.650.000 Kč
Spoluúčast: 990.000 Kč

Stavební úpravy komunikačních prostor č. p. 282
Obnovení původního vstupu do objektu z ulice Žižkovy, zříze-
ní nového evakuačního lůžkového výtahu a výměna stávající-
ho osobního výtahu. Zároveň dojde k úpravě komunikačních 
prostor v jednotlivých podlažích a přístavbě propojovacího 
krčku, vybudování nového hygienického zázemí v 1. NP.
Realizace: 11/2017 – 5/2018
Celkové předpokládané náklady: 24.000.000 Kč

Studie odtokových poměrů vč. návrhů možných pro-
 povodňových opatření na území ORP Český Brod

Posouzení stávající pro  povodňové ochrany v ORP 
a navržení případných opatřeních.
Realizace: 07/2017 – 12/2018
Dotace: OPŽP
Celkové předpokládané náklady: 6.600.000 Kč
Výše dotace: 5.600.000 Kč
Spoluúčast: 1.000.000 Kč

VÝZNAMNÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Generel dopravy v Českém Brodě
Vypracování generelu dopravy v Českém Brodě.
Realizace projektu: 01 - 06/2017
Celkové náklady:  350.000 Kč

Regulační plán MPZ Český Brod
Vytvoření Regulačního plánu pro městskou památko-
vou zónu a její okolí ve městě Český Brod.
Dotace: MMR IROP
Realizace projektu: 2016 - 2019
Celkové náklady: 590.000 Kč
Výše dotace: 530.000 Kč
Spoluúčast: 60.000 Kč

Územní studie města Český Brod
Vytvoření 4 územních studií veřejného prostranství. 
Dotace: IROP
Realizace projektu: 2017 – 06/2018
Celkové náklady: 966.000 Kč
Výše dotace: 870.000 Kč
Spoluúčast: 96.000 Kč

Dopravní studie
Vytvoření studie obchvatu Českého Brodu a studie 
I/12 a okolí 
Realizace projektu: 2017 – 6/2019
Celkové náklady: 665.500 Kč

Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje

leden 2018leden 2018
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Již několik let vedou technické služby marný boj s plevelem na chodnících a komunikacích ve městě. Jedná 
se o 40 km komunikací a 80 km chodníků. Navíc jsou ve městě komunikace, které nepatří do majetku měs-
ta a údržbu na nich provádí správa a údržba silnic Středočeského kraje.

Jsou různé způsoby likvidace plevelů... mechanicky, 
chemicky, horkou vodou nebo horkým vzduchem. 
Tato činnost musí jít ruku v ruce s budováním no-
vých chodníků. V dubnu se bude rekonstruovat 
nové osvětlení v Liblicích v ulici Na Parcelách, kde 
by měly vzniknout i nové povrchy ze zámkové dlaž-
by. My půjdeme cestou zničení plevele za pomocí 
horké vody v kombinaci s mechanickou cestou. 
Budeme nadále využívat pracovníky z úřadu práce, 
ale jako hlavní sílu použijeme právě horkou vodu. 
Chceme se chovat ekologicky, a proto nebudeme 
využívat žádné chemické prostředky, které ohrožu-
jí stromy, rostliny, ale i dě   nebo psí mazlíčky. 

V únoru letošního roku začneme řešit nákup nového 
stroje a od dubna zahájíme nekonečný boj s pleve-
lem.  Máme jasnou představu, vycházíme ze zkuše-
nos   technických služeb, ale také z předváděcích akcí. 
V dubnu chceme mít stroj v areálu TS Český Brod.

Nesmíme ale také zapomenout na pomoc občanů, 
kteří při likvidaci technickým službám pomáhají 
a plevel likvidují před svými nemovitostmi pravi-
delně a úspěšně.

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb
foto: ilustrační

Pus  me se do boje s plevelem
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Pro občany dobrá zpráva, poplatek za svoz odpadu se pro rok 2018 nezvyšuje a zůstává na částce 552 Kč. 
Částka stanovená pro rok 2018 se vypočítává z nákladů za rok 2016.  Víme, za co vlastně pla  me? Uve-
dená částka zahrnuje odvoz směsného odpadu, bioodpadu, tříděného odpadu, provoz sběrného dvora, 
likvidace odpadu z městských košů a tržišť, svoz plechovek a fritovacího oleje, sběr odpadků ve městě.

Co nás v brzké době čeká? Především to je ukonče-
ní skládkování v roce 2024.

Vedení města v součinnos   s TS Český Brod již pra-
cuje na variantě dlouhodobější spolupráce s ob-
cí Radim na dalším využi   a třídění zbytkového 
směsného a objemného odpadu po termínu ukon-
čení skládkování. Pro občana Českého Brodu to 
znamená ještě více třídit odpad, předcházet jeho 
vzniku, abychom se vyhnuli dras  ckému navyšová-
ní poplatků.

Díky třídění jsme získali od společnos   EKO-KOM, 
Asekol, Elektrowin, Cuir a dalších částku více jak 
1,5 mil Kč. Díky této částce a snižování nákladů na 
odpadové hospodářství města se právě poplatek 
pro občana pro rok 2018 nenavyšuje. 

Podílíme se na této částce ale opravdu všichni? Po-
dívejme se třeba na sídliště, bytovky, ale i nemo-
vitos  , kde jsou ubytovny nebo pronajímané byty 
a domy. Tady jsou velké rezervy a je třeba i toto 
řešit. Je určitě dobré, že obec Radim nenavyšuje 
částku pro ukládání odpadu na skládce komunální-
ho odpadu ani v kompostárně pro rok 2018. Ale je 
tu dočasný celosvětový problém s výkupem a zpra-
cováním plastů u jednotlivých fi rem. V Českém 

Brodě se systém odpadového hospodářství neu-
stále zlepšuje a také rozšiřuje díky nové výstavbě. 
Vždyť zde máme celkem 86 kontejnerových hnízd 
pro ukládání tříděného odpadu (v porovnání např. 
s městem Nymburk 44 kontejnerových míst). 

Město vybudovalo na náměs   podzemní kontej-
nery, další místo se připravuje u věžáku, systém 
se neustále zkvalitňuje a vylepšuje. Je připravena 
dotace na realizaci nákupu plastových popelnic 
žluté a modré barvy přímo do domácnos   zdarma. 
Osádky svozových vozů pravidelně vyvážejí tříděný 
odpad (papír každou středu, plast každý čtvrtek) 
a celkově odvádějí dobrou práci.

Na závěr bych chtěl požádat občany, aby ještě více 
třídili odpad, neukládali žádný odpad vedle kontej-
nerů a  m znečisťovali veřejná prostranství, kon-
tejnery na tříděný odpad řádně zavírali, čímž se 
tříděný odpad neznehodnocuje, papírové krabice 
a plastové láhve sešlapávali, aby se co nejvíce těch-
to komodit vešlo do kontejnerů. Přispějete k čistěj-
šímu městu, snižování nákladů a  m k udržení výše 
poplatků za odpad pro vás.

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb
foto: ilustrační

Poplatek za odpad se v roce 2018 nenavyšuje, ale…
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Studium Virtuální univerzity tře  ho věku v Českém Brodě
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V rámci komunitního plánování sociálních služeb v Českém Brodě se v loňském roce řešilo, jak rozšířit 
možnos   pro zájmovou činnost seniorů. V diskusi vzešel námět na univerzitu tře  ho věku, vzdělávání se-
niorů v různých zájmových oblastech. Tato forma studia je však vázána na  univerzitní města a pro většinu 
seniorů z menších měst a venkova je prak  cky nedostupná.

Studovat lze však i z místa bydliště, formou studia 
Virtuální univerzity tře  ho věku. I když pojem „vir-
tuální“ je ve slovníku cizích slov vykládán ve význa-
mu jako „zdánlivý, možný, neskutečný“, v Českém 
Brodě by se mělo stát toto studium od února 2018 
skutečnos  .

Město plánuje od února 2018 otevřít zájmové stu-
dium formou Virtuální univerzity tře  ho věku, kte-
rou zaš  tuje Česká zemědělská univerzita v Praze.

Jak takové studium vypadá?  Jde o formu studia, 
která má umožnit vzdělávání seniorům v místě 
jejich bydliště, výuka není vázána na dojíždění do 
Prahy. Systém výuky je založen na promítání pře-
dem natočených přednášek vysokoškolských lek-
torů. Výuka by měla probíhat 1x za týden nebo 1x 
za 14 dnů v závislos   na přednášených tématech 
v počítačové učebně budovy Městského úřadu.

Studovat může kdokoliv se statutem důchodce 
(invalidní důchodci bez rozdílu věku). Ke studiu je 
nutné podat přihlášku, není však nutné se defi ni-
 vně rozhodnout před 

zahájením kurzu. Je 
možné navš  vit nezá-
vazně první přednášku 
a poté se rozhodnout, 
zda je tato forma stu-
dia zajímavá a vyho-
vující. Studium je zpo-
platněno, poplatek za 

jeden semestr činí 200 – 300 Kč, předpokládá se, 
že by město část tohoto poplatku hradilo vzhle-
dem k tomu, že návrh na studium je v souladu 
s Komunitním plánem sociálních služeb na období 
2017 – 2019.

Celkem proběhne vždy 6 přednášek k danému 
tématu, přednáška trvá přibližně 1,5 hodiny. Po 
přednášce by měla proběhnout společná diskuse 
k přednášenému tématu a vypracování kolek  v-
ního testu k porozumění výkladu. Pozorní čtenáři 
jistě zaznamenali, že v první polovině ledna pro-
běhla na webu města a také v  štěné podobě 
anketa zaměřená na volbu přednášených témat. 
Z výsledků ankety vyplynulo, že největší zájem byl 
o témata Lidské zdraví a Genealogie, hledáme své 
předky, která budou přednášena od 7. února 2018 
na městském úřadě. 

Po ukončení každého semestru obdrží senior „Pa-
mětní list“ a po ukončení 6 kurzů (nezáleží na délce 
studia – studium může být ze zdravotních či rodin-
ných důvodů přerušeno) obdrží účastník při slav-
nos   promoci v aule ČZU v Praze „Osvědčení o ab-
solvování“ Univerzity tře  ho věku při ČZU v Praze.

Bližší informace k možnos   studia Vám poskytne 
koordinátorka komunitního plánování sociálních 
služeb Jana Tůmová, tel. 730 870 953, email: tumo-
va@cesbrod.cz.

Jana Tůmová, sociální odbor
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Živá zahrada v nemocnici
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Za názvem Živá zahrada se za  m skrývá pouze několik nadšených lidí se snahou zvelebit další část nemoc-
niční zahrady. S pomocí odborníka na zahradní úpravy připravuje kolek  v učitelů školy a zaměstnanců 
městského úřadu projekt zahrady, která bude nabízet nejen příjemné prostředí, ale poskytne i poučení pro 
žáky školy a vlastně i širokou veřejnost.

Pokud město získá dotaci od Ministerstva životní-
ho prostředí, upraví prostor od vchodu do areálu 
školy z ulice Bezručova a plochy okolo opravené 
školní budovy a nového hřiště s umělým povr-
chem. Nově upravené okolí školy nabídne kromě 
este  ckého zážitku i poučení a názorné oboha-

cení výuky v oblas   ochrany přírody a životního 
prostředí v různých předmětech, které se na škole 
učí. Budou zřízeny záhony s různými druhy rostlin, 
vznikne broukoviště, určitě i hmyzí domeček. 

Záměrem projektu je i vybudování malého pří-
rodního amfi teátru... Kromě za  m neupravených 
ploch v těsné blízkos   nové školní budovy uvažuje 
autor návrhu i s využi  m dalších čás   nemocniční 
zahrady, která má velký potenciál a jistě se postup-
ně stane místem využívaným všemi generacemi 
obyvatel i návštěvníků Českého Brodu. Na uvedený 
projekt chceme požádat o maximální výši dotace - 
půl milionu korun, což odpovídá asi 80 % celkových 
nákladů. Pracovní verze návrhu bude zveřejněna 
na webu města.

Ing. Ros  slav Vodička,
odbor životního prostředí a zemědělství

foto: Stávající stav
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Pro čtenáře, kteří se zajímají o místní záležitos  , nebude novinkou, že zastupitelstvo na svém minulém 
jednání schválilo odkoupení areálu bývalého zemědělského zásobování a nákupu v ulici Krále Jiřího. Jedná 
se o prostory u frekventované křižovatky u nádraží s architektonicky zajímavou budovou sila. O odkupu se 
jednalo skoro rok a na pořízení zastupitelé rozhodně neměli jednotný názor. Zastupitelstvo bylo rozděleno 
na dva přibližně stejně velké tábory, jak se říká, napříč poli  ckým spektrem.

Argumenty odpůrců nákupu byly logické a pád-
né. Velkým důvodem byla samozřejmě pořizovací 
cena. Město má jen omezené fi nanční prostředky 
a mnoho realizovaných i připravovaných projektů, 
na které potřebuje sehnat potřebné peníze. Další 
obavou bylo budoucí využi   objektů a možné dal-
ší za  žení již tak napjatého městského rozpočtu. 
Město také nemá ujasněnu představu, k jakým 
účelům jednotlivé plochy či objekty využije, možné 
varianty však existují. Obavy panovaly i z možného 
za  žení životního prostředí a kontaminace půdy 
a podzemních vod.

Z tohoto důvodu jsme se s prodávajícím dohodli na 
provedení zkušebních vrtů a vypracování odbor-
ného posudku. Z něho vyplývá drobné znečištění 
v prostorech bývalé čerpací stanice. Sanace pro-
storu si vyžádá náklady do 300  s. Kč, o které se 
nakonec snížila kupní cena na konečných 14,7 mil. 
Kč, což za více jak hektarový pozemek není nijak 
závratná suma.

Hlavním důvodem, proč město areál pořizuje, 
jsou ve starém i novém územním plánu navržené 
dopravní stavby. Také se jedná o velmi strategic-

ký pozemek mezi centrem města a nádražím. Při 
rozumném a architektonicky zajímavém koncepč-
ním řešení areálu může v centru města vzniknout 
zajímavý veřejný prostor.  Jde však o běh na dlou-
hou trať. V krátké době několika měsíců či pár let 
však můžeme vyřešit několik pro město palčivých 
problémů, jakými jsou například nedostatek par-
kovacích míst u nádraží, velmi dopravně za  žená 
křižovatka u ZZN či nedostatečné zázemí pro tech-
nické služby.

Osobně bych rád v areálu viděl i dopravní hřiště, 
nějaké překážky pro skateboardy či koloběžky 
a velmi bych prosazoval i zrušení železniční vleč-
ky a vybudování přístupu pro pěší až k vlakovému 
nádraží. Tím by se po přeji   mostu vyhnuli pře-
cházení velmi frekventované ulice Jana Kouly. Po 
převedení do majetku města a zápisu na katastru 
nemovitos   také musíme prodiskutovat, které ob-
jekty či pozemky jsou pro město zbytné a mohou 
být nabídnuty k odprodeji či pronájmu soukromým 
subjektům. Čili opět před námi stojí zajímavá výzva, 
která přináší jak ohrožení, tak i velké příležitos  .

Jakub Nekolný

Areál ZZN

12 Co nového

NABÍDKA PRÁCE
Technické služby města Český Brod ihned přijmou řidiče na svozový vůz. Požadavky: platný ŘP 
skupiny C + profesní průkaz. Plat: dle platných tarifních tabulek. Kontakt: Jaroslava Slavíková 
– asistentka ředitele, email: aistentka@ceskybrod.cz, mobil: 602 156 839.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme vás, že je nutné vždy využívat v přízemí budovy MěÚ na nám. Arnošta z Par-
dubic č.p. 56 obslužný rezervační kiosek, který vydává pořadová čísla k vyřízení vybraných 
agend odboru dopravy, vnitřních věcí a především pokladny.  Ve zkratce řečeno: na každý 
úkon referenta dané agendy je třeba mít jednotlivé pořadové číslo. 
Realizací projektu „Nové funkce IS města Český Brod“ podpořeného z MMR ČR můžete vyu-
žívat rezervační systém online, díky kterému se můžete na h  p://rezervace.cesbrod.cz z po-
hodlí domova objednat k našemu pracovníkovi a vybrat si den a čas, který vám vyhovuje. 
Systém je možné využít i z mobilních zařízení.
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S nástupem nového městského architekta Jiřího Pavlíčka v létě minulého roku jsme se rozhodli otevřít 
diskusi o budoucí podobě obou českobrodských náměs  , která stále čekají na dokončení své rekonstrukce. 
Do tématu se mohou kromě architektů a památkářů zapojit také podnikatelé, odborníci na dopravu a sa-
mozřejmě veřejnost.

Obě českobrodská náměs   představují neobvykle 
rozsáhlý prostor, který zahrnuje většinu původ-
ní středověké rozlohy města. Jeho podoba se do 
dnešní doby drama  cky nezměnila, a to naštěs   
ani v době komunis  ckého režimu. Ve 20. stole   
náměs   poznamenaly některé demolice, zřízení 
travnatých a keřových ploch a především nárůst 
automobilové dopravy. V 90. letech byla provede-
na částečná rekonstrukce Husova náměs   a ulič-
ky před kostelem sv. Gotharda a poté větší práce 
na delší dobu ustaly. Na přelomu let 2016 a 2017 
město realizovalo úpravy zeleně, v jejichž rámci 
byly odstraněny nevhodné dřeviny, částečně upra-
veny trávníky a vysazeno několik listnatých stromů 
u kostela sv. Gotharda a staré radnice a také kvě-
 nový záhon okolo sousoší Svaté rodiny. Snažíme 

se dále postupně odstraňovat nebo měnit dožilé 
prvky mobiliáře a vpravdě velkým krokem vpřed 
pak je nedávné dokončení dvou stanovišť podzem-
ních kontejnerů. Opravy fasád soukromých domů 
město každoročně podporuje dotacemi a pomalu 
se hýbou i opravy objektů města. Od loňska běží 
oprava pláště čp. 12 a letos (pokud zastupitelstvo 
schválí rozpočet) plánujeme zahájení oprav průčelí 
radnice čp. 70, která začíná být pro město ostu-
dou. Nyní zahájená rekonstrukce otevře veřejnos-
  dvůr za starou radnicí čp. 1. To však jsou pouze 

dílčí změny, jakkoli důležité. V budoucnu nás čeká 
dokončení komplexní rekonstrukce celého náměs-
 , jemuž musí předcházet podrobné defi nování 

účelů, funkcí a zájmů, které se zde mají potkávat 
a odehrávat. 

Jde o běh na dlouhou trať, nehledě k tomu, že ná-
klady budou v řádu desítek milionů korun. Evrop-
ské dotace již na tyto projekty nejsou a město proto 
bude muset takovou akci zřejmě hradit z vlastních 
prostředků. Máme-li se takové rekonstrukce do-
čkat v horizontu pě   až dese   let, musíme s pří-
pravou a diskusí o ní začít co nejdříve. Jak jsme 
psali už v před rokem, na městě je projekt obnovy 
arch. Koubka z roku 2008 s platným stavebním po-
volením, který už sice zastaral, ale na druhé straně 

prošel schvalovací procedurou. Existují proto dvě 
cesty, o jejichž posouzení jsme požádali městského 
architekta. Buďto se budeme držet stávajícího pro-
jektu i s jeho nedostatky a postupně jej realizovat, 
anebo musíme začít od nuly. Městský architekt se 
s ohledem na zastaralost a poje   projektu přiklá-
ní spíše k novému řešení. Tře   cesta, tedy úprava 
původního projetu je problema  cká s ohledem na 
autorská práva. 

Architek   většinou říkají, že náměs   je výkladní 
skříní, vizitkou nebo také obývacím pokojem měs-
ta (bude-li pokračovat v příměrech, dlažba je pod-
lahou a lavičky nábytkem). Mělo by sloužit všem 
občanům města k různorodým ak  vitám. Mělo by 
být místem, kam rádi chodíme, kde společně tráví-
me čas, kam vodíme návštěvy a samozřejmě také 
místem, se kterým se můžeme pochlubit, to zna-
mená, mělo by nás jako město reprezentovat. Trhy, 
slavnos  , procházky i běžné posezení. Jak v dalším 
článku píše arch. Pavlíček, jedním z problémů je 
doprava a především parkování (auta dnes stojí 
prak  cky všude), hlavně celodenní. Chceme proto 
přesunout část této zátěže, zejména dlouhodobé 
parkování, mimo náměs  , abychom uvolnili pro-
stor jak pro pěší tak pro krátkodobé stání, a tak 
podpořili obchody a další ak  vity v centru. Zastu-
pitelstvo v prosinci defi ni  vně schválilo odkup are-
álu ZZN, kam bychom chtěli už letos část aut pře-
sunout. Současně chceme vyzkoušet, jak by v praxi 
fungovalo, pokud z některých vy  povaných ost-
růvků vyčleníme prostor pro lidi na úkor aut. Cílem 
v žádném případě není vyloučit auta z náměs  , ale 
snížit jejich počet, přesunout je do obvodu náměs-
  a zlepšit komfort pěších. Celková úprava parteru 

včetně šíře chodníků by měla v budoucnu vytvořit 
podmínky například pro předzahrádky. Dlouhodo-
bě je cílem jednak ucelení centrálního prostoru 
náměs   mezi sousoším Svaté rodiny a starou rad-
nicí jednak přestavba průchozí komunikace (podél 
masných krámů). Chodníky, včetně této frekven-
tované tepny, by buď měly být spojeny do jedné 
úrovně s komunikacemi anebo by výškový rozdíl 

Jak dál s českobrodským náměs  m
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měl být jen nepatrný. Na celkové řešení čeká také 
okolí pomníku Prokopa Velikého původně pláno-
vané jako jakýsi kruhový objezd a další prostory 
a zákou  . 

Bolestnou ztrátou byla demolice historického pi-
vovaru v 70. letech
Na historický vývoj prostoru obou českobrodských 
náměs   jsem se zeptal  historika a člena rady měs-
ta PhDr. Vladimíra Jakuba Mrvíka Ph.D.

Pane doktore, kdy českobrodská náměs   získa-
la svoji dnešní podobu, zejména svou neobvykle 
velkou rozlohu a jak se od středověku tato jejich 
podoba měnila?
Centrum Českého Brodu má nesmírně zajímavou 
genezi, je sice středověkého původu, ale vzniklo 
pravděpodobně spojením dvou jader do jedno-
ho prostoru. Brod vznikl patrně ve 30. letech 12. 
stole   jako trhová osada s malým románským 
kostelem sv. Gotharda. Předpokládá se, že rozsah 
této osady byl přibližně totožný s jižním náměs  m 
Arnošta z Pardubic a dlouhý blok domů uprostřed 
rynku (čp. 7-16) mohl tvořit jeho původní severní 
zástavbu. Někdy v poslední tře  ně 13. stole   byla 
ovšem původní osada Brodu výrazně rozšířena, 
nejspíš o prostor dnešního Husova náměs  . Této 
akce se patrně týká i údaj z formulářové sbírky 
pražského biskupa Tobiáše z Bechyně (v úřadu 
1278-1296) o přidělení (dalších?) 20 lánů polnos   
někdy krátce po roce 1289.

K jakým  účelům bylo náměs    v minulos   vyu-
žíváno?
Musíme si uvědomit, že ve středověku a částečně 
i v raném novověku mělo sice město tři předměs  , 
ale většina městského intravilánu tvořil právě pro-
stor náměs   a navíc až do 19. stole   bylo náměs   
jediným (!) veřejným prostorem, kde se nutně mu-
sely konat všechny vnější veřejné akce. Na náměs-
  stál i kostel (resp. dva), radnice, pranýř, masné 

i chlebné krámy, kovárny, kašna, pranýř, ale co je 
dnes už těžko myslitelné – až do konce 18. stole   
byly kolem kostelů sv. Gotharda a sv. Máří Magda-
lény i hřbitovy pro místní obyvatele. No a samo-
zřejmě nejživější ruch panoval na náměs   během 
výročních trhů, kam se sjížděli prodejci i z desítek 
kilometrů vzdálených lokalit. Ještě na počátku 20. 
stole   v Českém Brodě se konaly velké trhy celkem 
dvanáctkrát za rok, některé z nich specializovaně 
na prodej dobytka. Jejich termíny byly historicky 

velmi pečlivě stanoveny tak, aby si nekonkurovaly 
s trhy v okolních městech.

Kdy se zde objevily stromy a kdy keře?
Historicky na náměs  ch prak  cky žádné stromy ne-
byly, protože zeleň byla všude na městských zahra-
dách i za hradbami měst. To změnilo až este  cké 
cítění druhé pol. 19. stole  . Na nejstarší fotografi i 
českobrodského náměs   asi z roku 1883 jsou vidět 
nedávno vysázené lípy kolem bývalé radnice čp. 1 
a na dalším snímku z roku 1912 už vidíme vzrostlé 
stromy (asi jilmy nebo javory)  s kulovitě zastřiháva-
nými korunami po obvodu celého velkého náměs-
 . Ovšem v obou případech vyrůstaly z dlážděného 

prostranství, nikoliv z plochy ohraničeného trávní-
ku. Cílená výsadba keřů, převážně jehličnatých, je 
chybný nešvar teprve socialis  cké éry, především 
70. a 80. let, aniž by ovšem byla udržovaná jejich 
hmota. Dnes je tato záležitost odbornou veřejnos   
už všeobecně odmítána a v českých městech na-
štěs   tyto keře a thuje v posledních letech sami 
odstraňují.

Jak se dnešní vzhled náměs   liší od doby před 100 
lety nebo mezi válkami?
Pochopitelně v závislos   na tom, jak zásadně se za 
tu dobu změnil náš životní styl a jak šel technický 
pokrok. Ještě na snímcích z doby před 1. světovou 
válkou je patrné, že náměs   byla jedna velká pěší 
zóna, poněvadž prak  cky neexistovaly automobily 
a tudíž nebyla potřeba parkovacích zón. Stejně tak 
plocha dnešního Husova náměs   byla tehdy ještě 
nedlážděná, a tak vidíme zimní snímek silně roz-
blácené plochy.

Jak se na něm podepsalo období minulého režimu?
Bohužel tak jako komunisté v celé naší zemi – ne-
ga  vně a v mnohém i nevratně. Bolestná je pře-
devším demolice několika go  cko-barokních domů 
na Vladyčí straně vedle hlavní budovy radnice, a to 
především objektu historického pivovaru, který ob-
sahoval i nádherné prampouchy i klenby a dnes by 
se jednalo o jednu z nejreprezenta  vnějších pro-
stor např. pro IC, výstavy aj. Na jejich místě vznikl 
provizorní park, ale z urbanis  ckého hlediska je 
potřeba stále připomínat, že se pořád jedná jen 
o vyloženě nevhodné provizorium, které sice trvá 
už skoro 50 let. Tento zub by měl v budoucnu být 
zacelen novou hmotově vhodnou zástavbou. Jistě 
ji nemusí město fi nancovat z vlastních prostředků, 
cestou je podle mě hledat i cizího investora. Tako-
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výchto míst socialis  ckých demolicí v památkové 
zóně bohužel dodnes vidíme v Brodě vícero.

Respekt k historii, ale v moderním střihu
Současný stav ohodno  li a svoji představu o podo-
bě prostoru v krátké anketě popsali Ing. arch. Mar-
kéta Havlíčková, Ing. arch. Josef Němeček a Mgr. 
Lucie Ulíková.

Co dnes na českobrodských náměs  ch nejvíce 
oceňujete?
Ing. arch. Josef Němeček: Náměs   se postupně 
kul  vuje. Opravily se povrchy, domy se renovují. Lí-
bilo by se mi sjednocení městského mobiliáře, kte-
ré bylo nas  něno už v přednádraží – jednotný kon-
cept laviček, veřejného osvětlení, povrchů, dlažeb. 
Vše s respektem k historii, ale v moderním střihu.
Ing. arch. Markéta Havlíčková: Centrum Českého 
Brodu si naštěs   zachovalo historický ráz (je zde 
mnoho kulturních památek či cenných objektů 
a rozvržení veřejného prostoru respektuje původ-
ní členění), architektura nebyla příliš pozname-
nána nevhodnými novodobými přestavbami. Ve 
středu města je jen málo neopravených budov. 
Tato kombinace se zelení vytváří na náměs   pří-
jemnou atmosféru. 
Mgr. Lucie Ulíková: Českobrodské náměs   má po-
měrně zachovalý architektonický ráz. V době velko-
rysé socialis  cké výstavby zde nevznikl gigan  cký 
obchodní ani kulturní dům, který by svými měřítky 
narušoval přirozenou hierarchii budov v centru 
města. Jsou zde zelené plochy a zbytky výsadeb, 
které se mají šanci proměnit na odpočinkové zóny 
a prostory pro sezónní kulturní akce.

Co Vám dnes na náměs   nejvíce vadí:
Ing. arch. Josef Němeček: Osobně mi nejvíce vadí 
vulgární nánosy, které pro mě v první řadě před-
stavují vývěsní š  ty obchodů a celkový grafi cký 
„spam“. Ačkoliv je mi většina regulací pro   srs  , 
v případě kul  vace a jednotného konceptu řeše-
ní vývěsních š  tů bych byl rozhodně pro. Mohl 
by to řešit jednoduchý grafi cký/vizuální manuál, 
který by nastavil základní hranice. Inspirací mo-
hou být třeba švýcarská, italská, rakouská města, 
kde přirozený cit a vkus majitelů nepřetrhal sterilní 
komunismus. Následná doba „meruňková“ s ohav-
nými barevnostmi fasád podle mě prožívá poslední 
předsmrtné záškuby a doufejme, že nadále nebu-
de třeba je ze vzorníku barev preven  vně vytrhá-
vat. Celkově mi na náměs   chybí hlavně více živo-

ta, kavárny s dobrým kafem, klábosící lidé u stolků; 
jsem op  mista, věřím, že taková nálada přirozeně 
nahradí zvuk výherních automatů a ostatních jed-
norukých banditů.
Mgr. Lucie Ulíková: Vadí mi chaos a viditelná ab-
sence koncepce náměs   jako veřejného prostoru. 
Pokud se zaměříte na současný trend používání 
našeho středu města, tak dojdete k poznání, že jde 
pouze o „průtočný“ prostor, který slouží pouze pro 
cesty na úřady, poštu, návštěvu knihovny, drobné 
nákupy. Pokud spočítáte například lavičky a uvědo-
míte si, jak jsou rozmístěny, tak vás nenapadne si 
na některé z nich dát schůzku. Jsou účelově v mís-
tech, kde se pouze věci vyřídí a jdete dál. Také mi 
vadí kvalita vývěsních š  tů obchodů, reklamních 
plakátků, pastelové omítky na některých historic-
kých domech a rozpadající se fasády na jiných. 

Jak by se centrum města mělo do budoucna pro-
měnit?
Ing. arch. Markéta Havlíčková: Obě náměs   jsou 
dnes navštěvována buď z důvodu vyřízení pochů-
zek (nákupy, úřady, apod.) nebo tudy většina oby-
vatel pouze prochází. Bylo by fajn, aby tento pro-
stor začal více žít a nabídl další příležitos   pro delší 
pobyt a trávení volného času obyvatelům města 
(např. kul  vování zeleně, variace ploch a prvků vy-
bízejících k posezení, zakomponování zahrádek pro 
restaurace, kavárny, cukrárny apod., venkovní pro-
stor pro veřejná představení či svatební obřady). 
K nové moderní podobě by výrazně přispělo také 
zjednodušení dopravního systému, možnost par-
kování úředníků mimo hlavní plochu či vytvoření 
pěších zón mezi oběma náměs  mi a jejich okrajo-
vými částmi.
Mgr. Lucie Ulíková: Centrum města by mělo mít 
plochy určené k sezónním kulturním akcím, kde 
si můžete sednout na zídku, lavičku nebo lehnout 
na trávník. Kul  vovaná zákou  , místa, kde může-
te spočinout a podívat se, jaký tu máme například 
krásný kostel nebo radnici. Místa, která jsou osvět-
lena i v nočních hodinách a vytvářejí tak příjemnou 
atmosféru i po setmění. Pro mě osobně je velké 
téma zelená plocha u kostela sv. Gotharda, kde 
by dle mého měl vzniknout prostor pro veřejná 
setkání, např. malé koncerty. Jako druhé ohnisko 
vnímám parčík před budovou knihovny. Zde je 
krásný prostor pro vodní prvek a lavičky v místech, 
kde je stará pumpa. Jistě tu kdysi bývala městská 
kašna nebo veřejná studna. Kde lidé nechtějí trávit 
čas, nezastavují se, tam nevznikne ani příjemná ka-
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16 Téma měsíce
várna nebo venkovní zahrádka. Naše náměs   má 
v tomto ohledu mnoho příležitos   a věřím, že se 
opět tento prostor stane místem setkávání.

Prvním krokem ke změně je řešení parkování 
a dopravy 
Současný stav také komentuje městský architekt 
Ing. arch. Jiří Pavlíček.

„Města jsou prostorem, kde se lidé setkávají, ať jde 
o výměnu názorů, obchod, nebo prostě jen kvůli 
relaxaci a zábavě. Městská veřejná scéna – ulice, 
náměs   a parky – je pro tyto ak  vity jevištěm i ka-
talyzátorem.“ Tak začíná kniha „Města pro lidi“ od 
Jana Gehla, celosvětově známého doyena navrho-
vání veřejného prostoru. Jan Gehl ve své knize uvá-
dí 12 kritérií, která by kvalitní veřejný prostor měl 
splňovat. Podíval jsem se tedy, jak je na tom z hle-
diska těchto kritérií hlavní dvojnáměs   v Českém 
Brodě. Rozsah článku sice neumožňuje projít jedno 
kritérium po druhém, přesto stručně zmíním, jak 
by měl ideální veřejný prostor dle Gehla vypadat. 
Lidé by se měli v takovém prostoru cí  t bezpeč-
ně a neměli mít strach z dopravy. Neměla by zde 
existovat nouze o pozi  vní smyslové zážitky (dobrý 
design či kvalitní materiály). Prostor by měl posky-
tovat ochranu například pro   větru, deš  , horku či 
prachu a zároveň by mělo být možné si užít dob-
rého počasí a zajímavých výhledů. Kvalitní veřejný 
prostor by měl mo  vovat k tvořivos  , měli bychom 
zde mít možnost se posadit, hrát si, cvičit, jednodu-
še se pohybovat nebo jen tak stát a pozorovat oko-
lí. V neposlední řadě by to měl být prostor s nízkou 
hladinou hluku a budovy a prostory by měly být 
navržené s ohledem na lidské měřítko.

Je zřejmé, že českobrodské dvojnáměs   má ob-
rovský potenciál stát se úžasným veřejným pro-
storem. Najdeme zde hodnotnou architekturu 
a prostory v lidském měřítku i klidná místa ve s  nu 
majestátných stromů. Náměs   je plné krásných 
budov, osvětlení je přijatelné a pohledové vzdále-
nos   byly vylepšeny vykácením jehličnatých dře-
vin, které na náměs   nepatří. Co je tedy hlavním 
zdrojem problémů? 

Nebude asi žádným překvapením, že většinu krité-
rií nega  vně ovlivňují automobily. 270 parkovacích 
stání je příliš a je na úkor veřejného prostoru pro 
pěší. Automobily neumožňují expandovat z parte-
ru budov do prostoru náměs   například formou 

venkovního posezení, většina laviček má výhled 
pouze na automobily, které navíc zatěžují náměs   
hlukem, zplodinami i prachem. Bohužel 10 let sta-
rý projekt na obnovu náměs   by z této perspek  vy 
veřejný prostor příliš nevylepšil. Co si ale počít s au-
tomobily, pokud by došlo k omezení parkovacích 
stání na náměs  ? V prosinci udělalo zastupitelstvo 
schválením nákupu areálu ZZN první krok k realiza-
ci vize, která navrá   náměs   reprezenta  vní funkci 
a zároveň umožní parkování kousek od náměs  . To 
je myslím velmi dobrá zpráva pro všechny, kdo se 
ztotožňují s citátem Jan Gehla: „Dobře navržené 
okolí člověka inspiruje, za  mco špatně navržená 
města své občany terorizují“.

Závěrem
Pro budoucí poje   náměs   včetně přípravy nám 
jako inspirace mohou pomoci příklady dobré (nebo 
špatné) praxe z jiných podobně velkých měst, ale 
i pohled do minulos   Českého Brodu. Aktuálně 
probíhá třeba rekonstrukce náměs   v Horažďo-
vicích, opravy připravují v Lysé nad Labem, me-
diálně známá je kauza Velkého Meziříčí. Důležité 
jsou pozi  vní, ale i nega  vní zkušenos   z přípravy 
i přije   výsledné podoby veřejnos  . Vždy je proto 
nutné nejprve zjis  t, co si od náměs   slibujeme, 
jaké je chceme mít a zda jsme vůbec ochotni se 
touto otázkou zabývat, zda je to pro nás důležité 
téma. Navzdory mnoha dalším aktuálním problé-
mům od stavu vodovodní sítě přes kapacitu škol-
ního stravování až po neutěšený stav komunikací 
nejen v Liblicích či Štolmíři považuje vedení města 
podobu centra pro jeho další rozvoj a kvalitu života 
v něm za zásadní.

Tomáš Klinecký,
místostarosta města
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Jak už to tradičně bývá, v prosinci se u nás ve škole děje hodně zajímavého, nejinak tomu bylo i letos.

Prosinec zahájila návštěva Mikuláše, anděla a celé 
tlupy čertů ve škole. Ti společně prošli všemi třída-
mi, kde předčítali zápisky v Knize hříchů. Někteří 
zlobivější žáci měli namále, že skončí v pekle, ale 
nakonec se vykoupili nějakým vlastním uměleckým 
projevem a čer   je nechali pro tentokrát být.

Několik dnů poté jsme začali chystat výrobky na 
vánoční výstavu a vyrábět betlémy na výstavu do 
kostela. Vánoční výstava se i letos setkala s velkým 
zájmem žáků ostatních škol i veřejnos  . Někteří ná-
vštěvníci přijeli na naši výstavu až z Kolína, či Prahy. 
Dělalo nám velkou radost, když jsme z jejich úst sly-
šeli pochvaly na naše vystavené výrobky. Do kostela 
sv. Gotharda jsme odnesli 11 našich betlémů.

V polovině prosince jsme ve škole přivítali kamará-
dy z našich spřátelených speciálních škol, abychom 
se utkali na tradičním Vánočním turnaji v přehazo-
vané. V kategorii žáků ZŠ speciálních vyhrálo naše 
družstvo, v kategorii základních škol byla jednotlivá 
utkání hodně vyrovnaná, a tak týmy na 1. – 3. mís-
tě získaly stejný počet bodů a měly po jednom pro-
hraném utkání. O závěrečném umístění tak muselo 
rozhodnout celkové skóre. Bohužel jsme po tomto 
zúčtování obsadili 3. místo za Kolínem a Býchory. 
I tak jsme si ale společné sportování pěkně užili 
a těšíme se již nyní na odvetu za rok. Poděkovat 
musíme studentům z místního gymnázia, kteří za-
stávali post spravedlivých rozhodčích.

Poslední týden před vytouženými Vánocemi jsme 
se sešli tělocvičně na společné Vánoční akademii, 

kde se představily jednotlivé třídy se svými kul-
turními vystoupeními. Přehlídka naší tvorby byla 
pestrá, viděli jsme třeba zpěv loupežníků, tanec 
samotářky, Šmoulí tanec nebo Vánoční chaos. Také 
jsme si poslechli rytmizovaná vánoční říkadla a za-
zpívali jsme si koledy. V úplném závěru přišlo i na 
žákovskou volenku a to už tancovala téměř celá 
tělocvična.

V prosinci jsme se zapojili do zimních Srdíčkových 
dnů a odeslali jsme na konto nadace Život dětem 
celkem 3.960 Kč, které se nám podařilo vybrat.

Pak už jsme se rozešli na vánoční prázdniny, které 
bohužel utekly jako voda a už jsme zase ve škole.

A co plánujeme ve škole na nadcházející období? 
Teď nás čeká hlavně hodně učení, zkoušení a testů 
– blíží se to  ž pololetní vysvědčení.

Ale už v únoru, přesněji 20. února 2018 chystáme 
Masopustní průvod městem, na který vás srdečně 
zveme.

Zajedeme také představit naši střední školu do 
Lysé nad Labem na Veletrh škol a Řemesla 2018. 
Pak už začneme chystat velikonoční výstavu. Kro-
mě toho protáhneme svoje těla při plnění disciplín 
Olympijského víceboje a také Hejtmanova poháru, 
kde budeme obhajovat loňské vítězství ve Středo-
českém kraji.

Jarda a Olda, IV. Pr, ZŠ a PrŠ Český Brod

Závěr roku v Základní a Prak  cké škole
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Vánoční svátky v Anně

18 Ze společnosti

Období před Vánocemi je v Domově seniorů spjato s řadou akcí, přičemž nejoblíbenější jsou setkání s dět-
mi. Již před začátkem adventu zdobili senioři perníčky pro Adventní průvod světýlek, a to společně s prv-
ňáčky ze třídy paní učitelky Horové.

První z řady vystoupení dě   ve vánočním duchu se 
uskutečnilo začátkem prosince.  Nejdříve se nám 
představily skvělé mažoretky z kroužku ZŠ Žitomíř-
ská, po nichž následovalo pásmo dě   z RC Kos  č-
ka. Senioři si tak užili nejen taneční vystoupení, ale 
i zpěv a hru na různé hudební nástroje.

5. 12. vytvořili krásnou atmosféru v Domově de-
váťáci ze ZŠ Tyršova v podobě Mikulášů, čertů 
a andělů. Patří jim opravdu velké poděkování za to, 
s jakou trpělivos   se zhos  li úkolu rozdat seniorům 
mikulášskou nadílku.

Další akcí byl koncert zpěvačky Jany Koutové a Ja-
roslava Beneše s názvem Vánoce dříve a dnes.

Dě   ze ZŠ Žitomířská nám přišly zazpívat vánoč-
ní písně a koledy. Nejdříve se představil Pěvecký 
kroužek paní učitelky Houšové a na závěr přidaly 
pár písniček i dě   z druhého stupně. Také druháci 
ze ZŠ Tyršova nás překvapili množstvím básniček, 
pohádek a tanečků, které nám předvedly během 
vánočního pásma.

Setkání s dětmi z klubu Zvonice bylo moc příjemné 
až dojemné. Dě   přinesly seniorům malé dárky a je-
den velký - domácí medovník, na kterém si všichni 
společně pochutnali. Také senioři vyrobili pro dě   
originální dárky v podobě nazdobených lžiček.

Vánoční besídka pro klienty proběhla v tradičním 
duchu, nechyběla živá hudba ani dobré občerstve-
ní. Ježíšek chodil v našem Domově o pár dní dříve, 
a tak se mohli senioři už radovat z vánočních dárků.

Adventní čas zpestřil seniorům také koncert vážné 
hudby v podání paní Zdeňky Mudrové, která nás 
navštěvuje před vánočními svátky již několik let.

Poslední předvánoční akcí bylo koledování skautů 
z Kouřimi. Po společné půlhodince na knihovně 
navš  vili skau   s koledami také všechny imobilní 
klienty na čtyřlůžkových pokojích.

Velkým vánočním dárkem pro seniory i zaměstnan-
ce je nová jídelna, jejíž rekonstrukci jsme dokon-
čili právě v prosinci. Postupně proběhla renovace 
dřevěných parket, vymalování v nových barvách, 
výměna židlí, stolů a sví  del. S výzdobou nám po-
mohly dě   ze Základní umělecké školy v Českém 
Brodě. 

Fotografi e ze všech vánočních akcí si můžete pro-
hlédnout na www.domov-anna.cz.

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

leden 2018leden 2018
Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj



Pomáháte s námi, DĚKUJEME!
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Nezisková organizace LECCOS působí v našem městě již 17 let. V Českém Brodě a dnes i v širším regionu 
Středočeského kraje – na Kolínsku, Poděbradsku i Říčansku poskytuje sociální služby a ak  vity ve prospěch 
rodin s dětmi, dě   a mládeže.

Provozuje, vám jistě dobře známé, Rodinné cent-
rum Kos  čka, Nízkoprahové zařízení pro dě   a mlá-
dež Klub Zvonice v Českém Brodě a od loňského září 
také v Poděbradech. Poskytuje další sociální služby 
– sanaci rodin, sociálně ak  vizační služby pro rodi-
ny s dětmi, služby pro pěstounské rodiny, terénní 
služby pro dě   a mládež. Organizuje programy pri-
mární prevence pro žáky místních základních škol, 
pořádá besedy a semináře, další akce pro veřejnost. 
LECCOS stále roste a pracuje na rozvoji a kvalitě 
svých služeb, ale především nabízí pomoc a podpo-
ru tam, kde je to opravdu potřeba. Je to nejen díky 
profesionálnímu týmu pracovníků, ale především 
díky podpoře řady donátorů, fi remních dárců i dár-
ců jednotlivců, dobrovolníků a příznivců.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří 
nás v roce 2017 podporovali v naplňování našeho 
poslání. Velký dík patří donátorům našich projektů 
– Ministerstvu práce a sociálních věcí, Středočes-
kému kraji, Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy, které naše služby fi nancují ze státního 
rozpočtu i z evropského sociálního fondu, městům 
Český Brod, Poděbrady i Kolín a dalším fi nančním 
partnerům, kteří pomohli některé z projektů dofi -
nancovat – Nadace Agrofert, Nadační fond Albert, 
fi rmy Net4Gas, Ac  va spol. s.r.o, Jatky Český Brod 
a. s., Stavební fi rma Václav Novák, KOBRA For-
my cz, spol. s. r. o., O. p. s. Region Pošembeří. 

Za léta činnos   nás v naší neziskové a veřejně 
prospěšné činnos   podpořila celá řada převážně 
místních fi remních i drobných dárců, dobrovolní-
ků, příznivců i partnerů. Každé takové pomoci si 

velmi vážíme a jsme za ni velmi vděčni. Seznam 
těch, kterým bychom rádi poděkovali je  velmi 
dlouhý, do tohoto článku se samozřejmě všichni 
nevejdou, ale budete-li ch  t, můžete do sezna-
mu dárců a podporovatelů nahlédnout na našem 
webu  www.leccos.cz. 

Na konci našeho výčtu poděkování bychom rádi 
všem našim podporovatelům a Vám, čtenářům 
Českobrodského zpravodaje, popřáli úspěšný 
a šťastný rok 2018 a především pevné zdraví!

za LECCOS, z. s., Dita Nekolná
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Doba adventu patří ve školce k těm nejtvořivějším. Je to čas krea  vity a krásných tradic. Mezi ty zvláště 
očekávané u dě   patří návštěva Mikuláše, vánoční dílnička pro rodiče a nadílka nových hraček. Dny máme 
vyplněné slavnostní výzdobou budovy, výrobou dárků, či přípravou na dílničku. A ten loňský advent byl 
vskutku vypečený.

To, že naši Šikulové krásně malují, tvoří z papíru 
nebo korálků, nikoho nepřekvapí. Umí toho však 
mnohem více. Třeba hravě napečou krabici voňa-
vých perníčků. Jak by ne, když první várku zvládli 
už na posvícení. Na dílničce společně s rodiči per-
níčky ozdobily sněhem, k tomu si odnášeli domů 
vlastnoručně vyrobený svícen, bylinkový polštářek 
nebo ozdoby na stromeček. Za snahu a píli je Ježí-
šek odměnil a pod stromeček ve třídě přinesl nové 
hračky a hry, které se okamžitě staly těmi nejoblí-
benějšími.

Další pečení však bylo premiérové a k snědku 
bychom ho nedoporučovali. Díky sponzorskému 
daru vlastníme od prosince keramickou poklopo-
vou pec Rohde, která naše možnos   tvorby rozší-
řila. Dě   si tak mohly vedle perníkářského řemesla 
vyzkoušet i hrnčířské. Mezi vánoční zázraky patří 
i to, že jsme pro pec v naší školičce našli vhodné 

místo. Velký dík patří rovněž šikovným elektriká-
řům za její zapojení.

A když se tolik dobrých okolnos   sejde, není divu, 
že první výpaly dopadly skvěle. Opravdu s napě  m 
jsme poprvé pec otvírali a radost z úspěšně vypále-
ných keramických výrobků byla obrovská. Dě   měly 
možnost projít celým procesem tvorby od hnětení 
hlíny, modelování, dekorování, glazování, pálení. 
Nakonec v rukou držely ještě teplý výtvor – z kous-
ku chladné hlíny originální dárek pro rodiče.

Mo  vace pro další keramické tvoření je převeliká. 
Advent máme za sebou, a i když zima ještě neuká-
zala, co umí, je čas myslet na další svátky. I když se 
to nezdá, pro „nás“ keramiky jsou Velikonoce prak-
 cky za dveřmi.

Radka Kvízová, učitelka MŠ Liblice

Adventní pohoda u předškoláků
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Ani v roce 2017 nás neminula tradiční akce Zpátky do papučí. Jako každým rokem jsme se sešli těsně před 
Vánoci, abychom se ohlédli za uplynulým rokem.

Organizátoři akce byli na místě už od ranních ho-
din a vše pilně připravovali. Všichni účastníci se 
ale shromáždili až kolem čtrnácté hodiny. Hned 
u vchodu dostali rodiče důležitý úkol: Vyrobit co 
nejdelší papírový řetěz, různých barev, kterým se 
poté ozdobil skautský vánoční strom.

Aby si maminky a ta  nkové trochu odpočinuli od 
svých ratoles   a mohli poznat ostatní rodiče, byl pro 
dě   zajištěný program v podobě her a vyrábění vá-
nočních dekorací. Pro všechny bylo připraveno slad-
ké i slané občerstvení a nechybělo ani svařené víno.

Hlavní čás   celého programu bylo připomenu   
všech uplynulých akcí, v podobě v  pně komento-
vaných fotek a krátkých videí v sále kina. Pro zpes-
tření programu zazpívala v doprovodu s kytarou 

jedna z vedoucích píseň Hallelujah. Jako překva-
pení si Dračice připravily ručně zdobené perníčky, 
které všem rozdaly. U rozdávání perníčků si jejich 
vedoucí připravily krátké a v  pné povídání, o jejich 
družině. Poté si nově vzniklí roveři pozvali na podi-
um své vedoucí, kde jim přede všemi poděkovali za 
krásné zážitky a nezapomenutelný průběh rádcov-
ského kurzu.  Na samotném konci byla slavnostně 
odtajněna akce roku 2018 – Feneg (FEs  val NEzis-
kových orGanizací).

Na závěr jsme se všichni vyfo  li, popřáli si krásné 
Vánoce, šťastný Nový rok a s úsměvem na rtech se 
vydali domů.

Natálie Stejskalová Anna Pirochová,
Středisko Psohlavci 14

Zpátky do papučí

leden 2018leden 2018
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Francie z vozíčku (2. část – dokončení)

22 Ze společnosti

Výměnné pobyty mezi francouzskou školou v Lons-le-Saunier a naší školou v Liblicích mají v podstatě stálý 
harmonogram, ale občas se najde výjimka, která tradiční program obmění. Letos jsem měl velké štěs  , pro-
tože Francouzi pro nás poprvé připravili návštěvu středověkého hospicu ve městě Beaune  nedaleko Dijonu.

Byl to pro mě velký zážitek. Špitál a chudobinec za-
ložil už v polovině 15. stole   kancléř burgundského 
vévody a fi nancoval ho z výnosů vinic, které ke špi-
tálu patřily. Všechny prostory byly bezbariérové, 
a to už od středověku! Nejvíc nás zaujaly starobylé 
pomůcky, např. dřevěná kolečková židle nebo no-
sítka s podpůrným kolečkem.

Posledním bodem našeho programu byl Dijon, 
hlavní město regionu Burgundsko-Franche-Comté. 
Když se řekne Dijon, asi se každému vybaví slavná 
dijonská hořčice. A tak nemohla chybět návštěva 
speciálního obchodu s hořčicí, kde jí měli tolik dru-
hů, že se to ani nedalo spočítat. V obchodě byl pult 
s několika vybranými druhy hořčice, které jsme si 
mohli „napumpovat“ na lžičku a ochutnat.

Pobyt ve Francii se mi moc líbil, jak už jsem zmínil 
minule, byl to vlastně můj první zahraniční výjezd 

se školou. Velice zajímavá pro mě byla možnost 
srovnání podmínek pro vozíčkáře. Celkově by se 
dalo říci, že ve Francii jsou veřejné prostory i různé 
ins  tuce jako muzea více přizpůsobené vozíčkářům 
než u nás. Taky jsme pozorovali rozdíl v přístupu 
lidí – byli vstřícnější a více ochotní pomoci. U nás 
si často připadám jako neviditelný, lidé dělají, že 
mě nevidí. Jeden příklad za všechny: v Dijonu jsme 
chtěli navš  vit kostel a nemohli jsme najít bezbari-
érový vstup. Před kostelem stála žebračka, která se 
nám sama nabídla a zavedla nás k němu. 

Nakonec bych chtěl poděkovat všem učitelům 
a spolužákům, kteří mi po celou dobu pomáhali 
a samozřejmě největší dík patří Fredericovi, učiteli 
z francouzské partnerské školy.  Merci, Fred!

René Tóth, 2. A, SOŠ Český Brod - Lliblice

leden 2018leden 2018
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Tak se nazýval projekt, na kterém SOŠ v Liblicích pracovala společně s partnerskou školou ve Francii. Týkal 
se postavení ženy ve společnos   a vzhledem k tomu, že byl mezinárodní, probíhal celý v anglič  ně a dá se 
říci, že anglický název zněl lépe: „Gender equality or gap“. Téma sice do projektu přinesli Francouzi, ale pro 
naše studenty se rovněž ukázalo velmi přínosné. 

Projekt se skládal ze dvou čás  : nejdříve proběhl 
workshop v rámci našeho listopadového výměn-
ného pobytu ve Francii, na který v prosinci navázal 
projektový den v Liblicích. 

Během workshopu ve Francii obě partnerské školy 
navzájem prezentovaly výsledky výzkumu. Na víc 
s ohledem na nabitý program pobytu nebyl čas, ale 
i tak to byla pro studenty zajímavá zkušenost a ze-
jména příležitost využít anglič  nu v praxi.

Doma v Liblicích už jsme měli dostatek času, aby-
chom důkladně porovnali situaci v obou zemích za 
posledních 100 let a nakonec si studen   prověřili 
nabyté znalos   v týmové vědomostní soutěži. Tři 
vítězné týmy pak byly oceněny. 

Některé výsledky našeho srovnávání určitě stojí za 
zmínku. Tak především volební právo získaly ženy 
v Československu v roce 1919, za  mco ve Francii 
až v roce 1944! Rovnost pohlaví byla zakotvena již 
v první ústavě z roku 1920 zejména díky T. G. Ma-
sarykovi a jeho americké manželce Charlo  ě Gar-
rigue. Ve Francii získaly ženy více práv až v roce 
1938. Potraty byly v Československu legalizovány 
v roce 1957, ve Francii v roce 1975. Zjevný náskok 
pro naši zemi se vytra  l po roce 1989: např. zákon 
pro   domácímu násilí a sexuálnímu obtěžování 
pla   ve Francii od roku 1992, za  mco u nás až od 
roku 2007. Nejhůře jsme na tom z hlediska indexu 
genderového rozdílu (index měří míru znevýhod-
nění žen ve srovnání s muži ve čtyřech oblastech: 

zdraví, vzdělávání, ekonomika a poli  ka). Je smut-
né, že podle tohoto indexu byla Česká republika 
v roce 2017 na 88. místě (ze 144 zemí), Francie na 
11. místě.

Marie Radiměřová, SOŠ Český Brod - Liblice

Rovnost nebo nerovnost

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO
Střední odborná škola Český Brod – Liblice pořádá přijímačky nanečisto na střední školu pro 
žáky 9. tříd ZŠ v sobotu 27. ledna 2018. Od 9.30 hodin prezentace žáků, matema  ka od 10.00 
hodin - trvá 70 minut, český jazyk od 12.00 hodin - trvá 60 minut. Nutná registrace do 25. led-
na 2018 na e-mail: prijimacky@sosceskybrod.cz. Vyhodnocení testu bude do 30. ledna 2018 
odesláno na e-mail uvedený při registraci. Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, po-
platek činí 50 Kč (náklady spojené s testováním). Od 10. března budou probíhat také příprav-
né kurzy. Podrobnos   najdete na www.sosceskybrod.cz..
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Návštěva vánoční Prahy a Staroměstského náměs   je již tradicí. Letos se spojili „malí“ žáci z třídy 6. A s „vel-
kými“ spolužáky z 9. B a společně navš  vili i Náprstkovo muzeum. Cestou k němu jsme prošli uličkami staré 
Prahy a prohlédli si unikátní výzdobu starých měšťanských domů. Nejvíce jsme se samozřejmě zaměřili na 
Betlémskou kapli, která je blízko cíle naší exkurze.

V Náprstkově muzeu je nově otevřená expozi-
ce indiánské kultury. První patro je zaměřeno na 
archiválie severoamerických indiánů, další patro 
na indiány jihoamerické. Žáky zaujaly různé dru-
hy zbraní, oděvy, nástroje i nářadí této civilizace, 
v malých skříňkách si mohli sáhnout na ostny ur-
zona amerického, kůži medvěda kodiaka nebo srst 
lamy a další originální exponáty.

V posledním poschodí je prezentována Austrálie 
a Oceánie a naše žáky zaujal hlavně veliký globus. 
Bavilo je hledat státy i města. Prohlídka byla pouč-
ná i zábavná současně.

Po prohlídce muzea jsme se vrá  li na Staroměst-
ské náměs   k vánočnímu stromu, prohlédli si vá-
noční trhy s různými druhy dárkových vánočních 
předmětů. Posilnili jsme se u stánků s klobásami 

a trdelníky a mnozí nakoupili dárky svým rodičům 
nebo kamarádům.

Celá exkurze proběhla ve vánoční pohodě, byla 
úspěšná a svůj účel určitě splnila.

Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Jana Blahová, ZŠ Tyršova

Náprstkovo muzeum Praha

Předvánoční čas je pro dě   především časem těšení se a čekání na Štědrý den. Aby to čekání nebylo příliš 
dlouhé, rozhodla se třída 2. A z 2. ZŠ v Tyršově ulici připravit, nacvičit a předvést svým rodičům a blízkým, 
ale i seniorům ze sousedního penzionu Anna vánoční vystoupení.

Již od poloviny listopadu celá třída pilně zkoušela 
a nacvičovala tanečky, drama  cká vystoupení, vá-
noční koledy, písničky a básničky se zimní téma  -
kou. Některá čísla jejich vystoupení byla kolek  vní, 
mnoho z nich však bylo také sólových.

Konečně nastal onen den, kdy dě   mohly celé při-
pravené vánoční pásmo předvést. Nejprve jsme se 
rozhodli potěšit a vánočně naladit babičky a dědeč-
ky v penzionu Anna. Naše vystoupení mělo úspěch, 
odměnou nám byl neutuchající potlesk a rozzářené 
oči seniorů, které vždy setkání s dětmi potěší. 

Návštěva svíčkárny Rodos v Šestajovicích
Čekání na svátky vánoční si naši druháci a třeťáci 
zpříjemnili návštěvou svíčkárny Rodos v Šestajovi-
cích. Zde byl pro ně připravený vánoční program. 

Každé z dě   si samo vyrobilo dvě barevné svíčky, 
do sáčku si nasypalo různě zbarvenou koupelo-

vou sůl a vytvořilo si lodičku z ořechové skořápky. 
V nádherně provoněném krámku si pak dě   mohly 
koupit svíčky dle vlastního výběru.

Malým bonusem byla také prohlídka nevelké do-
mácí ZOO. K vidění zde byla drobná domácí zvířata, 
ale také třeba poníci, ovečky a kozy. Výlet do svíč-
kárny se dětem moc líbil.

Mgr. Dana Tůmová, ZŠ Tyršova

Vánoční těšení
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Dne 7. 12. se žáci 8. A, 8. B a 9. A z Myšárny vydali na poznávací zájezd do Drážďan a na zámek Moritzburg. 
Odjížděli jsme v 7 hodin ráno od naší školy, cesta trvala 2 a půl hodiny. 

Naší první zastávkou byl zámek Moritzburg, kde se 
natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. Návštěvu 
zámku jsme začali procházkou kolem zámeckého 
rybníku. Kolem jedenácté hodiny pak přišla na řadu 
prohlídka zámku. Zde jsme viděli rekvizity z pohád-
ky. Na konci prohlídky jsme se zastavili v zámecké 
kavárně. Po prohlédnu   celého zámku jsme nasedli 
do autobusu, který nás odvezl do centra Drážďan. 

Prošli jsme se kolem Semperoper a poté jsme se šli 
podívat na trhy, kde bylo i ruské kolo, které stálo 4 
eura. Dostali jsme rozchod na 45 minut. Pak jsme na-
vš  vili muzeum Zwinger s Korunní bránou. Následně 
jsme se šli podívat na středověké trhy a na Frauen-
kirche, zde jsme měli opět rozchod. Když už se stmí-
valo, došli jsme na hlavní trhy Drážďan, kde jsme se 
rozešli a mohli jsme si něco koupit, třeba ovoce v čo-
koládě nebo Bratwurst, což je klobása v bulce. 

Naše poslední zastávka byla v nákupním centru, 
kde jsme navš  vili především světoznámý obchod 
Primark. Ve večerních hodinách jsme šťastně do-
razili do Českého Brodu. Tento výlet se nám velice 
líbil a doufáme, že brzy podnikneme nějaký další.

Žáci 8. B, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Petra Adamovičová, ZŠ Tyršova

Výlet do Drážďan z pohledu 8. B

Žáci devátých tříd se již tradičně zúčastnili akce Mikuláš. Po úžasném tvoření masek váženého Mikuláše, 
krásných milých andílků i strašidelných čertů, začalo účtování s uplynulým rokem. Skupiny maskovaných 
žáků nejprve obcházely spolužáky školy. Měly s sebou uhlí i bonbony a také velikou knihu hříchů. V každé 
třídě se nějaký zlobivý žáček našel. Aby se vykoupil ze hříchů, musel zazpívat písničku nebo zarecitovat 
básničku, jinak jej dali čer   do pytle a odnesli ze třídy.

Mikulášské skupinky měly úspěch u starších žáků 
i dě   na prvním stupni školy. Největší zážitek jsme 
všichni měli v domě s pečovatelskou službou Anna. 

Žáci roznášeli mikulášské balíčky zdejším klientům 
– babičkám a dědečkům. Do jejich pokojů chodil 
vždy Mikuláš s menším či větším počtem andělů 
a čertů. Po pozdravu, Mikuláš vždy věděl jméno 
paní či pána, který v dané místnos   bydlel, se dě   
ptaly třeba na jejich zdraví a také na to, zda byli 
hodní. Pak společně zazpívali koledu nebo alespoň 
recitovali básničku. Jedna paní je překvapila vlastní 
recitací:,,Znám křišťálovou studánku…..“. Ale žáci 
se hned přidali. Bylo to veselé i dojemné zároveň.

Za sebe mohu říct, že mě žáci velice mile překva-
pili. Ke starým nemocným a mnohdy i nemohou-
cím lidem se chovali krásně empa  cky.  Ať to byla 
děvčata nebo chlapci. Zvláště od nich bylo úžasně 

vidět, jak jsou citliví. Celkově byla akce ,,Mikuláš“ 
velmi přínosná. Klien   byli potěšeni a žáci ukázali 
svoji dobrou stránku.

Mgr. Jana Blahová, ZŠ Tyršova
foto: Zdeněk Novotný, ZŠ Tyršova

Mikuláš 2017
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28 Ze společnosti

Prosinec a začátek nového roku je na naší škole již tradičně spojen s mnoha akcemi pro veřejnost i sa-
motné žáky.

Na začátku prosince jsme otevřeli advent vánoč-
ním jarmarkem na všech budovách školy. Náš pě-
vecký sbor zazpíval v penzionu Anna, žáci navš  vili 
několik představení s vánoční tema  kou v KD Svět. 
Předposlední prosincový pátek sehráli žáci dru-
hého stupně vánoční fl orbalový turnaj se skvělou 
atmosférou. Na závěr roku si učitelky na budově 
Chanos připravily pro žáky projekt Advent s čes-
kým fi lmem a poslední den školy jsme všichni strá-
vili ve vánoční atmosféře. Na začátek nového roku 
si třída 2. A připravila Tříkrálovou sbírku.

V pátek 5. ledna se naše škola přidala k Tříkrálové 
sbírce. Žáci 2. A v roli koledníků obešli s koledou 
třídy 1. - 3. ročníků. Popovídali jsme si o třech krá-

lích a seznámili se se sbírkou, kterou každoročně 
pořádá Charita Česká republika. Společně jsme si 
zazpívali koledu My tři králové a přidali jsme ještě 
jednu píseň Tři mudrci s doprovodem rytmických 
nástrojů. Každý z naší třídy se alespoň na chvíli stal 
králem nebo nesl kometu.

Všichni jsme měli radost ze setkání i z toho, že 
se kasička pěkně naplnila. Mnohokrát děkujeme 
všem štědrým dárcům. 

Jsme rádi, že jsme mohli podpořit dobrou věc.

Mgr. Šárka Houšová,
ZŠ Žitomířská

Tříkrálová sbírka na ZŠ Žitomířská
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Sport 29

Dne 2. 12. 2017 se v naší krásné sokolovně konal již 4. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenisu. 
Vzhledem k neustále se rozrůstající skupině dě   a dospělých pos  žených „pinčesem“ se díky našim cvičite-
lům stolního tenisu podařilo uspořádat již opravdu velký turnaj.

Hrálo se v 5 kategoriích: dě   do 18 let -  celkem 
35 osob (loni 22) –12 dívek a 23 chlapců a dospělí 
- celkem 29 osob (loni 22) – 13 hráčů neregistro-
vaných z řad široké veřejnos   a 16 hráčů registro-
vaných v ČAST a „losovaná“ čtyřhra 7 párů. Tzn. 
celkem 64 hráčů (loni 44), kteří odehráli 165 (loni 
116) vzájemných zápasů na 4 stolech. Již tradičně 
nebyli účastníci jen z Českého Brodu a okolí, ale 
přijeli i ze vzdálenějších míst: T.J. Sadská, T.J. Sokol 
Velim, SK Nová Ves I, T.J. Sokol Klučov, T.J. Sokol 
Ostředek, T.J. Benešov a ST Býchory.

Díky našim sponzorům z Českého Brodu, byl obda-
rován každý účastník turnaje věcnou cenou – do-
volte, abych jim zároveň touto cestou poděkoval 
za jejich věcné dary. Jmenovitě to jsou: Knihku-
pectví za Hvězdou, Rybářské potřeby PN Fishing, 
Herna-bar u Ševčíků, Drogerie Šlak pí Vondrysové, 
Stavební fi rma Václava Nováka, Jatka Sojka Kouřim 
prodejna Český Brod, Řeznictví uzenářství na Bu-
lánce Aleš Kebort, Briard s.r.o., Cukrárna Kašovi, 
zástupce rodinného pivovaru Bernard, Keramos 
pí Nedvědová, Bu  ner s.r.o. a Petr Marek – Velko-
obchod s nápoji.  Velice jim děkujeme za materiál-
ní příspěvek v této nelehké době, kdy se do sportu 
všeobecně moc peněz nedává.

Dále děkujeme všem organizátorům, bez kterých 
by turnaj neproběhl tak hladce a rychle. Jmenovitě 
to jsou Petr Homola - za získání sponzorů, Marek 
Kolář a Radek Bašta - za organizaci jednotlivých 
zápasů, která navenek nebyla vidět, ale byla tou 
nejdůležitější, Petr Janich – za zajištění celkové or-
ganizace turnaje a ostatním cvičitelům za přípravu 

sálu. Děkuji také Lence Farkasové, že se celý den 
starala o naše žaludky.

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH:

Neregistrované dě   
1. Nezavdal J. T.J. Sokol Velim, 
2. Heiniš J. 
3. Kabíček J. oba T.J. Sokol Č. Brod

Registrované dě   
1. Pena A. T.J. Sokol Velim, 
2. Chlad M. T.J. Sokol Č. Brod 
3. Hrouda Vl. SK Nová Ves I

Neregistrovaní dospělí 
1. Kolařík F., 
2. Kolář D., 
3. Kalivoda J.

Registrovaní dospělí 
1. Menz F. T.J. Sokol Ostředek, 
2. Žydych R. T.J. Benešov, 
3. – 4.  Homola P. T.J. Sokol Č. Brod a Mukařovský A. 

T.J. Sokol Klučov

Čtyřhry
1. Menz/Davídková, 
2. Homola/Devera P., 
3. Kolář M./Devera J.

Petr Janich, vedoucí odboru sportu
a oddílu stolního tenisu T. J. Sokol Český Brod

Mikulášský turnaj ve stolním tenisu proběhl v sokolovně
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Českobrodská vánoční desítka 

30 Sport

V neděli 17. prosince 2017 uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 25. ročník silničního běhu na 10 
kilometrů „Českobrodská vánoční desítka“. Na startovní čáru závodu se u Podviničního rybníka postavilo 
163 běžců – 124 mužů a 39 žen. V 10.30 hodin zazněl startovní výstřel a běžci se vydali po silničce vedoucí 
údolím potoka Šembery na obrátku v Dolánkách a po stejné trase se pak vrá  li do cíle u autokempu. Bě-
hem závodu bylo skoro zataženo, teplota vzduchu byla 2°C - 3°C a foukal západní vítr 18 km/hod (5 m/s).

Cílem jako první, v čase 32:25 min., proběhl Pavel 
Kubričan z týmu SAUCONY (Praha 4) před Milanem 
Janouškem z TJ Sokol Kolín – 33:13 min., Tomášem 
Mikou z týmu EASY60Run (Praha) – 33:23 min. 
a vítězem kategorie „čtyřicátníků“ Jiřím Milerem 
z týmu LAWI SPORT (Mladá Boleslav) – 33:29 min. 
Pěkný výkon předvedl sedmnác  letý Tomáš Mar-
 nek z nedalekého Přerova nad Labem, startující 

za TJ Slavoj Stará Boleslav, který doběhl v celkovém 
pořadí na 7. místě v čase 35:36 min.

V kategorii Muži 50-59 let zvítězil Radovan Kerlík 
z Čelákovic (Slavoj Stará Boleslav) v čase 38:43 
mín.  V kategorii „šedesátníků“ byl nejrychlejší 
Zdeněk Bu  a (AC Česká Lípa) s časem 40:20 min 
a v kategorii nad 70 let zvítězil Miroslav Říha (Sokol 
Sadská) v čase 48:30 min.

Mezi ženami zvítězila Regina Procházková (Spar-
tak Praha 4) v čase 39:07 min. před Simonou Ne-
kolovou (MK Kladno) z Lovosic – 41:01 min., Eliš-
kou Štochlovou z týmu LAWI SPORT (Kosmonosy) 
– 42:53 min. a vítězkou kategorie 45-54 let Mar  -
nou Hampejsovou z nedalekých Vi  c – 43:40 min. 
V kategorii 35-44 let doběhla první Iva Kroužilová 
z Poděbrad (GP Kolín) v čase 43:52 min. a v kate-
gorii nad 55 let slavila vítězství Karla Mališová (USK 
Praha) v čase 46:35 min.

Závodníků z Českého Brodu a závodníků startujících 
za českobrodské kluby bylo pouze sedm (6 mužů 
a 1 žena), dalších 34 běžců (22 mužů a 12 žen) však 
přijelo z okruhu do 12 km od města.

Po doběhnu   se závodníci v jídelně autokempu ob-
čerstvili domácím perníkem a horkým čajem, který 
si dle přání mohli ochu  t rumem. Krátce po poled-
ni proběhlo vyhlášení výsledků. Finanční ceny byly 
předány nejrychlejším pě   běžcům v celkovém 
pořadí mužů a prvním třem běžkyním v celkovém 
pořadí žen. Následovalo vyhlášení výsledků v pě   
kategoriích mužů a čtyřech kategoriích žen.  Věcné 
ceny, včetně již tradičního malovaného pamětního 
hrnku závodu, obdrželo prvních pět mužů v kate-
gorii do 39 let a nejlepší tři běžci v každé z ostat-
ních kategorií.

Kompletní výsledky a fotografi e ze závodu jsou 
umístěny na internetových stránkách oddílu triat-
lonu www.triathloncb.ic.cz.

Za pořadatele – Ing. Václav Čokrt 
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Z historie 31

Loňský rok byl v oblas   památkové péče v našem městě opět nesmírně úrodný. Díky dotaci z Ministerstva 
kultury ČR jsme se tak dočkali např. opravené fasády sokolovny, kostela sv. Gotharda, doslova z trosek 
povstala kaplička sv. Gotharda a na náměs   se zaskvěl v novém i dům čp. 12 v majetku města. Jeho rekon-
strukce přinesla zásadní objev k jeho dějinám, potažmo architektonickému vývoji celého města.

Po odbourání výkladce v průčelí z doby socialis-
mu byly uprostřed a na nárožích objektu obje-
veny pečlivě provedené mohutné okosené pilíře 
z jemnozrnného pískovce. Ač to nikdo nečekal, 
jedná se o pilíře renesanční, přibližně z poloviny 
16. stole  , dokládající, že v této době měl dům 
podloubí, za  m jediné doložené renesanční loubí 
v Českém Brodě! Takřka totožný typ okosených pi-
lířů je dodnes k vidění u historických domů v Telči 
nebo v Českých Budějovicích. Objekt čp. 12 vlastni-
li v 16. stole   přední poli  č   reprezentan   města, 
kteří se vybudováním podloubí snažili ukázat své 
postavení patřičně na odiv. Bohužel už ale není 
možné zjis  t, který z majitelů konkrétně byl  mto 
ambiciózním stavebníkem.

Starobylý rozlehlý dům čp. 12 v historickém srdci 
Českého Brodu patří mezi nejstarší objekty naše-
ho města, což je logické už vzhledem k jeho poloze 
uprostřed náměs   vedle masných krámů, vzniklé 
patrně ve druhé polovině 13. stole  . V písemných 
pramenech se dům čp. 12 objevuje už v roce 1389 
a přibližně ze stejné doby pochází i jeho nejstarší 
dochovaná část, to  ž sklep, propojený s go  ckým 
sklepením pod budovou historické radnice.

Zdejší majitelé zasedali od 15. stole   pravidelně 
v městských radách, počínaje už prvním doloženým 
vlastníkem Fraňkem Libovým (1431). Svoji zlatou 
éru ovšem dům zažil v 16. stole  . V roce 1542, kdy 
měl hodnotu 200 kop grošů míšeňských, ho držel 
obchodník s tex  lem a dalším krámským zbožím 
Jan Ledecký († 1558), vykonávající minimálně v le-
tech 1557 – 1558 funkci primase, tedy vrcholného 
představitele městské samosprávy. Po jeho smr   
se pozůstalá vdova Magdaléna znovu provdala za 
patricije Ondřeje Balbína z Vorličné, který se také 
plně věnoval obchodování, především ale prodeji 
i exportu piva a půjčování peněz na úrok. Tyto ak-
 vity mu přinesly značné bohatství a ve výsledku 

i poli  ckou kariéru: od roku 1561 až do své smr-
  roku 1582 stál také v čele města jako primas. 

V rámci dědického řízení připadl dům čp. 12 jeho 
švagrovi, erbovnímu měšťanovi Václavu Diblíkovi 

z Vo  na († 1595), spolumajiteli domu a pivovaru 
na Novém městě Pražském. Není proto divu, že 
Václav patřil mezi zdejší nejbohatší měšťany, v do-
mě provozoval šenk piva a vína, s pivem také ob-
chodoval a např. vlnu vyvážel až do Jihlavy. Roku 
1591 se nakonec stal nejvýznamnějším mužem 
Českého Brodu, císařským rychtářem, tedy přímým 
zástupcem panovníka. V letech 1603 – 1605 objekt 
čp. 12 vlastnil i další císařský rychtář, Václav Hyls 
z Goldberka.

Následná třice  letá válka přinesla celému městu 
i tomuto domu zkázu a obojí už v poválečné době 
ani zdaleka nedosáhly své renesanční pres  že. Ob-
jekt čp. 12 poté celkem třikrát vyhořel – v letech 
1628, 1690 a 1739. Nejzajímavější na něm je ale 
kromě sklepení bezesporu obraz na fasádě asi z ro-
ku 1766, zobrazující patrona města sv. Gotharda, 
žehnajícího Českému Brodu, který dodnes jako 
jediný (!) zachycuje původní podobu děkanského 
kostela ještě s dvěma go  ckými věžemi v průče-
lí, zbořenými krátce nato (1772). Ten byl sice re-
staurován už v 90. letech 20. stole  , ovšem vcelku 
nekvalitně. O to větší práci mu tak musel věnovat 
restaurátor v roce 2017.

Vladimír J. Mrvík

Dům čp. 12 (a nové objevy z jeho minulos  )
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V závěru roku jsme si připomněli kulatá výročí narození dvou autorů, kteří jsou známí především svou tvor-
bou pro dě  , švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové a českého malíře a spisovatele Josefa Lady. Jejich 
nejznámější literární postavy, Pipi Dlouhá punčocha a kocour Mikeš, vznikly v rozmezí jedenác   let, takže 
se opravdu mohly společně sejít, proto jsme jim v rámci cyklu literárních besed pro žáky ZŠ „uspořádali“ 
vánoční večírek.

V krátkých ukázkách z knížek jsme dětem přiblížili 
rozdílnou sváteční atmosféru v obou zemích, pod-
le knih jsme také ozdobili český a švédský vánoční 
stromek. A co patří pod správný vánoční strome-
ček? No přece dárky! My jsme jich měli plný pytel 
a každý obsahoval jednu záludnou otázku z příbě-
hů Pipi a Mikeše, ptali jsme se např. čím byl ta  -
nek Pipi nebo co dal Mikeš Pepíkovi k Vánocům? 
Patnáct odvážlivců z každé třídy si mohlo z pytle 
jeden dárek vytáhnout a po správné odpovědi 
ho přidělit buď Pipi nebo Mikešovi.  Kromě toho 
na dě   čekaly ukázky audioknih Dě   z Bullerbynu 
a Nezbedné pohádky, přitom jsme prověřili jejich 
postřeh a paměť: musely si zapamatovat co nejvíc 
špatných vlastnos   princezny z pohádky O zázrač-
ném jablíčku nebo co nejpřesněji odhadnout počet 
dřevěných korálků ve skleněné nádobě, aby – stej-
ně jako dě   v Bullerbynu – získaly odměnu pro ví-

těze. Nakonec všichni společně hádali, co by dárky 
mohly obsahovat...

Druhá část našeho setkání tradičně přinesla čtení 
ukázek z nových knih v dětském oddělení a jejich 
prohlížení. Závěrečnou odměnu pro vítěze získali 
nakonec všichni: společně si pochutnali na vánoč-
ním cukroví z naší knihovnické truhly.  Od 2. listo-
padu do 14. prosince si literární vánoční večírek 
s Pipi Dlouhou punčochou a kocourem Mikešem „ 
užilo“ 670 žáků ZŠ Tyršova, Žitomířská, Přistoupim, 
Kounice, Kouřim, Poříčany a ZŠ a PrŠ Český Brod.

Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod

Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy a kocoura Mikeše

Z knihovny32 leden 2018leden 2018
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Vybíráme z knižních novinek

Jiří Suchý: Šest vánočních povídek (a ani jedna smutná) – audiokniha
„Jednou, takhle v prosinci, jsme si s Janem Werichem povídali o Vánocích. Vyprávěl mi 
o tom, že když v létech válečných pobýval v Americe, setkal se se zcela jiným druhem 
slavení Vánoc, veselým a rozverným. Od té doby mu neseděly české Vánoce, pojednané 
spíš se sen  mentem. Částečně jsem mu dal za pravdu, trochu humoru velebnos   Vánoc 
neuškodí, řekl jsem si, a čas od času jsem napsal nějakou tu vánoční povídku. Šest z nich 
vám tu předkládám s nadějí, že vám do vánoční nálady vnesou krůpěj humoru. Jitka Mo-
lavcová doplňuje mé povídání úryvky několika semaforských koled. Příjemné naslouchání!

Pavel Pavel: Návrat na Rapa Nui po třice   letech
Inženýr Pavel Pavel ve svých devětadvace   letech rozchodil tajemné sochy na Velikonoč-
ním ostrově, v domorodém jazyce zvaném Rapa Nui, a vyřešil tak jednu z nejpopulár-
nějších archeologických záhad světa. Tento ostrov uprostřed Tichého oceánu od té doby 
navš  vil ještě několikrát, aby zde nacházel nové záhadné jevy a pokoušel se pochopit je-
jich význam. Kniha vychází k třístému výročí objevení ostrova, zachycuje autorovy osob-
ní zážitky a postřehy ze života ostrovanů, které jsou doplněny unikátními fotografi emi, 
ilustracemi a dosud nepublikovanými ostrovními legendami.

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

Marie Frajtová: Na hranici života a smr  
Chirurg Pavel Pa  o, kardiochirurg Jan Pirk, neurochirurg Vladimír Beneš, psychiatr Radkin 
Honzák či celostní lékař Jan Hnízdil, vedle nich současná generace lékařů, kteří patří mezi 
evropskou špičku. Otevřené rozhovory s pětadvace   vynikajícími osobnostmi české medi-
cíny, které se ohlížejí za svou profesní kariérou a dávají čtenářům možnost nahlédnout do 
svých oborů i do svého soukromí. Věděli jste, že plas  cký chirurg Bohumil Zálešák si vyrábí 
a servisuje své supermikrochirurgické nástroje sám nebo že chirurg Radek Kebrle, který 
operoval ruku tenistce Petře Kvitové, hraje fotbalovou okresní ligu za Školák Vrchlabí?

Ester Stará: Největší přání
Velkoformátová kniha vypráví příběh, který dě   seznamuje s důležitými globální-
mi tématy současného světa. Plyšový koník putuje přes moře z daleké Asie až do 
velkého města v srdci Evropy. Cesta je dlouhá, plná nezvyklých setkání a modrý 
plyšák doufá, že na jejím konci najde někoho, kdo ho bude mít rád, kdo se stane 
jeho přítelem. Kniha vznikla ve spolupráci s organizací Člověk v  sni. Učitelé i rodi-
če určitě ocení odborně zpracovanou metodiku s ak  vitami navazujícími na etapy 
koníkova putování, která je volně ke stažení na www.varianty.cz/nejvetsiprani.

leden 2018leden 2018
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Sudoku
Ob  žnost – lehká Řešení

Ob  žnost – středně těžká Řešení

9 8 2 1 4

9 7

4 6 7 5

2 9 5 4

4 1 9 3

8 9 4 5

4 2 1

3 5

6 4 9 5 8

739825146

658194732

124367985

312958467

546271893

897436521

475683219

983512674

261749358

2 3 9 5 6

8 2 3 6

4 3

4 2 6

7 8 4

6 8 5 9

7 3 9

4 3 7

3 2 6 8

123956784

974812365

658437921

845293176

391675842

762148593

287561439

416389257

539724618
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2/2/15:00 hodin     Já, padouch
3/2/15:00 hodin     Já, padouch 2
4/2/15:00 hodin     Já, padouch 3
Kdo z dětí přinese na film Já, padouch 2. 2. 2018 
vysvědčení se samými jedničkami, má vstup za 1 Kč! 
Kdo půjde na všechna tři padouší promítání, 
má třetí vstupenku jen za 35 Kč!
Základní vstupné 89 Kč. Studenti, senioři a děti do 15 let za 69 Kč.
Vstupenky na projekci budou dostupné pouze na místě.

Animovaný / Komedie / Rodinný / Sci-Fi / USA

Tři promítací odpoledne
pro malé i velké padouchy

ČESKÝ BROD - KD SVĚT



ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Helena 
Třeštíková

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

Křeslo
pro hosta

Naše přední dokumentaristka zaměřená 
zejména na mezilidské vztahy a sociální problémy. 

Moderuje Ema Klementová

19/2/2018 19:00 hodin
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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



Dovolte mi, abych Vám popřál 
v tomto roce pevné zdraví, štěstí 

a spokojenost v osobním
i profesním životě.

Obracejte se na mě s důvěrou
i v roce 2018

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

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

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

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

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

p ijmeme

prodava e
vzd lání nebo praxe v oboru elektro vítána 

Informace v prodejn  nebo na tel. . 321 621 772 



 www.bydleniceskybrod.cz

NOVÉ 
     BYTOVÉ 
           JEDNOTKY

Brod

část města: V Lukách

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

Cesty i na p ání - poznání, kultura, sport, turistika, výstavy …
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, St,: 8.00 – 12.00 a 14.00 + 16.30 hod.; Pá 9.00-12.00 hod. 

Tel. 603 539701, 604 244987, e-mail: lido-cs@seznam.cz
www,calido.weebly.com 

ZDE

MŮŽE BÝT

I VAŠE INZERCE

V Českém Brodě máme vlastní 

obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová,

tel.: + 420 603 588 338,

e-mail:

brejchova@profi tisk.cz



na nákladní 
a osobní servis

Kontakt: 725 715 815, 602 814 000

do 7,5t a nad 7,5t 
mezinárodní kamionové dopravy 

Kontakt: 725 715 815, 725 715 825

Kontakt: 725 715 815, 602 814 000



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

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  
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VÝPRODEJVELKÝ

VÝPRODEJ

konvice nerezová 
MYRA
s objemem 1,4 l 

18dílná talířová sada Purple
obsahuje: 6x dezertní talíř 19 cm, 
6x hluboký talíř 21,5 cm, 
6x mělký talíř 24 cm, 
materiál - porcelán

kastroly a rendlík Natura Ceramia
s vnitřní keramickou povrchovou úpravou 
a černou bakelitovou rukojetí. 

Pánev s nepřilnavým 
povrchem Patina
20 x 3,8 cm

18dílná talířová sada Pastelle
obsahuje: 6x dezertní talíř 19 cm, 6x hluboký 
talíř 21,5 cm, 6x mělký talíř 24 cm, materiál 
- porcelán

hranatý skleněný pekáč 
s víkem z varného skla,
objem 5,1 l 

kastrol s policí 18 x 8,5 cm 149,-

kastrol s policí 24 x 10 cm 199,-

rendlík 16 x 8 cm 99,-

CENOVÁ

BOMBA

CENOVÁ
BOMBA

159,-

199,-

od99,-

79,-

399,-

399,-

Cenová nabídka platí od 8.1. do 28.1.2018

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.                                                                      Platí do vyprodání zásob.

Jana Kouly 1528, 282 01 Český Brod
Otevírací doba: Po-Ne 8:30 – 19:00 hod.





     

   

     
Ve ejnosprávní innost
Ve ejnosprávní innost (68-43-M/01)

St ední škola-Centrum odborné p ípravy
technickohospodá ské, Praha 9, 

Pod bradská 1/179

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

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

VZD LÁVACÍ NABÍDKA 
pro školní rok 2018/2019 

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

ST EDY 14-18 hodin 
  6. 12. 2017 
10. 1. 2018 
  7. 2. 2018 

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

PROJEKTOVÉ 
INTERAKTIVNÍ 

dny otev ených dve í

Mechanik elektronických za ízení se zam ením 
na zabezpe ovací techniku
Elektromechanik pro za ízení a p ístroje (26-52-H/01)

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

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

KONTAKT

SOBOTY  8-12 hodin 
9. 12. 2017 

13. 1. 2018 
 27. 1. 2018 
10. 2. 2018

Dny otev ených 
dve í

ST EDY 14-18 hodin 
18. 10. 2017 
 1. 11. 2017 
22. 11. 2017 Pod bradská 1/179, Praha 9

WWW.COPTH.CZ 
266 039 304 a 266 039 359 

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

Mechanik elektronik – organiza ní a výpo etní technika
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)

Elektrotechnická za ízení 
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52)

N
Á
S
T
A
V
B
A

Chemik 
Chemik (28-52-H/01)

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

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

C E S T A  K E  V Z D L Á N Í

Autoelektriká
Autoelektriká (26-57-H/01)



     

   

     

St ední škola-Centrum odborné p ípravy
technickohospodá ské, Praha 9, 

Pod bradská 1/179

Podnikání (64-41-L/51)

VZD LÁVACÍ NABÍDKA 
pro školní rok 2018/2019 

Zlatník a klenotník (82-51-H/03)

ST EDA 14-18 hodin 

22. 11. 2017

PROJEKTOVÉ 
INTERAKTIVNÍ  

dny otev ených dve í

Kade ník (69-51-H/01)
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Výuka probíhá na adrese: 

    Novovyso anská 5/501 (Praha 9)

KONTAKT

SOBOTY  8-12 hodin 
9. 12. 2017 
27. 1. 2018 

Dny otev ených 
dve í

ST EDY 14-18 hodin 
10. 1. 2018 
7. 2. 2018

Pod bradská 1/179, Praha 9 

WWW.COPTH.CZ 

284 080 405, 284 080 408,
284 080 402 

Fotograf (34-56-L/01)

Kosmetické služby (69-41-L/01)

N ÁÁ S T A V B A

Výrobce kožed lného zboží (32-52-H/01)

Krej í (31-58-H/01)

C E S T A  K E  V Z D L Á N Í

Um lecký rytec (82-51-H/09)



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.



Vepřovou krkovici s kostí – 79 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 69 Kč/kg

Vepřové hřbetní sádlo – 29 Kč/kg 

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

ceny jsou platné od 29. 1. do 10. 2. 2018
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



PŘIJMEME:
 ŘIDIČE
 SKLADNÍKA
 MONTÁŽNÍKA
 PRODEJCE 
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