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2 Co nového

Naše město čeká další rozvoj a je jen otázkou, o jak velký a o jak promyšlený rozvoj půjde. V územním 
plánu máme schválené rozvojové plochy města a jejich vlastníci již projevují zájem o výstavbu převážně 
bytových komplexů či jen jednotlivých rodinných domů. Poptávka je i po prostorech v zastavěném území, 
jež přicházející investoři chtějí taktéž přebudovat na bytové účely.

Noví obyvatelé jistě přinesou do našeho města mnoho pozi  v, zvýší se kupní síla a půjde většinou o mlad-
ší, vzdělané a ak  vní lidi. Přesto pro ně potřebujeme zajis  t nutnou technickou infrastrukturu jako je do-
statečné množství pitné vody nebo kapacity čis  rny odpadních vod. Budeme potřebovat i dostatek míst 
v mateřských a základních školách. Jak již psal v minulém úvodníku pan místostarosta, Město bude ch  t 
od investorů na tyto vyvolané náklady příspěvek.

Ale ne všechno je pouze o penězích. Město se ke všem záměrům vyjadřuje a dbá na soulad s územním 
plánem. Hlavně na to, aby nová zástavba nepůsobila rušivě a zapadla do zástavby stávající. Také se snaží, 
aby byl nově vzniklý veřejný prostor kvalitní a sloužil nejen novým obyvatelům, ale též sousedům a ostat-
ním českobrodským obyvatelům. V několika případech vedeme i jednání, kdy by chybějící veřejné čás  , 
jako jsou silnice, chodníky či mosty, měl stavět či hradit konkrétní developer. A v tomto případě si dovedu 
představit, že nebudeme vyžadovat příspěvek v plné výši anebo na druhou stranu Město příspěvek vybere 
a chybějící chodník nebo silnici mimo rozvojovou lokalitu postaví.

Abych byl konkrétnější, tak jde například o přebudování nepřehledné křižovatky u supermarketů na křižo-
vatku kruhovou, připojení Kounické ulice na ulici Zborovskou nebo propojení trasy pro pěší a cyklisty mezi 
městským parkem a stezkou Jedličky Brodského vedoucí z Brodu do Liblic. Prostě nedá se vše přepočítávat 
jen na peníze a nemůžeme, respek  ve nechceme nechat investorům úplně volnou ruku. Každý podobný 
projekt ovlivní okolní zástavbu, tak je potřeba k problema  ce přistupovat odpovědně a používat mozek. 

Vždyť podobné stavby na dese  le   a stale   ovlivní tvář města a i z ekonomického hlediska se v sou-
časnos   vynaložená vyšší částka může budoucím vlastníkům v delším časovém horizontu velmi vypla  t. 
I z tohoto důvodu se snažíme plánovat, využívat znalos   odborníků, ale také pořádáme různá veřejná 
setkání, abychom znali váš názor. Příš   podobné jednání se uskuteční 22. května a bude se týkat využi   
areálu cukrovaru. Těšíme se na vás.

Jakub Nekolný

Levně nebo kvalitně?
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3Krátce z města

Ve dnech 24. 5. 2019 a 25. 5. 2019 se konají vol-
by do Evropského parlamentu. Volební místnos-
  pro jednotlivé okrsky naleznete na obvyklých 

místech. 

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo v pořadí tře   veřej-
né setkání s obyvateli Škvárovny nad úpravami 
dopravního režimu a možnostmi parkování. Více 
v článku uvnitř čísla.

Rada města na jednání 24. 4. 2019 schválila na-
řízení č. 2/2019 a ceník. Rada dále vybrala doda-
vatele zakázky na nové parkoviště B+R u nádraží 
za cenu 5,8 mil. korun. Z toho bude částka 4,3 
mil. korun pokryto z dotace. Rada také na tomto 
jednání vyhlásila veřejnou zakázku na přístavbu 
odborných učeben v budově ZŠ Tyršova a roz-
hodla o zavedení jednosměrek v ulici Vítězná ve 
směru z ulice Žitomířské do Masarykovy a v ulici 
Jungmannova mezi Tuchorazskou a Havlíčkovou 
ve směru od Tuchorazské. V obou případech 
jsou důvodem problémy s dodržením průjezdné 
šíře komunikace. Parkování bude možné vždy po 
jedné straně ulice.

Zastupitelstvo na jednání dne 17. 4. 2019 schvá-
lilo rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové příjmy 
se navyšují na 248, 4 mil. korun, výdaje pro-
vozní na 154,6 mil. korun, výdaje inves  ční na 
94,3 mil. korun a položka fi nancování se mění 
na schodek 586  s. korun. Na přípravu dostav-
by ZŠ Žitomířská zastupitelstvo vyčlenilo 750  s. 
korun, dále navýšilo položku na rekonstrukci ko-
munikací a na projektové dokumentace. Zastu-
pitelstvo dále rozhodlo o vítězi zakázky na opra-
vu fasády budovy čp. 70 a o rozdělení fi nanční 
podpory z programu regenerace ministerstva 
kultury. Zastupitelstvo také odsouhlasilo poskyt-
nu   návratné fi nanční výpomoci (zápůjčky) TJ 
Slavoj Český Brod ve výši 2,5 mil. korun na dofi -
nancování rekonstrukce atle  ckého stadionu se 
splatnos   do listopadu 2019 a schválilo Vizuální 
manuál města. Také rozhodlo o odkupu pozem-
ků pod parkovištěm P+R a budoucím parkoviš-
těm B+R u nádraží. 

Od 20. 5. 2019 do 3. 7. 2019 budou rozšířeny 
úřední hodiny úseku občanských průkazů, ces-
tovních dokladů a evidence obyvatel takto: pon-
dělí, úterý a středa 7.00 – 11.00 hod. a pondělí 
a středa 12.00 – 17.30 hod.

Vedení města od začátku letošního roku jedná 
s investorem projektu v areálu bývalého cukro-
varu o podmínkách spolupráce na realizaci byto-
vé výstavby pro až 3000 lidí. Jde jednak o podo-
bu celé oblas  , která by měla vycházet z územní 
studie Liblické předměs  , jednak o fi nanční pří-
spěvek stavebníka na veřejnou, dopravní a tech-
nickou infrastrukturu města, jednak o konkrétní 
veřejnou vybavenost včetně sportovišť nebo 
možnos   koupání. Území by mělo být napoje-
no do budoucí kruhové křižovatky u nákupních 
center. 

Probíhá rekonstrukce plynového potrubí v uli-
cích Žižkova, Bezručově a Komenského. Chodník 
v Bezručově bude uveden do původního stavu, 
v horní čás   Žižkovy bude položena zámková 
dlažba, od budovy G dolů bude chodník opraven 
za použi   betonových dlaždic nebo živice. Ukon-
čení stavby předpokládáme do konce června. 
Poté se plynaři přesunou do ulice Pod Velkým 
Vrchem, kde bude následně rekonstruován celý 
povrch včetně chodníků. 

Zastupitelstvo i rada města rozdělily v rámci 
Programu č. 2 z Fondu sportu, kultury a volného 
času částku 470  s. korun na podporu 66 spor-
tovních a kulturních akcí pořádaných 17 spolky. 
Jedná se zejména o sportovní soutěže, turnaje, 
workshopy nebo příměstské tábory.

V sobotu 27. 4. 2019 od 9.00 hodin se v Dolán-
kách - Zahradách u ohniště pod Plynovodem ko-
nala ukázka projektu „SINGLTRAIL Český Brod“, 
v jehož rámci by měly příš   rok v Dolánkách 
vzniknout terénní lesní cyklostezky pro úplné 
začátečníky i pokročilé cyklisty.
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4 Věstník

Body projednávané Radou města 10. 4. 2019
1.  Doporučení schválení rozpočtového opatření 

č. 1 k rozpočtu 2019
2.  Schválení střednědobých rozpočtových výhle-

dů PO
3.  Doporučení schválení dodatků smluv na doprav-

ní obslužnost 2019
4.  Doporučení schválení uzavření smlouvy s TJ Lib-

lice - inves  ční příspěvek 2019
5.  Doporučení schválení uzavření smlouvy s TJ Lib-

lice - neinves  ční příspěvek 2019 střecha
6.  Schválení prodejního a provozního řádu pro ko-

nání farmářských trhů v roce 2019
7.  Schválení smlouvy na výměnu platebních termi-

nálů od Komerční banky
8.  Městská knihovna - žádost o spoluúčast k dotaci 

od Ministerstva kultury
9.  Kupní smlouva, lavičky na dětské hřiště
10.  Výpověď ze smlouvy o nájmu prostor sloužících 

k podnikání - č. p. 25 - Jana Burianová, DIANA 
STYL

11.  Bezúplatný převod čás   pozemku (MŠ Kollárova)
12.  Bezúplatný převod pozemků (Tuchorazská ul. 

ÚZSVM)
13.  Český Brod - Vyhodnocení provozu vodohospo-

dářského majetku za rok 2018 
14.  OC Pila - kamerový systém
15.  OC Pila - osvětlení přechodu
16.  Dodatek č. 1 ke SoD č. 201800203-OR Dopravní 

stavby Bohemia, Stavební úpravy komunikace 
Na Bělidle

17.  Záměr na prodej obsazené bytové jednotky č. 
1127/1 ul. K Dolánkám

18.  Prodej bytové jednotky č.1256/30 v ul. Palac-
kého

19.  Darování čás   pozemku (J. a D. R.)
20.  Žádost o dotaci na projekt Podpora činnos   

ICM Č. Brod na rok 2019 z rozpočtu Středočes-
kého kraje

21.  Jmenování členů hodno  cí komise Programu 
podpory ak  vit v sociální oblas   2019

22.  Vstup města Český Brod do Des  nace Kutno-
horsko a Kolínsko, z. s. 

23.  Přidělení fi nančních prostředků z Programů 
podpory sportu, kultury a volného času - Pro-
gram č. 2 

24.  Informace - Zápis z jednání Komise pro územ-
ní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 
1. 4. 2019.

25.  Informace - Zápis z kulturní komise ze dne 
1. 4. 2019

26.  Informace - Žádost o navýšení synergie na ko-
fi nancování akce „Rekonstrukce atle  ckého 
stadionu“

27.  Revokace - Prodej bytové jednotky č.1256/30 
v ul. Palackého

Body projednávané Radou města 24. 4. 2019
1.  Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2.  ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním fondu inves-

 čního majetku
3.  ZŠ Žitomířská - souhlas se zapojením do výzvy 

„Šablony II.“
4.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 2, Arnošta 

z Pardubic 25, Český Brod
5.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta 

z Pardubic 25, Český Brod
6.  Výpůjčka nebytových prostor - garáž v areálu ne-

mocnice Český Brod - LECCOS, z. s.
7.  Výběr dodavatele_ VZ „Parkoviště B+R v nákla-

dové čás   nádraží“
8.  VZ - Přístavba odborných učeben a bezbariéro-

vost ZŠ Tyršova
9.  Český Brod - Výměna vodovodu a kanalizace 

v ulici Pod Velkým vrchem2 Dodatek č.2 k SoD
10.  Český Brod, ul. K Dolánkám kanalizace, vo-

dovod a nová dešťová kanalizace PD - Povodí 
Labe - Smlouva o zřízení věcného břemene

11.  Dodatek č. 2 ke SoD č. 201900004/OR na akci 
Úpravy ve dvoře č.p. 56

12.  VB - GasNet, s.r.o., REKO MS Český Brod - Ma-
sarykova +2

13.  Nařízení města Český Brod č. 2/2019
14.  Pravidla pro vydávání parkovacích karet
15.  Karma Český Brod - vyhrazené parkování
16.  Briard, s.r.o. - žádost o vyhrazené parkování
17.  Ceník za stání silničních motorových vozidel na 

vymezených místních komunikacích
18.  Žádost o povolení bezplatného parkování na 

náměs   
19.  Zjednosměrnění ulice Jungmannova (místní 

komunikace) 
20.  Zjednosměrnění ulice Vítězné
21.  Souhlas s provozováním vedlejší výdělečné čin-

nos  
22.  Souhlas s provozováním vedlejší výdělečné čin-

nos  
23.  LECCOS, z.s. - žádost
24.  ZŠ Tyršova, Český Brod
25.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

rady města a další informace

Věstník
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BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Irena Runtová, paní O  lie Hollasová, pan Jaroslav Broukal, 
paní Marie Fousková, paní Anna Kotvaldová, paní Jiřina Pospíšilová, 
paní Drahomíra Kliková, paní Naděžda Kosovová, paní Zdeňka Hrázská, 
paní Marie Crkalová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Jistě jste si všimli, že nemocniční zahrada u pavilonu G v ulici Bedřicha Smetany prošla minulý rok zahrad-
nickými úpravami. Nyní ji mohou lidé běžně využívat a trávit volný čas v příjemném prostředí, které jsme 
nedávno vylepšili instalací laviček. Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Ros  slav Vodička 
mi k zahradě a přilehlému okolí poskytl ještě pár doplňujících informací. 

Čekají zahradu ještě nějaké úpravy? 
V letošním roce budeme ještě dorovnávat povrch 
nově vysetého trávníku. Ve hře je i dokončení pro-
pojení s chodníkem v ulici Žižkova.

Budou tam moci chodit pejskaři?...
s  m souvisí otázka: Jsou tam koše? 
O tom, kde je v Českém Brodě povolen volný po-
hyb psů se mohou lidé informovat na webových 
stránkách města. Není mi známo, že by, při zacho-
vání standardních hygienických návyků, do parku 
nesměl pes na vodítku. Psovi sice nezakážete vy-
konat potřebu ve veřejném prostoru, na druhou 
stranu každý „normální“ chovatel psa respektuje 
zásady slušného chování a jeho produkt po něm 
uklidí. Koše v tomto skutečně malém prostoru 
nejsou, podle našeho názoru tam jsou zbytečné 
a prostor by degradovaly. Ale určitě stojí za úvahu 
jejich umístění na chodníku u vchodů, a to i s ohle-
dem na skutečnost, že chodník u parku je hojně vy-
užíván dětmi odcházejícími z jídelny a vybavenými 
pamlsky v obalech. 

Čeká plot zahrady také nějaká úprava?
V dohledné době není zásadní rekonstrukce zby-
lého kovového plotu a podezdívky v plánu. Oplo-
cení oddělující zahradu od ulice Žižkova by mělo 
být opraveno až při rekonstrukci celé Žižkovy. Ruku 
v ruce s touto rekonstrukcí by mělo dojít i k posu-
nu   oblouku plotu u křižovatky ulic Žižkova a Bed-
řicha Smetany tak, aby byly upraveny parametry 
křižovatek potřebné pro vjezd autobusů.

Jsou úpravy zahrady fi nancované z nějakého pro-
jektu? 
Nejsou, jedná se o jednu z „třešniček na dortu“, 
kterými se rela  vně levně snažíme z městského 
rozpočtu vylepšovat městský prostor a nabízet ho 
veřejnos   k příjemnějšímu využi  . Každý rok se 
snažíme přidat do města více barev - kvě  nové 
a cibulové záhony, postupně vysazovat další stro-
my, připravovat projekty na další zahradnicky upra-
vené plochy, aby se lidé ve městě cí  li příjemněji 
a veseleji.

Děkuji za rozhovor.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Úpravy nemocniční zahrady pavilonu G

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, ČESKÝ BROD, ŽITOMÍŘSKÁ PŘIJME:
Pedagogické pracovníky na pozice učitel/učitelka 1. stupně základní školy, učitel/ka ZŠ dle 
par. 16, odst. 9, učitel předmětu Člověk a svět práce, Výtvarná výchova, Este  cká výchova 
v ZŠ a SŠ dle par. 16, odst. 9. Nástup od září 2019, nebo dle dohody. Pracovní poměr možný 
i na částečný úvazek. Zájemci zašlou CV, popř. mo  vační dopis na adresu zsaprsceskybrod@
seznam.cz co nejdříve, nejlépe do 20. 5. 2019.
Uklízečku na částečný úvazek v odpoledních hodinách, vhodné i pro ženy na MD, popř. dů-
chodce. Nástup od srpna 2019, nebo dle dohody. Zájemci kontaktují ředitelství školy na ad-
rese zsaprsceskybrod@seznam.cz, nebo na tel. 321 622 300 co nejdříve.

Pro rozvoj a plánování sociálních služeb je nutné znát skutečné potřeby obyvatel města a okolních obcí. 
Za  mto účelem město Český Brod plánuje uskutečnit mezi občany města dotazníkové šetření prostřednic-
tvím vyškolených tazatelů.

Toto šetření bude zaměřeno na potřeby a problé-
my seniorů a osob se zdravotním pos  žením, dále 
osob pečujících a rodin s dětmi. Šetření je anonym-
ní, všechny získané informace budou považovány 
za důvěrné a budou vyhodnoceny anonymně.

Dotazníkový průzkum bude zahájen dne 16. 5. 2019 
v Českém Brodě na akci Den rodiny, jejíž součás-
  je Veletrh sociálních služeb a bude probíhat do 

31. 8. 2019. Šetření bude probíhat přímo v terénu, 
tazatelé se budou moci prokázat průkazem taza-
tele vydaným odborem sociálních věcí Městského 
úřadu Český Brod, jehož platnost si bude možné 
ověřit na tel. 730 870 953.

Budeme rádi, pokud se do šetření zapojíte i vy 
osobně a využijete tak možnos   ovlivnit budouc-
nost a rozvoj místa, ve kterém žijete z hlediska so-
ciálních a návazných služeb.

Jana Tůmová, odbor sociálních věcí 

Jaké potřebujeme sociální služby v Českém Brodě a jeho okolí 
- dotazníkové šetření 

NOVÁ PUBLIKACE V INFORMAČNÍM CENTRU
Spisovatel Jan Psota z Hradešína sepsal k 100. výročí vzniku 
republiky výpravnou kolek  vní regionální publikaci Pátrání po 
hrdinech, kterou vydal škvorecký Spolek sousedů v roce 2018. 
Kniha mapuje přeživší i padlé bojovníky za první světové války 
a předválečný, válečný a poválečný život v některých obcích na 
Českobrodsku. Kniha na 96 stranách a za uži   bohatého fondu 
historických fotografi í přináší badatelský objev 48 pozapome-
nutých padlých hrdinů, jejichž jména byla doplněna na památ-
níky ve 12 obcích regionu. Za tuto činnost a publikaci získal au-
tor vysoké státní ocenění – plaketu ministra obrany ČR za péči 
o válečné hroby. Prolog knihy otevírá in memoriam scénárista 
a znalec osobnos   prezidenta Tomáše G. Masaryka, profesor 
Zdeněk Mahler, čestný občan města Úvaly. Knihu lze koupit v IC 
v Českém Brodě (náměs   Arnošta z Pardubic 1).

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Díky projektu „Sdílené rados   a stras   škol ORP Český Brod III” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647), 
který je fi nancován z rozpočtů EU, ČR a města Český Brod jsme se v březnové inspira  vní kavárně v KD SVĚT 
seznámili s komunikačním programem „VÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH“. Cílem tohoto programu je naučit 
rodiče, jak předcházet konfl iktům a pokud nastanou, jak je vyřešit. Výsledkem je, aby všichni členové rodiny 
naplňovali své potřeby a cí  li se doma dobře. Kdo z nás by takové prostředí nehledal? 

Zakladatelem metody byl americký psycholog, 
nominovaný na Nobelovu cenu míru, Thomas 
Gordon. Program srozumitelně a názorně popi-
suje postupy, jak komunikovat s dětmi, jak posílit 
spolupráci v rodině a jak efek  vně řešit vzájemné 
problémy. Po celém světě má již řadu absolventů. 
Licenci pro jeho šíření v ČR získal a metodické ma-
teriály i do češ  ny přeložil Mgr. Jan Vávra. A právě 
ten vedl stejnojmenný víkendový kurz pro rodiče 
z Českobrodska, který navázal na inspira  vní ka-
várnu. Jednou za 14 dní zasvě  li českobrodš   ro-
diče březnové a dubnové neděle setkání v Peda-
gogicko-psychologické poradně v Českém Brodě. 
Společně s lektorem hledali řešení na situace jako 
třeba: máma i dospívající dcera chtějí do koupel-
ny ve stejnou chvíli nebo dítě nechce jít do škol-
ky a ta  nek potřebuje být včas v práci, víkendový 
program, který potěší všechny členy rodiny, dělba 
domácích prací, s níž jsou všichni spokojeni a mno-
hé další.

Musíme upřímně přiznat, že ne vždy bylo jedno-
duché aplikovat získané dovednos   během týdne 
v rodině a v neděli sdílet někdy úsměvné situace. 

Často jsme se měli možnost vzájemně inspirovat 
a diskuse přinášely podněty k dalšímu zamyšlení. 
Lektorovo ujištění, že poznané metody jako ak  v-
ní naslouchání, správné já - sdělení a metoda III je 
potřeba mnohokrát aplikovat, než se nám zauto-
ma  zují, nás sice nepřekvapilo, ale ani nepotěšilo. 

Zcela jistě nalezneme další cenné náměty pro naše 
rodičovské role ve čtvrtek 16. 5. od 17.30 hodin 
v KD Svět na již tradiční Inspira  vní kavárně nejen 
pro rodiče „Spolu s dětmi každý den“, která je sou-
čás   oslav Dne rodiny. S českobrodskou psycho-
ložkou Mgr. Alexandrou Kecovou se zde zamyslí-
me nad každodenními radostmi i starostmi, které 
možná patří k nejdůležitějším okamžikům našeho 
života. Srdečně vás zveme na toto společné setká-
ní. Pokud nás toto téma osloví, můžeme sdílet své 
potřeby s Mgr. Kecovou v rámci podpůrné skupi-
ny pro rodiče, kterou budete mít možnost vytvo-
řit v září. Případní zájemci naleznou informace na 
stránkách projektu: skoly-orp-cb.eu. 

Ing. Lucie Tlamichová,
odbor rozvoje

Výchova bez poražených

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Park ve středočeských Milovicích nabízí deset hektarů plných zábavy, kterou si sem každoročně přijíždějí 
užívat dese   síce návštěvníků. Najdete tu největší lanové centrum v republice, vodní svět, velké trampolí-
ny a spoustu další menších i větších originálních herních prvků, které mnohdy popírají fyzikální zákony, ale 
také naučnou lesní stezku či políčka ukazující středoevropské zemědělské plodiny.

Po návštěvě ZOO Chleby navš  vilo IC Český Brod i Park 
Mirakulum. Akce byla pořádaná pro cílovou skupinu 
novinářů a zástupců z turis  ckého ruchu a park byl 
v tento den pro veřejnost uzavřen. Akce se osobně 
účastnil i majitel parku, pan Jiří Antoš a představil vý-
tvarnici a realizátorku staveb Lucii Kozelskou. Pan An-
toš nám rozsáhle přiblížil svoji dosavadní práci v par-
ku. Jeho nadšení a úsilí mu nese ovoce, ale spoustu 
práce celý tým ještě čeká. Se svými dospělými dětmi 
má plány, jak park dále rozšířit o další atrak  vní prvky. 
Jedná s turis  ckými zástupci a kancelářemi i za hra-
nicemi republiky, jako je Slovensko, Německo nebo 
Polsko, aby udržel turisty v kraji co nejdéle. 

Pár dat a čísel z parku:
•  Park byl otevřen v září 2012, měl rozlohu zhruba 

sedm hektarů a první stavbou v něm byl hrad. 
Ten se stal jeho symbolem. Postupně se rozrostl 
na dnešních 10 hektarů a dvě stě atrakcí.

•  Za dobu existence parku prošlo jeho branami 
přes milion návštěvníků.

•  Přes zimu je park zavřený, navš  vit ho můžete 
vždy od dubna do října.

•  Zábavně-naučný park není určen pouze dětem, 
jeho přednos   je, že nabízí zábavu celé rodině 
– najdete zde lesní hřiště a kontaktní ZOO, obří 
trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní 
chodby, prolézačky a v neposlední řadě i úzkoko-
lejnou železnici, která park propojuje se soused-
ním Tankodromem. Od léta 2015 také vodní svět 
a oázy s vodními hříčkami.

•  V parku je 870 metrů podzemních chodeb – pod-
zemní chodby najdete pod hradem, v lesním 
městě, kde je jich nejvíce (310 metrů), či v areálu 
Gaudí.

•  2539 metrů čtverečních parku zabírají gastrozóny.
•  Autorem všech atrakcí je kolek  v parku Miraku-

lum, za vizuální podobou stojí výtvarnice Lucie 
Kozelská. Jejich nápady realizují mimo jiné i od-
souzení z nedaleké věznice Jiřice. 

•  V parku celoročně pracuje cca 30 lidí, v sezoně 
pak přibývá několik desítek brigádníků.

Pokud nevíte kam s dětmi, návštěvu parku vřele 
doporučujeme! A že jste tam už byli? Nevadí, i při 
opakované návštěvě objevíte třeba něco nového.

Zdroj: www.mirakulum.cz, foto Tomáš Boček
Zdenka Bočková, IC Český Brod

Informační centrum navš  vilo Park Mirakulum
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ICM se zapojilo do celostátní akce Den Země. Do KD SVĚT připravilo promítání ekologického dokumentu 
Ohrožená semínka, fi lmový dokument USA z webu Promítej i ty!

Film je o daru života, který nalezneme v každém 
semínku a smyslu ekologického a zdravého fungo-
vání na naší planetě. Kousek za polárním kruhem 
na ostrově Špicberky stojí betonová stavba připo-
mínající atomový kryt. Nacházejí se v ní  síce rost-
linných semen z celého světa, které jsou tu stře-
ženy před možnými globálními krizemi. Podobných 
semenných bank je po celém světě několik. Každé 
semeno to  ž v sobě koncentruje a nese minulé 
životní cykly přírody i člověka a je současně zárod-
kem budoucích. Farmáři a ostatní ak  visté se snaží 
uchránit poslední zbytky lokálních rostlinných vari-
ant, které ve světě gene  cky modifi kovaného typu 
zemědělství zbývají...

Akce byla pořádaná ve spolupráci s organizátorkou 
českobrodských Večerů s fi lmem, Lucií Kolinge-
rovou a doplněna občerstvením ze zdravé výživy. 
Lucie připravila žitný chléb s pomazánkou, chléb 
vlastnoručně zpracovává, peče i rozváží. Poděko-
vání patří i místní fi rmě Santana s. r. o. Český Brod, 
která pro tento večer poskytla ovoce a zeleninu od 
českých pěs  telů a místních zemědělců. Na sto-

lech kromě občerstvení, byly i letáčky s pozvánkou 
na nově vzniklou Semínkovnu, která od 18. 4. 2019 
funguje v místní městské knihovně. Mo  vem této 
ak  vity je: Sázejte, sklízejte, sdílejte… svobodně, 
ekologicky a ekonomicky! Tak jako se v knihovně 
půjčují knihy, semínkovna nabízí osivo do vaší za-
hrádky. Tak jako se do knihovny knihy po přečtení 
vracejí, tak i při sklizni vaší zeleniny myslete na sdí-
lení sklizených semínek v semínkovně, Semínkov-
na = osivo ke sdílení. Vstup byl volný a byl určen 
napříč všem věkovým generacím. Po promítání 
následovala volná diskuse.

Zdenka Bočková, ICM Český Brod

ICM Český Brod na téma ekologie

SEMÍNKOVNA
Semínkovny jsou inicia  vou, která vznikla na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření 
a přírodního zahradničení. Od dubna 2019 je v provozu Semínkovna v Městské knihovně 
Český Brod. Semínkovna je umístěna vedle vstupních dveří a je veřejně přístupná v rámci 
provozní doby knihovny.
Provozní doba:  Po: 12.00 - 17.30, Út: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.30,

St: 7.30 - 11.00, 12.00 - 18.30, Čt: 12.00 - 17.30, Pá: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.30
Máte dotaz nebo připomínku? Napište na: zeraajik@email.cz nebo skalka@centrum.cz
Další informace najdete na h  ps://seminkovny.wordpress.com/

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Již potře   se v úterý 9. 4. 2019 sešli v hojné účas   obyvatelé lokality Škvárovna společně s vedením města, 
aby se zamysleli nad úpravami dopravního režimu a možnos   parkování v této čtvr  . Obyvatele trápí zvý-
šený počet parkujících aut, pro které se nenašlo místo u vlakového nádraží nebo jejich majitelé preferují 
parkování mimo odstavná parkoviště.

Po úvodním slovu místostarosty Tomáše Klinecké-
ho představil dopravní odborník, p. Tomáš Kučera, 
dvě varianty návrhu řešení. Po bouřlivé diskuzi se 
většina účastníků přiklonila k variantě zavedení 
zóny rezidentního parkování, kde bude pla  t zákaz 
stání v době od 8 do 18 hodin pro všechna vozidla 
mimo rezidentů. Reziden   budou mít parkovací 
karty za ceny odstupňované podle počtu vozidel. 

Karty bude vydávat odbor dopravy těm, kteří pro-
káží vlastnický vztah k nemovitos   nebo sídlo či 
provozovnu ve vybraných ulicích. Pro první auto si 

zájemci budou moci parkovací kartu pro rezidenty 
pořídit za 50 Kč, druhou za 500 Kč a tře   a další 
kartu za 5.000 Kč. Všechny karty budou s roční 
platnos  . Pro možnost parkování návštěv včetně 
řemeslníků, pečovatelek nebo zákazníků poslouží 
parkovací kotouče, s nimiž bude v době od 8 do 
18 hodin možné zaparkovat maximálně po dobu 
2 hodin zdarma. Vozidla budou parkovat pouze ve 
vyznačených parkovacích pruzích. Maximální po-
volená rychlost v celé zóně bude 30 km/h a nebu-
de povolen vjezd vozidel nad 3,5 t. 

Petra Ištvániková

Změny dopravního režimu v oblas   Škvárovna

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Letošní ročník Okruhu Českobrodského pořádaný Veteran Car Clubem Český Brod a městem Český Brod 
opět přilákal 1. května do města spoustu skvělých veteránů a těšil se velkému zájmu diváků, kteří v pravé 
poledne povzbudili na trať přes 100 závodních strojů.

První závod se v Českém Brodě jel v roce 1934, 
a tak se letos závodní stroje postavily na start po 
85 letech. Celkově se dopoledne na náměs   sjelo 
něco k dvěmastům zajímavých veteránů, kteří ne-
ztra  li nic na atrak  vnos   i přes krátkou dešťovou 

přeháňku. Nejstarším motocyklem, který se zúčast-
nil závodu a získal dokonce krásné druhé místo, byl 
motocykl Auto Moto z roku 1914 řízený panem 
Petrem Šitychem, nejstarším automobilem byl pak 
Dodge A116 z roku 1924 pana Mar  na Pavlíčka. 

Trať závodu letos vedla severním okolím Českého 
Brodu přes Štolmíř, Kounice, Poříčany, Sadskou 
a dál přes Kersko, Velenku a Chrást zpět na náměs   
v Českém Brodě. Závod se jel jako jízda pravidel-
nos   na dvě kola, kdy se závodník snaží co nejví-
ce přiblížit svému času, který zajel v prvním kole. 
Za každou vteřinu rozdílu je jeden trestný bod. Je 
až neuvěřitelné, že na tra   dlouhé 40 km dokázal 
absolutní vítěz závodu pan David Matůšek se svou 
Škodou Felícií z roku 1961 získat pouze 6 trestných 
bodů. Nejlepší řidičkou pak byla Eva Štundlová 
s vozem MG B z roku 1969. Součás   srazu byl již 
posedmé tovární sraz motocyklů BSA, kterého se 
letos opět zúčastnila i paní Libuše Šulcová se svou 
“besinkou” E28 z roku 1928. 

Nezbývá než pogratulovat vítězům, poděkovat 
panu Fišerovi, kapele Děsband, mažoretkám a pře-
devším městu Český Brod za podporu této skvělé 
akce. A už nyní se těšíme na příš   závod, který od-
startuje v poledne 1. května 2020.

Tomáš Svoboda, VCC Český Brod
foto: Tomáš Svoboda

Další závod veteránů je námi
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Na jednání zastupitelstva 17. 4. 2019 předložil Českobroďák SNK návrh usnesení, které je prvním krokem 
k vybudování krytého plaveckého bazénu v Českém Brodě.

Na pozemcích bývalého cukrovaru plánuje majitel 
společně s developerem výstavbu mnoha bytových 
domů, s nárůstem až 3000 obyvatel. Jedná se o tzv. 
Liblické předměs  . Při rozsáhlejší výstavbě je nut-
no počítat i s objekty občanské vybavenos   jako 
je například školka, sportoviště, apod. I o obdob-
ných veřejně prospěšných stavbách vede v součas-
né době developer jednání s městem Český Brod. 
S realizací tohoto obřího projektu chce investor 
začít do 2 let.

Českobroďák navrhl, aby bylo radě města uloženo 
jednat s majitelem pozemků a investorem ve smys-
lu upřednostnit krytý plavecký bazén před dalšími 
objekty občanské vybavenos  . Jedná se o velkou 
příležitost vybudování bazénu a zajištění celoroč-
ního koupání pro obyvatele města a širokého oko-
lí. Obnovit bývalé koupaliště na Ku  lce je hlavně 
z fi nančních důvodů nereálné (nelze čerpat dota-
ce). Krytý bazén lze vybudovat z dotací, případně 
hledat jiné způsoby fi nancování (soukromý inves-
tor a provozovatel). Provozní náklady mohou být 
minimální, hodně záleží na kvalitně zpracovaném 

projektu za využi   moderních tech-
nologií apod.

Lepší umístění obdobné 
stavby bychom jen těžko 
hledali. Přijatelná docház-
ková vzdálenost, minimální 
vzdálenost z vlakového a au-
tobusového nádraží. O víken-
dech volná parkoviště u nádraží.

Pro tento návrh hlasovalo všech 20 přítomných za-
stupitelů, za což jim děkujeme. Doufáme, že i zde 
v „dohledné“ době vyroste stavba, která bude celé 
generace sloužit všem občanům a zvedne kvalitu 
ži   v našem městě. Teď již bude záležet především 
na tom, jakým způsobem povede vedení města 
patřičná jednání. Detaily k tomuto návrhu a další 
„ak  vity“ Českobroďáka SNK najdete na našem fa-
cebookovém profi lu Spět ke zdravému městu a na 
webových stránkách snk.ceskobrodak.cz.

Českobroďák SNK

Krytý plavecký bazén v Českém Brodě
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Duben v domově Anna

13Ze společnosti

Celý měsíc duben jsme v Anně prožili v duchu nadcházejících velikonočních svátků.

Náš Domov byl nádherně svátečně vyzdoben, hlav-
ně zásluhou paní Krutské, která výrobky z keramic-
ké dílny krásně naaranžovala s jarními kvě  nami. 
Také jedna ze středečních „Kavárniček“ proběhla 
ve znamení Velikonoc a místo zákusků z cukrárny 
si senioři pochutnali na tradičních jidáších, které 
upekly v rámci ak  vizace klientky paní Macková, 
paní Svatošová a paní Vašinková. 

Začátkem dubna, opět po roce, přijela do našeho 
Domova paní Fryčová, která během „Velikonoční 
dílny“ učila seniory různé techniky zdobení vajec. 
Děkujeme paní Fryčové, že věnuje svůj čas našim 
klientům! 

Další dubnovou akcí byl koncert Zdeňky Mudro-
vé, kterou senioři dobře znají, neboť již několik let 
jezdí do našeho Domova se svými vánočními kon-
certy. Nyní v předvelikonočním období jsme měli 
možnost poznat i další písně a houslové skladby 
z jejího repertoáru.

Velikonoční vystoupení dě   z Rodinného centra 
Kos  čka naše seniory moc potěšilo. Tak pestrý 
program nezažijí během žádného jiného vystou-
pení dě   během roku. Taneční představení, hra na 
fl étny, kytary a klarinet a hlavně zpěv, ať už sólový 
v podání Lucie Čurgaliové, nebo skupinový, kdy se 
zapojily všechny dě  . Právě velký věkový rozptyl 
dě   a pestrost zařazených vystoupení ocenili seni-
oři nejvíce. Kdo měl na závěr chuť, mohl si namalo-
vat velikonoční vajíčko.

Velké poděkování za uspořádání další „hýčkací akce“ 
pro naše seniorky patří týmu ze Studia GREEN! 

Vždyť komu by se nelíbilo nechat se zdarma ostří-
hat, ošetřit pleť, a ještě si pochutnat na výborném 
domácím závinu a kávě?

Koncem dubna se v Domově uskutečnil seminář 
s názvem „Jednodenní relaxační program“, který 
je určen zaměstnancům, jako vyjádření vděku za 
jejich práci. Tato vzdělávací akce poskytuje našim 
ošetřovatelkám jedinečnou příležitost, aby se for-
mou nejrůznějších relaxačních metod dokázaly vy-
pořádat se stresem a zregenerovaly své síly.

Naplánovaný Čarodějnický kuželkový turnaj jsme 
nakonec z důvodu proměnlivého počasí změnili 
na turnaj v hodu kroužky, který jsme uspořádali 
v Kazetovém sále. V této nové hře excelovaly ženy, 
a o místa vítězů se nakonec podělily paní Pískalová, 
paní Drábková a paní Feyfrlíková.

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

L. Hovorková, ředitelka

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
květen 2019květen 2019



Jaro ve školní jídelně
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Zimní období jsme zakončily masopustními hody. Rozhodly jsme se udělat „Masopust“ v naší jídelně, a tak 
jsme se spojily s prak  ckou školou, která každoročně pořádá masopustní průvod. Tento rok zakončil svou 
cestu v jídelně masopustním obědem.

Na tento den jsme připravily masopustní oběd 
a jako dezert se podávala kobliha. Ani náš saláto-
vý bar nezůstal ladem. Zaplnily ho jitrnice, jelita, 
tlačenka a nechyběl ani čerstvý křen, hořčice a sa-
mozřejmě čerstvý chléb. K pořádnému masopus-
tu patří hlavně masky, a tak všichni zaměstnanci 
jídelny vydávali obědy v maskách a nechyběla ani 
tema  cká hudba.

Na svátky jara jsme nachystaly velikonoční menu. 
Jako každý rok jsme připravily tři dny plné veliko-
nočních jídel.

Jsme v jídelně nebo u moře? Připravily jsme pro 
naše strávníky dny plné dobrého jídla a pocitu, že 
můžeme být chvíli i někde jinde. Akci jsme nazvaly 
„FIT NA VLNÁCH“. Nadšení vyzdobit jídelnu bylo 
veliké, a tak opravdu každý zaměstnanec z jídelny 
se na výzdobě něčím podílel. Příprava byla dokona-
lá a nechyběla ani kapitánská čepice, písek a mušle 
od moře. Připravily jsme i fotokoutek, kde se mohli 
strávníci vyfo  t. Dě   ze ŠD (4. třídy) I. ZŠ nám vyro-
bily krásné dekorace a zasloužily si za ně odměnu. 

A jak týden probíhal? V úterý nás čekalo bulharské 
jídlo, na středu jsme připravily francouzské menu. 
Velký úspěch měl dezert ve formě sýrů. Podáva-
ly se v mis  čce čtyři druhy sýrů. Další den násle-
dovalo Maďarsko, kde pro změnu zvítězil langoš. 
V pátek vše završilo Chorvatsko, dětem dnes velice 
blízké. Pochvalovaly si pljeskavici na žáru s opeče-
nými brambory a ajvarem. Největším překvapením 
bylo, že jejich oblíbený salátový bar se zaplnil let-
ními drinky. Každý si mohl vybrat mezi mojitem, 
grenadinou a melounovým opojením. Rozzářené 
oči měli nejen dě  , ale i dospělí.

A na co se můžeme ještě těšit? Pro ohromný 
úspěch loňského rautu pro vás opět připravíme 
ke Dni dě   raut a tentokrát v námořnickém stylu. 
Přijďte nás podpořit oblečeni v námořnickém sty-
lu, tak, jako už přišli na minulou akci někteří profe-
soři z gymnázia, ať jsme všichni alespoň na chvíli 
na jedné lodi. 

Velký dík patří všem pracovnicím školní jídelny. Dě-
lají skvěle svojí práci.

Romana Opršalová,
vedoucí školní jídelny Bedřicha Smetany
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Bitva u Lipan je jistě jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších bitev české historie. Tato bitva byla roz-
hodující a závěrečnou bitvou, kterou se uzavřelo období husitských válek.

V neděli 30. 5. 1434 se na Lipské hoře rozkládající 
se mezi městy Českým Brodem a Kouřimí střetla 
utrakvis  cko-katolická koalice s polními vojsky tá-
borského a sirotčího svazu, tedy radikálním kříd-
lem husitského hnu  . V bitvě pak byla polní vojska 
dr  vě poražena a v průběhu bojových operací za-
hynul i vůdce radikálních kališníků Prokop Holý, do 
té doby jistě nejvlivnější husitský poli  k, na jehož 
vůli před rokem 1434 do značné míry závisel osud 
revolučních Čech.

Přijděte se podívat, v sobotu 25. 5. 2019 na lipskou 
horu, kde se pod mohylou odehraje ukázka toho, 
jak pravděpodobně mohla ona bitva, která vstou-
pila do učebnic dějepisu, vypadat.

Program začíná již v 11.00 hodin otevřením histo-
rického tržiště s řemesly a možnos   koupě rozma-
nitého zboží. Během dne probíhá každou hodinu 
doprovodný program. Můžete si projít a prohléd-
nout dobový vojenský tábor, shlédnout ukázky na 
téma vojenství první poloviny patnáctého stole  . 
Uvidíte ukázky boje, bojových technik a šermu. 

Představí se dělostřelci a střelci z ručních palných 
zbraní a též střelci užívající střelných zbraní, tedy 
kuší, praků či fus  balů. Pláň též oživí dobová hud-
ba. Připraveny budou dětské dobové hry a soutěže 
či různá historická řemesla. Celý den pak vyvrcholí 
v odpoledních hodinách rekonstrukcí slavné bitvy, 
která znamenala defi ni  vní konec husitských vá-
lek a nastolila tak dlouho očekávaný mír v Zemích 
Koruny české. Komentovaná bitevní ukázka bude 
zahájena v 15.00 hodin.

Bitva jakož i doprovodný program se uskuteční tra-
dičně u lipanské mohyly mezi obcemi Lipany a Vi  -
ce poblíž Českého Brodu. Přijděte nasát atmosféru 
středověkého dne a shlédnout rekonstrukci osu-
dového střetnu   našich předků. Tímto jste všichni 
srdečně zváni.

Za podpory města Český Brod a obce Vi  ce pořádá 
Guardia Broda Bohemicalis, www.brodahr.cz

Mar  n Semrád
Foto: Michal Jelínek

Bitva u Lipan
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Co dělat když se s rodinou dostanete do situace, kterou nedokážete sami řešit a nemáte nikoho, kdo by 
vám mohl pomoci? V Českém Brodě již několik let provozuje LECCOS, z. s. Poradnu pro rodiny i s dalšími 
návaznými službami v terénu. Zeptali jsme se Jany Kratochvílové, manažerky a sociální pracovnice této 
organizace, v čem jejich činnos   spočívají. 

Jaké konkrétní služby pomoci nabízíte?
Pro rodiny s dětmi, které se ocitly v situaci, kterou 
nemohou nebo nedokáží řešit vlastními silami, na-
bízíme tzv. Sociálně-ak  vizační služby pro rodiny 
s dětmi (dále SASRD). Konkrétně jde o poradenství, 
například v oblas   nároků na dávky sociální péče, 
pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, klienty 
můžeme i doprovodit na jednání s úřady a ins  tu-
cemi. Pomáháme při řešení problémů s výchovou 
dě  , komunikací v rodině a v dalších složitých situ-
acích. Je možné využít též ak  vizační služby - jedná 
se o podporu rodičů a dě   při přípravě do školy, ale 
i obecně v jejich rozvoji, například před nástupem 
do školy či školky. Pokud si rodiče potřebují zařídit 
své záležitos  , na úřadech, při hledání zaměstnání 
a podobně, mohou využít krátkodobé hlídání dě   
a ak  vizaci v RC Kos  čka v pondělí a v úterý od 9 
do 13 hodin. Poradna pro rodiny je otevřena každé 
pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin na adrese 
Suvorovova 1377, Český Brod. Terénní služby po-
skytujeme po dohodě od pondělí do pátku od 8 do 
16 hodin nebo dle potřeb rodiny. 

Co znamená Sanace rodin?
Sanace rodin je služba poskytovaná ohroženým rodi-
nám s dětmi. To znamená, že službu do rodiny dopo-
ručí pracovník Orgánu sociálně-právní ochrany dě   
(dále jen OSPOD), působící na městských úřadech 
obcí s rozšířenou působnos  . S takovou rodinou 
většinou pracujeme dlouhodobě na zlepšení situa-
ce a podmínek pro péči a výchovu dě  . Naši sociální 
pracovníci pravidelně do rodin dochází a pomáhají 
v nich s problémy, které fungování rodiny ohrožu-
jí. Například pomohou rodině se zajištěním příjmů 
a zaměstnání, naučí je lépe hospodařit, pomohou 
se zlepšením podmínek bydlení, podpoří rodičovské 
kompetence a komunikaci při výchově dě  .

Může o pomoc požádat kdokoli?
Pokud jde o Sociálně-ak  vizační služby pro rodi-
ny s dětmi, může se na nás obrá  t jakákoli rodina 

s dítětem v nepříznivé sociální situaci, která žije 
na Českobrodsku, Kolínsku nebo Říčansku. Pokud 
jde o Sanaci rodin, jak bylo řečeno, jde o spoluprá-
ci s OSPOD. Kdyby však například škola nebo jiná 
ins  tuce, kam dítě dochází, měla dojem, že jeho 
rodina je ohrožená, i naším prostřednictvím lze 
službu s OSPOD propojit a poskytovat.

Co obnáší práce v terénu a kdo ji provádí?
Práci v terénu poskytují sociální a ak  vizační pra-
covníci. Probíhá v přirozeném prostředí rodiny. 
Znamená to, že naši pracovníci mohou dojíždět 
do místa bydliště rodin, které požádaly o pomoc 
v rámci služby SASRD, nebo byly doporučeny do 
služby Sanace rodin. Poskytování služby v terénu 
příznivě ovlivňuje průběh služby. Pro některé rodi-
ny není jednoduché pravidelně docházet na konzul-
tace. Poskytujeme-li službu v přirozeném prostředí 
rodiny, jednání je méně formální, můžeme zachy  t 
širší souvislos   i větší spektrum problémů. 

Nabízíte tyto služby pouze v Českém Brodě?
Naše služby mohou využít rodiny z Českobrodska, 
Kolínska a Říčanska. Na těchto územích spolupra-
cujeme i s OSPOD.

Můžete nám říci o nějakém příkladu pomoci ro-
dině z praxe?
Na službu SASRD se obrá  la paní učitelka ze zá-
kladní školy a žádala o radu. Jedna z jejích žákyň 
neměla dobrý prospěch, do školy chodila nepřipra-
vená a neměla snahu se ve škole do výuky zapo-
jovat. Informovali jsme ji, že rodině, pokud bude 
souhlasit, můžeme pomoci. Paní učitelka mamince 
žákyně doporučila naše služby a předala jí kontakt. 
Naši pracovníci na žádost matky rodinu navš  vili. 
Zjis  li, že matka žije sama se dvěma dětmi, mladší 
z nich navštěvovalo ještě mateřskou školu. Matka 
pracovala brigádně a neměla mnoho času dohlížet 
na školní přípravu. Na úvodní schůzce se matka 
s pracovníky dohodla, že by ráda sehnala takovou 

Jak LECCOS může pomoci rodinám s dětmi nejen v Českém Brodě 
– rozhovor s manažerkou organizace
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práci, aby jí zbylo více času na péči o dě  . Naši pra-
covníci pomohli matce při výběru vhodných nabí-
dek zaměstnání, pomohli jí s přípravou na pohovor 
na pracovní místo. Do rodiny začala pravidelně do-
cházet ak  vizační pracovnice, která se zaměřila na 
školní přípravu dcery a zapojení matky do této pří-
pravy. Během schůzek se zlepšila komunikace mat-
ky s dcerou a následně i školní výsledky a ak  vita 

dítěte ve škole. Díky tomu, že matka získala stálé 
zaměstnání, zlepšila se fi nanční situace rodiny, což 
příznivě ovlivnilo celkové fungování rodiny.

Jak jsou tyto služby fi nancovány?
Sociálně-ak  vizační služby pro rodiny s dětmi po-
skytujeme dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Jsou fi nancovány z in-
dividuálního projektu Středo-
českého kraje prostřednictvím 
Evropského sociálního fondu, 
ze státního rozpočtu, z rozpočtu 
města Český Brod, nadace ČEZ, 
NET4GAS. Projekt Sanace rodin 
je poskytován dle zák. č. 359/199 
Sb., o sociálně-právní ochraně 
dě  . Financuje ho Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, Nadace Terezy Maxové dětem, město Český 
Brod a město Kolín.

Dita Nekolná, PR manažerka

SKAUTSKÉ ZÁVODY V ČESKÉM BRODĚ  PODĚKOVÁNÍ
Ve dnech 26. a 27. dubna 2019 proběhl v Českém Brodě vrcholný podnik jarní sezony – Svoj-
síkův závod – základní kolo určené pro skauty a skautky okresu Kolín, tedy chlapce a dívky ve 
věku 12 – 15 roků. Tato akce pro více než 200 účastníků ukázala závodníkům naše město jako 
místo s výraznými historickými kořeny. Za to, že vše dobře dopadlo bychom rádi poděkovali 
představitelům následujících ins  tucí. Děkujeme za podporu a pomoc: Městu Český Brod, 
českobrodským sokolům, Městské gardě, kapele CZ, Informačnímu centru pro mládež, part-
nerskému skautskému středisku Ing. Ládi Nováka, Technickým službám, vedení domova Anna 
a Podlipanského muzea a spolku Rybáři Český Brod. Závěrem bych velmi rád jako vedoucí 
střediska poděkoval všem našim členům a příznivcům, kteří se na zajištění této akce podíleli 
při práci v týmech vedených Janem Novákem, Mar  nem Kundrumem, Pavlem Rollem a Pe-
trou Coubalovou.

Josef Ležal – Psohlavci 14

PODĚKOVÁNÍ  PLES PARTNERS V ČESKÉM BRODĚ
V sobotu 6. dubna se v českobrodské sokolovně konal již 4. ročník plesu Partners. Ples orga-
nizovaly poradkyně Partners Lucka Šmejkalová a Jarmila Kubalíková a záměrem bylo podě-
kovat svým klientům a zároveň podpořit místní dětské organizace. Letošní rok se vybranou 
organizací stalo skautské středisko Ing. Ládi Nováka, pro které se na vstupném a na tombole 
vybrala částka 21 300 Kč. Naše skautské středisko  mto srdečně děkuje Lucce a Jarce jednak 
za opětovnou organizaci plesu, a především za fi nanční podporu. Za tuto krásnou vybranou 
částku pořídíme vybavení do skautské klubovny, aby se nám s dětmi pracovalo ještě lépe než 
doposud. Děkujeme!

Radka Novotná, středisko Ing. Ládi Nováka
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Dětské skupiny v Českém Brodě Na Sadu a La Palomita
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Na naše první jaro Na Sadu jsme byli všichni natěšení. Plány máme vždy velkolepé. Nejvíce změn proběhlo 
a jistě ještě proběhne na školkové zahradě.

Během zimy nám šikovný pan kovář Leo Pivoňka 
udělal rotační kompostér. Díky rotačnímu promí-
chávání se výrazně zkrá   kompostovací čas a my 
budeme mít čerstvý kompost vždy po ruce. Dě   
už ví, že bio odpad se nevyhazuje do obyčejného 
koše, ale do „kouzelného válce“ – kompostéru a už 
jsou plné očekávání, kdy že ta přeměna bude do-
končena.

Zvýšené záhonky pro pěstování zeleniny a bylinek 
jsou na svém místě, naplněné hlínou a osázené se-
mínky či vlastní sadbou. Vedle nich stojí hrubá stav-
ba skleníku, který co nevidět bude též domovem 
pro nejrůznější sazeničky. Dě   již růst rostlin sledují. 
Nejen že si zasely semínka rajčátek, ředkviček, mrk-
ví, hrášku apod., ale samy si také nasbíraly žaludy, 
nechaly v teple a na světle naklíčit, zasadily a už se 
nemohou dočkat, jaký stromek z plodu vyroste. 

Tráva a stromy se nádherně zazelenaly, je tedy čas 
i na stavbu hmyzího domečku. Při tvoření připraví-
me dětem na zahradě i koutek pro zábavu: písek, 
kameny, vodu, nějaké to lezení, venkovní kuchyňku 
na každodenní experimenty… Nápady jsou, šikovní 
pracovníci z řad dě   také, tak už se jen dát do prá-
ce. Více informací k našim dětským skupinám nebo 
rovnou přihlášení své dě   k docházce, kontaktujte 
Terezu Stuchlovou, tel.: 723 345 766, mail: tereza.

stuchlova@mamaloca.cz. Po telefonické dohodě 
je možná prohlídka obou skupin. V červnu chystá-
me v dětské skupině Na Sadu den otevřených dveří 
– informace budou na FB stránkách, kde můžete 
sledovat i další novinky a fotografi e. 

Do venkovské skupiny přijímáme dě   od 3 let, je 
kombinací lesní a klasické školky. Dě   tráví mnoho 
času venku na zahradě nebo v přírodě, zkoumají 
a pozorují změny během celého roku. Dě   jsou 
vedeny k samostatnos  , podporována je jejich 
jedinečnost, krea  vita, fantazie, jemná i hrubá 
motorika, fyzická zdatnost. Při každodenních hrách 
i běžných činnostech se seznamují s environmen-
tální výchovou, trvale udržitelným rozvojem, učí 
se respektu k sobě navzájem i respektu ke krajině, 
přírodě.

La Palomita: Přijímáme dě   cca od 22 měsíců. 
Plenky, dudlík, dětské láhve či nejrůznější talisma-
ny nejsou překážkou. Maximální denní počet dě   
je 12, na 6 dě   připadá 1 vychovatelka. O dě   je 
pečováno v souladu s Plánem péče a výchovy, roz-
víjí se jemná i hrubá motorika, fyzická zdatnost, sa-
mostatnost, hygienické návyky, fantazie, grafomo-
torika. A co je nejdůležitější, hrajeme si celý den.

Tereza Stuchlová

NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM ŠEMBERY MÁ SVOJI TURISTICKOU VIZITKU!
Český Brod má novou, prodlouženou turis  ckou vizitku věnovanou NS Údolím Šembery. K za-
koupení v IC jsou i klasické vizitky s mo  vem Českého Brodu, podzemí, Lipanské mohyly, 
Tismické baziliky, Klepce a rozhledny Na Vinici v Úvalech.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Letošní dlouhé čekání na velikonoční svátky si dě   krá  ly různými výtvarnými a pracovními činnostmi. 
Jednou z nich, které se věnujeme pravidelně, je keramika. 

Zpočátku se některým dětem špinavá práce moc 
nezamlouvala. Ono takové patlání se v blá  čku, 
bylo pro některé dě   neznámou zkušenos  , ob-
zvlášť v prostředí třídy. Časem si na špinavé ruce 
a oblečení zvykly a na tvoření z hlíny se vždy těšily. 
Odměnou jim je vždy vlastnoruční výrobek, který si 
náležitě pyšně odnášejí domů. Jejich práce se to  ž 
stane obdivovanou součás   domova.

Velikonoce, Vánoce, svátek maminek, to je ten pra-
vý čas na vyrobení dekorace či dárku z keramiky. 
Většinou se vyrábí potají, aby rodiče byli překvape-
ni. Z jednoduchých plošných výtvorů se dě   pro-
pracovávají k složitějším tvarům. Jejich zručnost se 
zdokonaluje přímo před očima. Procvičení a rozhý-
bání svalů rukou se příznivě promítá do dalších ob-
las   rozvoje dě  . Trpělivost a schopnost dokončit 
výrobek, jehož proces je zdlouhavý, je dalším pří-
nosným aspektem, kterému se dě   při této činnos-
  naučí. Do konce školního roku nás čeká ještě pár 

týdnů, ve kterých se jistě najde dostatek času na 
čarování z hlíny. Výrobky, které nesou o  sky dět-
ských rukou, nepochybně potěší nejen své autory, 
ale i jejich rodiče. 

Na závěr bych ráda poděkovala paní ředitelce za 
podporu v této ak  vitě a asistentkám, se kterými 
se keramická dílna mohla stát pohodovou činnos   
pro všechny zúčastněné.

Mar  na Mihálová, učitelka MŠ

Keramika v MŠ Liblice

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Na co se můžeme společně těšit v úvodu hudebních slavnos   v Brodě a nejbližším okolí?

Již 2. 6. od 17.00 navš  vte ve Štolmíři v kostele 
sv. Havla komorní koncert souboru Barocco sempre 
giovane, což je komorní soubor složený ze špičko-
vých mladých českých profesionálních hudebníků. 
Původně se specializoval na interpretaci skladeb 
vrcholného baroka (odtud název souboru), dnes 
však jeho repertoár obsahuje skladby všech slo-
hových období, včetně hudby 21. stole  . Zvláštní 
pozornost věnuje spolupráci s mladými laureáty 
významných mezinárodních soutěží, zejména s ví-
tězi soutěží Pražského jara, soutěže Fritze Kreislera 
ve Vídni, královny Alžběty v Bruselu a Čajkovského 
soutěže v Moskvě.

Uslyšíte skladby J. S. Bacha Před Tvůj trůn  mto 
předstupuji, P. Hindemitha Smuteční hudba pro 
violu Jakuba Čepického a smyčce, F. I. A. Tůmy Par-
 ta in d moll, O. Respigha: Staré zpěvy a tance, su-

ita č. 3 a B. Bri  ena: Simple Symphony.

9. 6. od 17.00 zajeďte do kostela Nanebevze   Pan-
ny Marie v Tismicích a zaposlouchejte se do Hu-
dební diplomacie v podání Ensemble Mathesius. 
Na barokní a zobcovou fl étnu hraje Lukáš M. Vy-
tlačil, na cembalo Alena Hönigová. Uslyšíte od 
A. Vivaldiho Sonátu C dur, od G. F. Händela Sonátu 
G dur, od B. Marcella Sonátu d moll, od U. W. van 
Wassenaera Sonatu primu F dur a závěrem od 
G. Ph. Telemanna Sonátu C dur (Essercizii musici).

Ensemble Mathesius je soubor zabývající se tzv. 
historicky poučenou interpretací. Byl založen v ro-
ce 2010 pod názvem Ensemble Sporck, změnu ná-
zvu přineslo repertoárové rozšiřování o renesanční 

hudbu. Soubor oživuje v nevšedních dramaturgiích 
hudbu starších slohových období a snaží se vdech-
nout skladbám něco z modernos  , kterou měly 
v době svého vzniku. Součás   práce souboru je také 
badatelská činnost. Obsazení je proměnlivé podle 
studovaného repertoáru, který zahrnuje skladby 
od renesanční polyfonie po pozdní baroko. 

10. 6. od 19.00 znovu zakuste jedinečnou atmosfé-
ru brodských pivovarských sklepů. V projektu „Ko-
lem světa za 80 minut“ s Bardolinem procestujete 
svět od severu přes Kelty až po cikánské a afroku-
bánské rytmy. Můžete se těšit také na hudbu Indie, 
Číny nebo Severní a Jižní Ameriky. Pozi  vní energii 
lidové hudby umocní grafi cké projekce Michala 
Horevaje.

Bardolino je energické virtuózní uskupení, které 
překračuje s obrovskou lehkos   hranice hudeb-
ních žánrů a do crossoverové oblas   (etno, klasika, 
jazz) přináší své originální poje  . Bardolino vzniklo 
z inicia  vy tří hudebníků – houslisty Pavla Fische-
ra, violoncellistky Margit Koláčkové a perkusisty 
Camila Callera. Všichni tři jsou dobře známi ze své-
ho hudebního působení v pres  žních uskupeních 
Škampovo kvarteto, Kaprálová kvartet nebo KOA. 
Spolupracovali rovněž s I.Bi  ovou, Z. Navarovou, 
J. Bártou. Po několikaletém působení tohoto tria 
se k souboru přidala zpěvačka Jana Procházková, 
známá ze svého působení ve vokálním triu Triny, 
a akordeonista Jakub Jedlinský (Escualo Quintet).

Tomáš Charvát, Ing. Aleš Kašpar,
Vox Bohemica, z. s.

Podlipanky startují

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Již devátý ročník tradiční dobrovolnické akce „Ukliďme Pošembeří“ proběhl od 16. března do 12. dubna 
2019 na území regionu Pošembeří. Z 37 obcí v regionu se úklidy konaly ve 27 obcích a zapojily se školy, 
školky, obce, různá sportovní a zájmová sdružení, soukromé osoby aj. Předběžně víme, že se akce zúčastni-
lo 2745 účastníků a cca 75 subjektů. Přesná čísla z letošního úklidu budou známa 10. května 2019 a budou 
zveřejněna na h  p://www.posemberi.cz/dalsi-ak  vity/uklidme-posemberi-2019/. Letošní účast co do po-
čtu dobrovolníků je druhá nejvyšší v historii konání akce. 

Počet dobrovolníků v předchozích letech: 
• 2011 – 1200 osob
• 2012 – 2200 osob
• 2013 – 1100 osob
• 2014 – 700 osob

• 2015 – 1188 osob
• 2016 – 2796 osob
• 2017 – 2589 osob
• 2018 – 2436 osob

Úklid Pošembeří by nemohl fungovat bez našich 
partnerů, kteří nám pomáhali s odvozem a likvi-
dací sebraného odpadu a pneuma  k, zajištěním 
pomůcek pro úklid, nebo poskytnu  m odměn pro 
dobrovolníky, zejména pro dě  . Velký dík patří Čes-
kému svazu ochránců přírody, fi rmám ACÚ – Auto 
Centrum Úvaly s.r.o., Technickým službám města 
Český Brod, obci Radim, Krajské správě a údržbě 
silnic Středočeského kraje (cestmistrovství Český 

Brod, Mochov a Říčany) a KARMA 
Český Brod a.s. 

Všem dobrovolníkům a partnerům 
děkujeme za podporu a zapojení 
do akce Ukliďme Pošembeří. Bez 
Vás by úklid Pošembeří nebyl  m, 
čím je. Děkujeme! 

Gabriela Vraj,
Region Pošembeří o.p.s. 

Ukliďme Pošembeří 2019 výsledky a poděkování

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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O víkendu hned po velikonocích proběhl v Českém Brodě Svojsíkův závod. V pátek večer nás u městských 
hradeb přivítal sám Jan Žižka z Trocnova a vyzval nás, abychom rozšířili jeho vojska a vytáhli ku Praze na 
Zikmunda, tu lišku ryšavou. Stoly se prohýbaly pod  hou bohaté hos  ny, bardové pěli veselé písně, ženy 
tančily a bojovníci si vyprávěli zážitky z bitev.

Ráno, když jsme seřadili naše šiky a vzdali čest vlaj-
ce, vydali jsme se plnit úkoly, které si pro nás Žižka 
připravil, aby se ujis  l, že jsme hodni stát v bitvě 
po jeho boku, či vést do bitvy jeho hordy. Úkoly 
jsme museli plnit jak ve družinách, tak jako jednot-
livci, abychom prokázali všechny své dovednos  , 
znalos  , postřeh, sílu i odvahu. Museli jsme se 
kupříkladu postarat o zraněného druha a přivolat 
mu správným způsobem zkušenějšího ranhojiče. 
Pomocí člunu dobýt nepřátelskou loď a ukořis  t 
tajnou depeši, najít v rozlehlém muzeu ty správné 

informace v historických knihách, abychom pocho-
pili slabos   našich nepřátel, rozdělat oheň nebo 
stavět co nejvyšší věž za pomoci složitého trans-
portního zařízení!

Večer pak Žižka všem bojovníkům osobně poděko-
val, odměnil je a nejlepší z nejlepších vyzval, aby se 
utkali v dalších kláních, které se uskuteční pro kraj 
širý tak, že obléhá celé hlavní město.

Mar  n Kundrum, Psohlavci 14

Kališníci v zemích koruny České

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V Českém Brodě se v sobotu 27. 4. uskutečnil Svojsíkův závod, pořádaný skauty ze střediska Psohlavci 14. 
Po celém Českém Brodě byla stanoviště s úkoly, které ověřovaly schopnos   skautů a skautek z Českého 
Brodu a jeho okolí.

Jedno ze stanovišť prověřující manuální zručnost 
bylo na zahradě místního Domova seniorů Anna. 
S domovem bylo dohodnuté, že si tuto disciplínu 
mohou vyzkoušet i místní senioři. Když samotný 
závod začal, nahrnulo se k nám spoustu závodníků, 
ale také pár odvážných klientů z Anny. Pro ně jsme 
měli připravený samostatný stůl s totožnými úkoly, 
které plnili i závodníci. Mezi úkoly bylo například 
pletení copu, skládání puzzle, řazení karet, práce 
se závitovou tyčí a jiné. Dámy vynikaly v pletení 
copu, naopak pánové si lépe poradili se závitovou 
tyčí, přes kterou se snažili co nejrychleji zavinout 
matku. Před seniory doopravdy smekáme, i ve 
věku nad 90 let byli velice zruční a se všemi úkoly 
si dokázali poradit. Dobrovolní účastníci naši práci 

velice ocenili a těšilo je, že vidí takto ak  vní mlá-
dež. Ve volných chvílích se s námi podělili o spous-
tu zajímavých vzpomínek z jejich mladí, které byly 
velice inspira  vní, a dokonce jsme zjis  li, že si poví-
dáme s několika skauty. Tento den jsme viděli plnit 
totožné úkoly naši mladou generaci a i tu nejstarší, 
jejich chování bylo samozřejmě naprosto rozdílné, 
ale jedno měli společné, a to radost s jiskrou štěs   
v jejich očích, když zvládli splnit daný úkol, což je 
vlastně pro nás to nejdůležitější a nejcennější. Na 
tento den budeme dlouho vzpomínat, a kdo ví, tře-
ba o něm budeme vyprávět mladé generaci my, až 
se z nás také stanou klien   domova seniorů.

Jan Šimunič (Šiška) Psohlavci 14

Svojsíkův závod a Domov seniorů Anna

OZNÁMENÍ
Z důvodu kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje na pracoviš  ch evidence obyvatel, 
cestovních dokladů a občanských průkazů se ruší v úterý 4. 6. 2019 od 8.00 do 11.00 hodin 
úřední hodiny pro veřejnost.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Letos jsme vyrazili s celým střediskem na velikonoční prázdniny do Pardubic. Skautské centrum Vinice jsme 
navš  vili už podruhé, takže nám místní areál ani okolí není cizí a víme, jaké nabízí možnos  .

A tak jsme připravili pro světlušky, vlčata, skautky 
a skauty nabitý program. Skautky a skau   si zastří-
leli v laser game a taky si vyzkoušeli řešit záhady 
a snažit se uprchnout ve vymezeném čase v úniko-
vé hře. Všichni společně vyrazili fandit na hokejový 
zápas na pardubický hokejový stadion. Pro všechny 
byla také přichystána noční hra a nikdo neunikl ani 
celodennímu výletu na Kočičí hrádek v zámeckém 
lesoparku Sla  ňany. A krom vyjmenovaných ak  vit 
nás čekala celá řada různých her, sportů a skauty 
a skautky též trénink v poskytování první pomoci. 
Počasí nám přálo, užili jsme si pět dní plných slu-
níčka bez jediné kapky deště. Ale víc o zážitcích 
z prázdnin asi poví přímo naše dě  ….

Co se   na velikonočkách líbilo nejvíc?
Vlčata: Pletení pomlázek. Že jsem si ji mohl uplést 
sám. A laser game – hrál i Šéf!
Skautky: Nejvíce se nám líbila laser game, úniková 
hra a hokej. Z laser game si Deniska odnesla mod-
řiny snad úplně všude. 
Skau  : So  bal na hřiš   před chatou. A taky hokej 
– chy  l jsem puk!!!
Roverky: Horolezecká stěna, so  bal a zdravověda. 
A skvělá atmosféra a fajn lidi.
Světlušky: Bojovka a   démoni. 

A co překvapení v podobě únikovky? Jaké bylo 
téma tvé únikovky? 
Skautky: Téma naší únikovky byla 2. světová válka. 
Bětka v zapálení dokonce vylomila šuplík (ještě teď 
se za to omlouvá).

Roverky: Bylo to super. Ale vylekalo mě tam všech-
no, co se hejbalo
Skau  : Já byl v laboratoři šílenýho vědce. Museli 
jsme se dostat ven, než to celé vybouchne.

Kdo vyhrál ten hokejový zápas? A jak jste fandili? 
A bavilo tě to?
Skautky: Hráli Pirá   Chomutov pro   Dynamo Par-
dubice a Chomutov vyhrál 3:0. Fandili jsme s vel-
kým fandovským plakátem. Dokonce nás i zmínili 
komentátoři během hry.
Vlčata: Líbilo se mi to, chtěl bych jít zase. A fandili 
jsme s obrovskou plachtou. 
Skau  : Bavilo hodněěě. 

Podnikli jste taky nějaký výlet?
Skautky: Jeli jsme do Sla  ňan na Kočičí hrádek. Pa-
matujeme si hlavně datla, kterého jsme nikdy tak 
zblízka neviděly. 

Chutnalo   na velikonočkách?
Světlušky: Jo chutnalo. Na Šéfovu kuchyni nic 
nemá. 
Vlčata: Dobrý to bylo, a nejlepší byla Šéfova legen-
dární sekaná. 

A co to procvičování první pomoci, naučili jste se 
něco nového?
Skautky: Snad jo, a hlavně jsme si zdravovědu pro-
cvičily. Chceme být prostě dobré. 
Roverky: Určitě, třeba že hlína na bodnu   nepatří

Velikonoční prázdniny v Pardubicích

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Ještě něco zajímavého? 
Skautky: Konečně jsme si zahrály kvítek. Teď už ho 
budeme hrát snad všude. 
Světlušky: Hráli jsme noční bojovku. Museli jsme jít 
poslepu od démonů, ale nebáli jsme se. 
Roverky: Dělala jsem démona a celou dobu jsem 
se bála, aby přede mnou kolemjdoucí nezdrhli. 
A taky hláška dě  : „Jaromír Jágr nehraje fotbal?“ 
a „V hokeji se dávají branky nebo koše?“
Skau  : Noční bojovka byla super, nebál jsem se 
a vytvořil jsem si písničku. 

Za skautské středisko
Ing. Ládi Nováka Radka Novotná

Jednoho krásného březnového rána 30. 3. se skupinka světlušek spolu se svými vedoucími vydala do Prahy.

Bezpečně se jim podařilo vlakem dostat až na Ma-
sarykovo nádraží. Procházku začaly u Prašné brány, 
pokračovaly po Královské cestě ke Staroměstské-
mu náměs  , kde si prohlídly Orloj. Dále se vydaly 
na Karlův most, před ním nastala nutná pauza na 
záchod a průvod byl připraven šlapat vpřed. Dosta-
ly se dokonce i na Judi  nu věž, ze které si vychut-
naly doslova nádherný výhled na město. 

Další zastávka byla u Pražského hradu, na něj se 
jukly jen z venku, a pak vyrazily na hlavní bod pro-
gramu, a  m byl Petřín. Tady se holky naobědvaly 
a vklouzly do zrcadlového bludiště, jež si náram-
ně užily. Následovala projížďka lanovkou dolů, 
odtamtud tramvají zpět na nádraží. Tady si každá 
dala kopeček zmrzliny (a některé těch kopečků 
i víc). Cestou si zahrály pár her, například kolíček, 
samozřejmě se u toho strašně nasmály. Už zbývalo 
nasednout do vlaku a hurá domů. V Brodě si na 
nástupiš   zakřičely pokřik a vrá  ly se zpět k ro-
dičům. Akce se celkově moc povedla, sešly jsme 
se v hojném počtu, počasí nám přálo a všechny 

světlušky byly nadšené. A my vedoucí taky, takže 
nám nic nebrání plánovat další výpravu. Takže na 
viděnou příště.

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Klára Dohányosová a Anna Vodičková

Výprava světlušek do Prahy

MUZEJNÍ NOC V PODLIPANSKÉM MUZEU – Sobota 25. 5. 2019, 18.00 – 22.00 hodin
Srdečně Vás zveme na komponovaný program pro celou rodinu, který se bude tema  cky 
vztahovat k období raného baroka: vystoupení šermířské skupiny COLONIA NOVA, ukázka do-
bového oblečení s výkladem, přednáška PhDr. Vladimíra Jakuba Mrvíka Ph.D., hudební pásmo 
Michaela Pospíšila, ak  vity a dílničky pro dě  , volný vstup do muzejních prostor a expozic.
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Jaro na SOŠ v Liblicích probíhá ve znamení odborných praxí a intenzivní přípravy na obhajoby odborných 
projektů. Naši studen   se rovněž tradičně zúčastňují řady soutěží a exkurzí.

Historického úspěchu dosáhl letos student 4.A 
Daniel Schovánek v krajské soutěži grafi ckých dis-
ciplín, která se konala na VOŠ, SOŠ a OA v Čáslavi. 
Daniel postoupil do celostátního kola a v květnu 
bude reprezentovat naši školu v Ostravě. Danielovi 
držíme palce, aby se mu zadařilo jak v celostátním 
kole, tak u maturity! 

I letos postoupili naši studen   z nominačního 
do krajského kola Prezen  ády, které proběhlo 9. 
dubna v Praze. Soutěžící si mohli vybírat ze dvou 
zajímavých témat Život není fér a Ta dnešní mlá-
dež. Dva tříčlenné týmy z 2.A bojovaly statečně 
a vyzkoušely si odhalit sílu svých slov, jak pravilo 
mo  o letošního ročníku. Věříme, že účast v soutěži 
jim pomohla zdokonalit prezentační a komunikač-
ní dovednos   a v budoucnu se nebudou bát před-
vést, co umí. 

Nejzajímavější exkurzí letošního jara byla nepo-
chybně výprava studentů 2.A IT oboru Grafi ka 
a webdesign za pro  ky do pražské fi rmy Universal 
Produc  on Partners (UPP). Firma patří ke světové 
špičce v oblas   produkce vizuálních efektů, post-
produkce a 3D grafi ky a naším cílem bylo nahléd-
nout těmto profesionálům pod pokličku. Dejme 
nyní slovo samotným studentům: „V zasedací 
místnos   nám pus  li showreely, na kterých jsme 
viděli, jak se ve zkratce tvoří 3D vizuální efekty. Vi-
děli jsme ukázky s auty a zvířaty. Dozvěděli jsme 
se, jak dlouho se pracuje na jednom projektu. Také 

to, že na projektu nepracuje jen jeden zaměstna-
nec, ale celý tým. Mohli jsme nahlédnout přímo 
mezi výkonné počítače se so  warem zaměřeným 
na tvorbu 3D efektů. Vedoucí týmu nám prozra-
dil, v jakých programech je dobré mít základy. Je 
dobré se naučit vše v jednom programu a poté se 
učit v dalším.“ shrnuje Šárka. „Zaměstnanci pracují 
v jednom týmu, každá skupinka má na starost něco 
jiného např. jedna dělá reklamy, druhá plakáty 
a tře   modely, postavy atd. Ukazovali nám příklady 
jejich prácí a bylo to opravdu špičkové“ doplňuje 
David.

Střední odborná škola v Liblicích připravuje pro 
svoje studenty další exkurze a zajímavé akce, aby 
si ještě v průběhu studia utvořili co největší před-
stavu o reálné praxi, získali potřebné zkušenos   
a ideálně si už během studia našli své budoucí za-
městnavatele.

Marie Radiměřová, Tomáš Gregor

Činorodé jaro v Liblicích
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V měsíci dubnu se v ochozu kostela sv. Gotharda v Českém Brodě konala výstava ke Svatému týdnu. Ná-
vštěvníci měli možnost dozvědět se něco více o nejvýznamnějších křesťanských svátcích – Velikonocích. 

Na jednotlivých panelech se návštěvníci mohli 
dozvědět něco o biblickém základu těchto svátků, 
o současném křesťanském slavení i o lidových zvy-
cích spojených se slavením Velikonoc. Výstava byla 
doplněna také o některé vystavované předměty. 
Kromě několika obrazů a sochy vzkříšeného Kris-
ta byla k vidění např. kopie Turínského plátna, stůl 
s pokrmy tradiční židovské sederové (Pesachové) 
večeře, či model Jeruzaléma Ježíšovy doby.

Pro dě   byly připraveny různé doplňovačky, křížov-
ka, osmisměrka, vše s velikonoční tema  kou.

O jednotlivých nedělích jsme rovněž připravili 
speciální akce. První dubnovou neděli jsme nabí-
zeli k ochutnávce charoset – tradiční pokrm židov-
ské sederové večeře. O druhé neděli bylo možné 
ochutnat tradiční české jídlo – jidáše. A o tře   ne-
děli – na Hod Boží Velikonoční, jsme si pletli po-
mlázku.

Jsem velmi rád, že připravenou výstavu využily 
v hojné míře také místní školy, učitelé se svými tří-
dami. Pro dě   to byla příležitost seznámit se s ob-
sahem Velikonoc. Věřím, že to pro všechny bylo 
zajímavé a přínosné. 

Pořádání této výstavy pro nás bylo velmi povzbu-
zující, a tato zkušenost nás utvrdila v našem roz-
hodnu   opravit a upravit prostory ochozu kostela 
tak, aby se zde mohly pořádat různé výstavy mno-
hem častěji. Osobně bych byl rád, kdybychom též 
navázali užší spolupráci s místním informačním 
centrem, které by mohlo od těchto prostor dostat 
klíče a třeba tak zprostředkovávat návštěvu těchto 
prostor a jednotlivých výstav také širší veřejnos  . 
Ale to bude o naší vzájemné domluvě.

Mar  n Sklenář, farnost Český Brod

Výstava k Svatému týdnu
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Fotografi cká soutěž Jaro kolem nás
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Krásy jara inspirovaly naši třídu 3.A ZŠ Žitomířská 885 k mnoha ak  vitám. V rámci třídy jsme vyhlásili 
fotografi ckou soutěž a z prací žáků vznikla Jarní knížka.

Jednoho slunečného dne jsme vyrazili na procház-
ku do okolí školy pozorovat, jak se jaro probouzí. 
Z žáků se stali vášniví fotografové. Do svých tele-
fonů ukládali jednu fotku za druhou. Byli velmi po-
zorní a neváhali zaujmout nejrůznější polohy pro 
svůj nejlepší záběr. Po cestě jsme prohlíželi krásně 
osázené zahrádky. Potěšilo nás, jak mile reagovali 
místní obyvatelé, kteří nemohli přehlídnout náš 
zájem. Hezky jsme si popovídali a byli jsme pozváni 
i přímo do zahrádek. Vyhlášená fotografi cká soutěž 
mo  vovala žáky k pozorování přírody i mimo naši 
procházku. Do soutěže přišly fotky z různých míst 
a cest. 

Výsledkem našeho fotografování je knížka s foto-
grafi emi rostlin, kterou jsme ještě doplnili textem 
o jaru a básničkami žáků. Seznámili jsme se i s for-
mou japonské poezie - haiku.

Z fotografi cké soutěže i z knížky máme velkou ra-
dost. Děkujeme vedení školy za podporu a těší 

nás i spolupráce s Městem Český Brod, Regionem 
Pošembeří a Zahradnictvím Limuzy. Připravili pro 
vítěze soutěže krásné ceny. Dě   byly nadšené.

Mgr. Šárka Houšová, ZŠ Žitomířská
Foto: Kristýnka Píchová
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Roztančený tělocvik
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Taneční profesionál dětem zpestřil výuku tělesné výchovy. Všichni prvňáčkové tak jeden dubnový tělocvik 
protančili.

Vždyť tanec je nám lidem přirozený již od prvních 
krůčků v dětství. Prostřednictvím zábavné ak  vi-
ty – tance, posilujeme tělo i duši. Tanec posiluje 
vědomí, že hýbat se je v životě důležité. Podle ro-
zesmátých dětských tváří mohu tvrdit, že pohyb, 
a tanec obzvlášť, zlepšuje náladu. Nevěřili byste, 
co s dětmi dělá puštěná hudba a možnost vlnit se 
do rytmu. 

Tanečník Jarda se s dětmi nejprve rozhýbal, zahřál 
jejich těla na vyhovující hodnotu a nadšení vy-
stupňoval do vysokých otáček. Pak už následovalo 
nacvičování dvou tanečních choreografi í. Nejprve 
jedné rychlé a následně pomalé. Obě dě   zaujaly. 

Alespoň z výrazu jejich tváře se to dalo vyčíst. Dět-
ská energie je neuvěřitelná, proto jsem ke konci 
pojala i podezření, že dokonce zkušený a vytréno-
vaný tanečník toho má dost. To mu ovšem nebrá-
nilo v tom, aby do tance zařadil pár krkolomných 
tanečních pozic. K jeho obhajobě však musím po-
dotknout, že program musel opakovat celkem 3x.

Možná tento taneční tělocvik ovlivnil dě   natolik, 
že se jim v hlavě uhnízdila myšlenka! Již nechci být 
popelářem, zpěvačkou…., ale? Držím jim palce, 
aby jim tento entuziasmus vydržel. 

Mgr Petra Cenigrová, ZŠ Žitomířská
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Víte, že osobní asistent Freddieho Mercury žije v Čechách? My jsme to také nevěděli, ale náhodou jsme to 
zjis  li. Pak už proběhlo jednání s panem Milanem Šatníkem, který spolu s Peterem Freestonem připravil 
projekt TITANIC FREDDIE AIDS. Varuje žáky před nebezpečím AIDS. Přednáška začala videem se vzkazem 
pro mladou generaci od kytaristy Queen Briana Maye.

„Trávil jsem s Freddiem po dvanáct let každý den, 
plnil jsem velké množství různých rolí, které nako-
nec vyús  ly do funkce jeho osobního asistenta. Byl 
jsem šé  uchařem, číšníkem, komorníkem, sluhou, 
tajemníkem, uklízečem, hlídačem, hlídačem dě   
(a to dítě byl on), vlastně děvečkou pro všechno. 
Viděl jsem téct šampaňské proudem a viděl jsem 
ho na dně.“ Takto vzpomíná pan Peter ve své knize 
a ve své přednášce. Doufáme, že si žáci jeho varo-
vání vezmou k srdci.

Mgr. J. Dušková, Mgr. P. Adamovičová, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Ĺubica Spurná

Setkání s panem Peterem Freestonem

V rámci Dne Země se žáci a učitelé 2. základní školy vydali prozkoumávat blízké i vzdálenější okolí Českého 
Brodu. Každá třída se vydala jiným směrem, někteří pěšky, někteří se k plánovanému cíli přiblížili vlakem, 
jiní jako dopravní prostředek využili kolo a udělali tak něco pro své zdraví a čisté ovzduší.

Deváťáci se vydali na dlouhou procházku z Peček 
do Dobřichova a přes Radim zase zpět do Peček. 
Spolu se svými třídními učitelkami se prošli Stezkou 
Markomanů, vyšplhali v Dobřichově na Pičhoru 
a tam si u minirozhledny udělali piknik a sportovní 
přestávku. Zjis  li, že Pečky jsou moc pěkné a čisté 
město, v Dobřichově se nachází významné archeo-
logické naleziště a v Radimi stále roste a zvětšuje se 
místní skládka odpadu. Třída 7. C s paní učitelkou 
Spurnou objevovala památky města Nymburka, ze 
kterého pokračovali podél řeky Labe do Poděbrad 
a tam ochutnali tamější pramenité vody. Po tom, 
co se žáci 7. A a 6. A prošli Klánovickým lesem, též 
nazývaným Vidrholec nebo Fiedrholec, zamířili 
k úvalským menhirům, alejí úvalských dě   došli 
k rozhledně Vinice a okolí Českého Brodu pozná-
vali z výšky necelých 30 m. Třída 6. B se svou třídní 
učitelkou pojala Den Země velmi sportovně. Na-
plánovali si cyklis  cký výlet podél Šembery. Jejich 
trasa vedla přes Zahrady podél rybníků, bravurně 
vyjeli kopec z Dolánek na Trubu a přes Doubravčice 
se vraceli zpátky do údolí Šembery. Cestou minu-

li kostel sv. Mar  na v Kozojedech a Tuchorazskou 
tvrz, které jsou významnými historickými památ-
kami Českobrodska. Pro všechny to byl příjemně 
strávený čas a možnost načerpat novou energii 
k úspěšnému zvládnu   konce školního roku.

Mgr. T. Langová, Mgr. P. Adamovičová, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. P. Adamovičová

Den Země
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V květnu jsme se učili anglicky i v divadle… Stalo se na naší škole již tradicí navš  vit každoročně divadelní 
představení nacvičené v anglič  ně a hravou formou tak vstřebat pár nových slovíček a frází nebo si připo-
menout učivo již trochu pozapomenuté...

Divadelníci ze Zlína k nám letos zavítali s pohád-
kou o namyšlené a drzé koze – tu viděly dě   z prv-
ního stupně. Starší žáci zhlédli příběh o posledním 
přání, ve kterém se nechali inspirovat pohádkou 
Jana Wericha o králi a jeho třech synech. Nebylo 
snadné všemu rozumět, vidět divadelní předsta-
vení v anglič  ně je určitě výzva, ale zkoušíme to 

každoročně zas a znova, protože je to jedna z nej-
příjemnějších možnos  , jak se zdokonalit ve zna-
los   cizího jazyka.

Mgr. J. Dušková,
Mgr. P. Adamovičová, ZŠ Tyršova

Divadlo v anglič  ně

S počátkem jara se začíná probouzet příroda ze zimního spánku, den se prodlužuje, teploty postupně ros-
tou, tráva se zelená, ideální podmínky jít hrát fotbal! Ale příznivci kulatého nesmyslu se ještě naposledy 
před  m, než s míčem vyběhnou na zelený pažit, těší do haly, na turnaj v sálové kopané.

Starší žáci z 8. a 9. tříd se na svůj turnaj do okres-
ního města vydali 21. března jako první. Podzimní 
venkovní turnaj v téměř totožné sestavě, která od-
jela do Kolína i nyní, a neskutečné 2. místo v cel-
kové konkurenci 17 škol z okresu, dávaly naději na 
úspěšný turnaj již při odjezdu. V průběhu turnaje 
kluci ukázali, že fotbal přes zimu hrát nezapomněli 
a po třech vítězstvích, jedné remíze a pouze jediné 
porážce po zásluze postoupili do fi nálové fáze ze 
2. místa skupiny. Slušný úspěch! Ve fi nále, které se 
konalo o týden později, se potkalo nejlepších osm 
škol a konkurence již byla opravdu veliká. Ale borci 
reprezentující Myšárnu se neztra  li ani ve fi nále. 
Podařil se přímo „majstrštyk“, když postoupili do 
užšího fi nále a halový turnaj zakončili na fantas-
 ckém 4. místě. Medaile utekla pouze o skóre. Víc 

než uniklá medaile zamrzela nemožnost dalšího 
postupu. Prvních 6 týmů z fi nále se kvalifi kovalo 
na Kolínské sportovní dny, bohužel Českobrodš   se 
jako jediní z fi nálových účastníků kvalifi kovat ne-
mohli, a to kvůli chybějící dohodě mezi městy Kolín 
a Český Brod.

Po velmi úspěšné rezprezentaci naší školy staršími 
kluky, přišli v úterý 26. března na řadu také žáci niž-
ších ročníků. Stanovit si op  mální cíl je vždy trochu 
ošidné, ale všichni účastníci pošilhávali po postupu 
a další porci zápasů ve fi nálové čás   turnaje. Zbý-
valy tři zápasy a k postupu již bylo potřeba pouze 
vyhrávat. Kluci ze šestek a sedmiček ale nesložili 
zbraně, vítězství urvali ve dvou zápasech a tře   re-

mizovali. Ukázali, že fotbal hrát umí! Pak již přišla 
na řadu matema  ka a díky ostatním výsledkům ve 
skupině se Myšárna mohla radovat znovu! Další 
postup do fi nále se podařil. Ve fi nále také mlad-
ší žáci obsadili 4. místo a turnaj lze hodno  t jako 
úspěšný.

Úspěšná sestava starších žáků: Petr Doležel, Filip 
Rezek, Jan Vašina (všichni 9. A), David Kubelka, Ma-
těj Vokáč (oba 9. B), Jiří Kořínek, Mar  n Šermauer 
(oba 8. A) a Filip Saska (8. B)

Úspěšná sestava mladších žáků: Filip Blecha, Adam 
Chábera, Petr Roubíček, Marek Tesař (všichni 7. A), 
Mar  n Šimák (7. B), Jakub Vašina, Tobiáš Vinš (oba 
6. A), Lukáš Rypl a Daniel Starý (oba 6. B)

Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova

Úspěchy Myšárny v sálové kopané
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Jaro už je v plném proudu, společně s přírodou se „probouzíme“ i my ve škole, a tak již tradičně se v tuto 
dobu u nás děje mnoho akcí. I proto nám čas ve škole velmi rychle ubíhá.

Ještě v předjarním období, hned po našich jarních 
prázdninách prošel náš masopustní průvod měs-
tem. Bylo to letos už poosmé, co jsme se snažili 
přinést do městských ulic radost a veselí, zpívali 
jsme, tančili a rozdávali masopustní laskominy 
a barevné papírové kvě  ny. Při své cestě jsme na-
vš  vili již tradičně dě   v mateřských školách i seni-
ory v penzionu Anna. K našim oslavám masopustu 
se přidaly také paní kuchařky ve školní jídelně, kam 
jsme letos poprvé zavítali a užili jsme si tak pravé 
masopustní hodování. Moc děkujeme paním ku-
chařkám za skvělé masopustní pochoutky. 

Koncem března jsme se zúčastnili projektu „Ukliď-
me Pošembeří“. Starší žáci se vydali již tradičně 
k Šembeře, jejíž břehy a koryto uklidili až k liblickým 
rybníkům, a že bylo co uklízet, je úplně jasné. Chví-
lemi nám zůstával rozum stát nad  m, co všech-
no jsou lidé schopni do řeky naházet! Ti mladší se 
zapojili do akce úklidem kolem školy, abychom po 
zimě připravili rostliny a prostředí kolem školy na 
jaro. Tradičně pak tento den završili žáci prvních 
tříd, kteří si zasadili na školní zahradě strom se za-
kopaným pozdravem pro příš   generace. 

V první polovině dubna jsme opět po roce vyrazili 
do Vrátkova sázet stromky společně se zaměstnan-
ci Městského úřadu. Počasí bylo sice chladné, ale 
i přesto jsme to zvládli, všechny stromečky vysadi-
li, a poté nás za odměnu čekalo opékání špekáčků. 
To už se ale blížily Velikonoce, a tak jsme přivítali 
návštěvníky ze škol a veřejnos   na naší tradiční Ve-
likonoční výstavě.

Samozřejmě jsme se ve škole i pilně učili, přesto 
nám ještě zbyl čas na sportování. Plnili jsme tzv. 
Výzvy Hejtmanova poháru, zdolávali jsme překáž-
kovou dráhu a snažili se dosáhnout co nejlepších 
časů. Zapojili jsme se také do soutěže Olympijský 
víceboj a i zde jsme se snažili dosahovat co nejlep-
ších výsledků. Jak jsme v těchto dvou celostátních 
soutěžích dopadli, se dozvíme až během měsíce 
června, ale ať už to dopadne jakkoliv, určitě se za 
své výkony nemusíme stydět. Jistě víme, že jsme 
velmi dobře obstáli na turnaji v kuželkách v Kos-
telci, kde jsme obsadili bronzovou příčku. Dobře si 
naši žáci vedli i na oblastním kole dopravní soutě-
že, kde se umís  li na 5. příčce. 

Nyní nás čeká hodně učení před závěrem školního 
roku, ale určitě se najde čas na výlety, sportovní 
i jiné akce. Přijďte třeba navš  vit naši krea  vní díl-
ničku ve čtvrtek 16. května na oslavách Dne rodiny 
v centru našeho města. 

Žáci ZŠ a PrS Český Brod

Jaro v základní a prak  cké škole

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
květen 2019květen 2019
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Sdělil mi nedávno jeden dobrý kamarád, že má ve svém domácím archivu něco, co prý by mne mohlo zají-
mat. Domluvili jsme se tedy na návštěvě, v jejímž průběhu odkudsi vylovil a na stole obřadně rozložil vý  sk 
místního týdeníku Naše Hlasy z roku 1901. Muselo se s ním zacházet jak v rukavičkách, tak křehká lis  na 
už to byla. S jeho přispěním se teď chci s vámi podělit o jednu ze zpráv, kterou převedu do srozumitelnější 
řeči a připojím pár dalších údajů.

Za prameny Šembery jsou někdy mylně považová-
ny zdroje výše Kozojed, nad hlavní silnicí ke Kos-
telci. Skutečná pravda se zrcadlí v malém jezírku 
u Vyžlovky, nedaleko tamějšího hřbitova, v nad-
mořské výšce 415 metrů. Délka toku k ús   do Vý-
rovky u Zvěřínku je 28,2 km. Plocha povodí, kterou 
odvodňuje, pokrývá 190 km². Co jí odedávna také 
ale bývalo příznačné, to byla nepříjemně udivující 
schopnost škodit při rozvodnění na majetku a ně-
kdy i na životech. Největší pohromou byla pověst-
ná povodeň v roce 1889, spojená s protržením hrá-
zí několika rybníků v Dolánkách.

O potřebě zamezení podobných hrozeb se ke kon-
ci 19. stole   usilovně rokovalo. V Českém Brodě 
a zainteresovaném okolí se dlouze vyjednávalo 
o ustanovení tzv. Vodního družstva regulace Šem-
bery. Nutno však poznamenat, že nepříliš úspěšně. 
Nejzávažnějším faktorem to  ž byly, s ohledem na 
odhadovaný vysoký rozpočet, jak jinak než peníze. 
Tyto komplikace nakonec rázným úhozem do sto-
lu překonala knížecí lichtenštejnská správa sídlící 
v Kounicích, která se rozhodla vzít celý projekt do 
svých rukou. Proč také ne, vždyť značným dílem 
šlo o ochranu majetků v jejím držení. K provedení 
přizvala osvědčenou pražskou fi rmu Jiskra a Císař 
a stavba, původně rozvržená do dvouletého plánu, 
mohla na počátku roku 1901 začít. Jako stavbyve-
doucí byl pověřen v té době renomovaný odbor-
ník, inženýr Josef Horák. 

Její postup však hned od zahájení provázely neče-
kané po  že. Dokonce sám Horák, který byl jaksi 
nejvíc na ráně, byl zprvu vystaven sérii incidentů ze 
strany najatých dělníků. Narůstající souhrn problé-
mů vyús  l až ve stávku a činnost se znovu rozběhla 
13. května. První etapa zahrnovala koridor v délce 
5 km, od cukrovarského stavidla po Klučov. Objem 
přemístěné zeminy údajně obnášel zhruba 80 000 
m³, což je pro bližší představu krychle o straně cca 
43 m. Ohromující! Rovněž množství spotřebované-
ho dubového dřeva bylo nemalé. Například 70 000 

kolíků velkých k základovému zpevnění břehů 
a přes 500 000 malých kolíků k jejich drnování. 
Taktéž byl zbudován nový železný most o dvou 
průtočných otvorech na silnici v Liblicích a v okol-
ních lukách řada menších doprovodných staveb. 
Ze strany knížecí správy vykonával vrchní stavební 
dozor inženýr A. Balcar, který byl zároveň zpraco-
vatelem projektu. Vzhledem k tomu, že zmíněné 
historické noviny vyšly 6. 10. 1901, kdy již bylo 
v zásadě hotovo, si sami můžete udělat názor, jak 
intenzivním tempem práce probíhaly. 

Z kompletně dokončeného úseku pak vycházelo 
očekávání, že „velká voda, byť i přišla, nebude tu 
již nikdy tak řádi   a škodi  , jak tomu bývalo dříve, 
ana bude mí   dobrý odtok“. Navržené a uskuteč-
něné úpravy slouží s jistými výhradami z velké čás   
podnes. Dílčím způsobem o tom vypovídá ilustrač-
ní snímek z června 2013, kdy koryto Šembery bylo 
v některých místech plné až po okraj.

Druhá navazující fáze regulace, z pohledu pro  po-
vodňových opatření pro Český Brod ještě důleži-
tější, měla chystaný dosah k Chouranicím. Ale o té 
třeba zas jindy.

Pavel Bretšnajdr

O regulaci Šembery 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Zdaleka ne všichni českobroďáci zavítali 8. května autobusem (který město pro tuto příležitost vypravilo) 
do Plzně, kde je v Západočeském muzeu instalována unikátní výstava o našem rodákovi, prof. Janu Koulo-
vi. Čtenáři ČBZ se s jeho činnos   architekta mohli seznámit v minulém čísle ČBZ, dnes se budeme věnovat 
dalším z mnoha směrů, ve kterých tento náš významný rodák vynikal.

Koula se řadí k uznávaným českým akvarelistům 19. 
stole  . V tvorbě zachycující architektonické památ-
ky či krajinné mo  vy jedinečně propojil možnos   
techniky malby s uměleckým citem. Poprvé a s vel-
kým úspěchem vystavil své akvarely v roce 1880 na 
pražském Žo  ně, poté se pravidelně zúčastňoval 
výstav Umělecké besedy. Akvarel účinně využíval 
při svých návrzích užitého umění i při dokumenta-
ci uměleckořemeslných památek. Důkazem budiž 
i akvarel naší sokolovny u tohoto článku.

Obsáhlá byla Koulova publikační činnost, i když je 
třeba přiznat, že šlo zejména o odborné publikace, 
nikoliv o literaturu určenou pro širokou veřejnost. 
Památky umělecko-průmyslové v Čechách, Pří-
spěvky k historii hrnčířství v Čechách, Ku dějinám 
českého skla, Kroje lidu moravského, Malá este  -
ka výtvarné kultury či Vývoj českých pušek od dob 
husitských během XV. stole  ...to je jen malý výčet 
z Koulových děl, které, jak už z názvu některých 
vyplývá, ukazují, o co vše se Koula zajímal natolik 
podrobně, že o tom byl i schopen publikovat.

My už z minulého článku víme, že se Jan Koula stal 
profesorem architektonického tvarosloví a orna-
mentálního kreslení. Tuto svoji profesi neuplat-
ňoval jen jako pedagog, ale využíval ji pro návrhy 
řady projektů a také často v dokonale provedených 
návrzích detailů soch či fasád.

Šperky a práce s drahými kovy byly dalším oborem, 
ve kterém Koula vynikl. Studuje a kresbami zachy-
cuje dochované šperky a postupně přechází k jejich 
vlastním návrhům. Velmi často je v jeho špercích 
použit jako symbol českého zlatnictví český granát. 
Výjimečné místo v Koulově tvorbě má rektorský 
řetěz pro C. a k. českou vysokou školu technickou 
(dnešní ČVUT), zhotovený na náklady Spolku ar-
chitektů a inženýrů, který byl darem ke 200. výročí 
zahájení výuky v umění inženýrském. Autor tohoto 
článku vůbec netušil, kým vytvořený šperk má při 
vlastní promoci od sebe na dosah ruky...

Novorenesanční nábytek Jana Kouly zřetelně pro-
zrazuje jeho soustředěnou snahu vložit do návrhů 
nejen architektonické znalos  , ale i vlastní výtvarný 
názor. Jím navržený nábytek byl představen nejen 
na Výstavě architektury a inženýrství v Praze v roce 
1898, ale i na Světové výstavě v Paříži o dva roky 
později a Koula jím vybavil i svoji domácnost. 

Jan Koula patřil k prvním badatelům, kteří mapo-
vali výrobu keramiky na českém území. V rámci 
bádání akvarelem zachy  l mísy, džbány a talíře po-
cházející z různých sbírek, které ve formě obrazů 
doplněných odborným výkladem zamýšlel vydat. 
Studium keramiky působilo i na vlastní tvorbu. Tva-
ry nádob vycházejí ze slovácké lidové majoliky, de-
kory jsou odvozeny z pozdně renesančních střepů. 
Jako zdroj inspirace ale posloužily i ilustrace v li-
dových modlitebních knížkách a kancionály z 18. 
stole  . Výsledkem jsou kompozice ornamentální 
výzdoby keramik a malovaných iniciál. 

Zájem o archeologii a sbírkotvornou činnost přivedl 
Jana Koulu nejprve do komitétu Městského musea 
Pražského (dnešní Muzeum Hlavního města Prahy) 
a v roce 1892 do Musea Království českého (dneš-
ního Národního muzea). Sbírky historické archeo-
logie a národopisu Jan Koula převzal jako kustod, 
později ředitel sbírky na celých 25 let. Za jeho vede-
ní se předměty postupně stěhovaly do budovy na 
Václavském náměs  , kde vznikala nová expozice.

Jan Koula – nejvýznamnější českobrodský rodák? (2. část) 
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Koula organizoval stěhování, třídění i instalaci sbí-
rek, evidoval je, zasedal v odborných komisích, 
zprovoznil 

Lapidárium na pražském Výstaviš   či připravil 
stavební projekt na rozšíření muzea (který se ale 
nerealizoval). Jeho soustavnou činnos   se muzejní 
sbírky staly brzy vyhlášenými svým unikátním ma-
teriálem. 

Mimo keramiky Koulu lákalo i sklo. Tomuto tématu 
se věnoval v několika studiích, ve kterých pouká-
zal na význam českého sklářství 17. a 18. stole   
a významně podní  l následné odborné zpracová-
ní jeho historie. Jím navržené sklo i keramika byly 
vhodnými doplňky jeho nábytku pro výše zmíně-
nou Světovou výstavu v Paříži.

Velký zájem projevil i o lidové kroje a výšivky, jichž 
měl obsáhlou sbírku. A výšivky nesbíral sám. V roce 
1887 je např. vystavil na výstavě výšivek v Plzni, kde 
spolu s ním vystavoval např. spisovatel Alois Jirásek, 
malíř Fran  šek Ženíšek či, manželka zakladatele So-
kola Renáta Tyršová. V rámci své práce s výšivkami 
Koula také restauroval renesanční ornát z kostela 
sv. Bartoloměje v Českém Brodě. Na jeho nově zho-

tovený korpus byla pod jeho dozorem přenesena 
původní výšivka a tex  lní aplikace, výjev Madony 
s Ježíškem z 16. stole  . A umění výšivek a lidové 
ornamen  ky přenesl i do prostředí českého Sokola 
při výrobě pamětních stuh a praporů.

18. května 1919, ve věku pouhých 64 let, profesor 
Jan Koula, duchovní otec naší sokolovny, zemřel... 
Mimo pohřbu v Praze-Bubenči se s ním 21. května 
důstojně rozloučili i českobrodš   sokolové, kteří 
Janu Koulovi uspořádali pietní akt přímo v „jeho” 
sokolovně. Pan profesor Jan Koula je pohřben v ro-
dinné hrobce na českobrodském hřbitově.

Připomínkou na Jana Koulu je výstava o něm a je-
ho díle, instalovaná do konce června v KD Svět. 
Jan Koula rozhodně stojí za to, aby nebyl v pamě   
českobrodských občanů zapomenut a město Český 
Brod i my, sokolové, bychom měli být pyšní na to, 
že Jan Koula je náš rodák a že po něm zůstalo to-
lik stop jeho práce. Já na to pyšný tedy rozhodně 
jsem. Koula byl frajer!

Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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V únoru letošního roku proběhla v Českém Brodě zajímavá a poutavá přednáška předního českého arche-
ologa dr. Jana Frolíka o archeologických výzkumech v našem městě v posledních dvou dese  le  ch. Asi 
největší zájem patrně vzbudilo nedávno objevené středověké pohřebiště na Malechově. Získané závěry 
byly o něm za  m publikovány v plné šíři jen v cizojazyčném periodiku. Protože osobně považuji tento objev 
za zásadní, rozhodl jsem se seznámit s ním i ostatní na stránkách Českobrodského zpravodaje.

Během výkopových prací v oblas   ulice Prokopa 
Velikého v letech 2006–2007 byl před zdejším do-
mem čp. 407 náhodou učiněn vzácný objev, a to 
jak pro poznání dějin našeho města, tak pro celou 
českou archeologickou obec. Jáma, vykopaná pro 
kanalizaci, obsahovala v hloubce 0,9–1,2 m tři na-
rušené kosterní hroby s fragmenty středověké ke-
ramiky v zásypu. Objev následně vyvolal záchranný 
archeologický výzkum, který odhalil celkem šest 
hrobů s kosterními pozůstatky. Doposud neznámé 
pohřebiště, navíc podél hlavní komunikace mezi 
Brodem a sousední Kouřimí a mimo ofi ciální hřbi-
tov, vzneslo zásadní otázku interpretace nálezu. 
Archeologové se tehdy rozhodli k rozluštění záhad-
ného nálezu využít nejmodernější vědecké postu-
py, včetně DNA-analýzy (provedené v Praze na Bu-
lovce) pro ověření etnického původu pohřbených 
osob (např. zda se nejednalo o Židy, Araby, nebo 
Romy – to se však nepotvrdilo) a jejich případných 
příbuzenských vazeb. 

Postupné odkrývání vrstev ukázalo, že některé po-
hřby probíhaly „přes sebe“, tzn., že pohřbívání zde 
probíhalo v delším časovém období a vícekrát (mi-
nimálně dvakrát). Zároveň je zde ale pohřben jen 
nízký počet nebož  ků. Většina hrobů vykazovala 
směs fragmentů od 12. do 15. 
stole  . Zároveň je důležité zjiš-
tění, že řada osob byla podle 
polohy kostry do hrobu prostě 
vhozena. Absence pozůstat-
ků oděvů (knofl íky, přezky na 
opasek nebo boty) ukazuje, že 
zesnulý byl buď nahý, nebo za-
balený například pouze v dece. 
Nejsou zde žádné stopy rakve 
(chybí zde to  ž nálezy hřebíků 
a poloha koster uložení v rakvi 
vylučuje).

Velmi důležité informace při-
neslo ale především lékařské 

ohledání nalezených kosterních pozůstatků a ra-
diokarbonová metoda, provedená na Ústavu ja-
derné fyziky v Praze a následně na pracoviš   HE-
KAL ATOMKU v Debrecínu, Maďarsko. Ta ukázala, 
že zdejší nebož  ci zemřeli někdy mezi lety 1444-
1531, což potvrdila i jedna nalezená mince (mimo-
chodem – soudobý padělek).

Skupinu šes   koster z Českého Brodu tvoří pozů-
statky pě   mužů a nejspíše šestého muže. Patří 
do různých věkových kategorií; většina z nich vy-
kazuje robustní těla s výraznými svalovými úpony, 
které většinou odpovídají velké fyzické námaze. 
Pět ze šes   koster také vykazuje různá zhojená 
pohmoždění a zlomeniny, někteří pak trpěli závaž-
nými nemocemi (např. u dvou je zlomenina žeber, 
dále např. zlomenina nártu a patní kos  , obratle, 
či zánětlivé onemocnění páteře nebo totální srůst 
kos   zápěs  , což muselo dotyčnému zásadně kom-
plikovat život; nacházíme zde i značné zdravotní 
problémy v následku obezity či diabetes). Většina 
pohřbených zemřela ve věku cca 35–50 let, jeden 
se dožil vyššího věku.

Na základě těchto zjištění je tedy potřeba pokusit 
se odpovědět na otázku, kdo vlastně byli naleze-
ní nebož  ci. Bylo vysloveno celkem šest možných 
teorií: 1. Skupina vojáků – opakované používání 
tohoto pohřebiště ale této teorii odporuje; 2. Sku-
pina lidí, kteří byli zavražděni nebo zemřeli jako 
obě   katastrofy – tato teorie ale neřeší postupné 
pohřbívání v průběhu delší doby; 3. Lidé nakažení 
vážnou nemocí (mor) – tato teorie je nesmyslná ze 
stejného důvodu jako předchozí; 4. Etnické men-
šiny (Židé, Romové) – tuto teorii vyvrá  la gene  c-
ká analýza a skutečnost, že Romové byli kočovníci 
(nelogicky by se museli opakovaně vracet pohřbí-
vat své mrtvé právě do Českého Brodu); 5. Popra-
vení zločinci; 6. Lidé na okraji společnos   (žebráci, 
pros  tutky, tuláci) – tato teorie také nepřipadá 
v úvahu, poněvadž tehdejší společnost byla ryze 
křesťanská a pohřbívání nemajetných je jednou 

Záhadné středověké pohřebiště na Malechově
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z hlavních křesťanských ctnos   (tuto praxi v poz-
dější době dokládají i českobrodské matriky).

Jaký je tedy závěr? S největší pravděpodobnos   
(ale ne s určitos  ) se jedná o objevené pohřebiště 
zločinců v místě doposud neznámého popraviště. 
Popravení by ovšem museli být výlučně oběšeni. 
Je to ale možné u frekventované hlavní přístupové 
komunikace do města? Odpověď zní „ano“. Z doby 
16. stole   se nám zachovalo hned několik vedut 
měst či krajiny, na kterých v popředí vidíme košatý 
strom s těly oběšenců – popravených zločinců, pře-
devším z různých loupeživých skupin. Nejznámější 
taková je veduta města Nymburka z evropské cesty 
falckraběte O  heinricha z let 1536/37 (dnes v uni-
verzitní knihovně ve Würzburgu). Tento netradiční 
způsob popravy mimo šibenici máme stejně tak 
doloženou i v renesančních písemných prame-
nech. Na dnešního člověka takovýto výjev patrně 
působí navýsost morbidně, nicméně pro člověka 
středověku a raného novověku byla veřejná popra-
viště s vystavenými těly zločinců běžným životním 

koloritem, strom ověšený oběšenci u vstupu do 
města pak měl patrně i výrazný preven  vní dopad 
– ukazoval příchozím „pozor, takto se zde umíme 
vypořádat se zločinem“.

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.
foto: h  p://vb.uni-wuerzburg.de/ub/foliomagni-

fi er.html?book=64566372&page=1
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Při dubnových Knihohrátkách jsme si tak trochu připomněli blížící se jarní svátky, proto se v našem čtení, 
povídání i hraní objevovaly mo  vy jara nebo velikonoc.

V knížce Úsměvné staros   vrabce Kašpara jsme se 
seznámili s vrabčími rodiči, upletli jsme s nimi hníz-
do, ve kterém se ze čtyř vajíček zanedlouho vylíhli 
čtyři malí vrabčáci: Kašpar a jeho tři sourozenci. 
Pak jsme si poslechli příběh o slepičce, která chtěla 
snášet zelená vajíčka, z knížky O dětech a zvířát-
kách od Eduarda Pe  šky. Několik barevných papí-
rových vajíček se nám „rozbilo“ a dě   je musely 
správně sestavit dohromady.

V ukázce z knížky Levou zadní nás bílý králík s čer-
nými oušky a jeho zvířecí kamarádi provedli napí-
navým příběhem o tom, jak společně zachraňovali 
kosatku ze zábavního parku. Dě   si také zacvičily 
podle jarních říkanek, klíčily jako semínko, houpa-
ly se jako vajíčko nebo rostly jako strom. Nezapo-
mněli jsme ani na tradiční mlsání, všichni ochutnali 
napečená velikonoční vajíčka.

Dubnový cyklus malých pohádkových čtení a hraní 
pro dě   z mateřských škol s názvem Tuze hladová 
housenka nás zavedl do hmyzí říše. Nejprve se dě   
setkaly s jednou tuze hladovou housenkou ze stej-
nojmenného leporela, společně jsme odpočítali 
a do jejích zelených bříšek vložili všechno ovoce 
a lis  , které snědla. Když se housenka zakuklila, 
poslechli jsme si několik básniček a potom už mezi 
nás přiletěl krásný zelený motýl. Druhé housence 
dě   pomáhaly vybírat šaty, protože se nemohla 
rozhodnout, která barva jí nejvíc sluší. Po přečtení 

krátké pohádky i z její kukly vyletěl krásný motýl, 
tentokrát čtyřbarevný.

Nakonec se dětem představil motýl Emanuel, 
s pomocí papírových fi gurek jsme si zahráli, jak se 
Emanuel seznámil se svojí kamarádkou Makovou 
panenkou, jak mu kos sebral cylindr kos a kdo mu 
pomohl získat ho zase zpátky. Nechybělo tradiční 
prohlížení obrázkových knížek a něco na zub. Bě-
hem dubna naši knihovnu navš  vilo 295 žáčků ze 
všech tří českobrodských mateřských škol, z MŠ 
Doubravčice, Chrást, Chrášťany, Klučov, Poříčany, 
Tismice a Tuchoraz.

Radka Šindelářová,
Městská knihovna Český Brod

Knihohrátky a Tuze hladová housenka
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Vybíráme z knižních novinek

Fran  šek Cinger: To byl Arnošt Lus  g
Známý spisovatel pohledem svého přítele a dlouholetého spolupracovníka. Během dvace   let 
s ním strávil mnoho společných dnů a nocí, včetně besed nebo cest do koncentračního tábora 
Mauthausen či do Washingtonu, kde spisovatel s rodinou bydlel. Doprovodil ho na pražský 
Nový židovský hřbitov, kde odpočívá jeho maminka, i do míst mezi německým Klingenthalem 
a českými Kraslicemi, kde s kamarádem Jiřím Jus  cem utekli v dubnu 1945 z vlaku smr   smě-
řujícího do Dachau. Kniha přináší také řadu dosud neznámých podrobnos   z Lus  gova života, 
například o jeho setkání s Che Guevarou nebo Goldou Meierovou.

Lucie Jandová, Dana Kaplanová: Temné matky a jejich dcery
Autorky sbíraly dva roky příběhy žen, které mají napjatý vztah se svojí matkou. Takových žen je 
mnoho. V dětství toužily po lásce, pochopení, něze. Marně. Se svým zraněním bojují celý život 
a stydí se o něm mluvit. Trápí se i v dospělos  , ačkoli jsou často krásné, úspěšné a samy už při-
vedly na svět další generaci. Představa lásky pro ně zůstala deformovaná, a podle toho vypadají 
i jejich další vztahy. Pomocí rad psychologů, terapeutů, ale i přes pohádky, mýty a archetypy se 
autorky pokoušejí najít řešení, jak z temného žaláře odmítané a nemilované dcery vyjít ven...

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

Jiří Žáček: Jak se chodí do světa
Kniha básní Jiřího Žáčka doprovází obrazy Josefa Lady, kterým dal promluvit ve svých ver-
ších. Tak jako slavní ilustrátoři knih Jiřího Žáčka se snažili vys  hnout kouzlo jeho pohádek, 
humor jeho veršů a poezii jeho dětských knih, tak se Jiří Žáček snaží zachy  t ve svých 
básních Ladovy obrazy, které ho oslovily, chce rozluš  t, co vyjadřují, a přidat ještě něco 
navíc. Jiří Žáček říká: „V obrazech Josefa Lady se cí  m jako doma, jako by to byl svět mého 
dětství. Jako bych já byl ten kluk, který zjara otlouká píšťalku, v létě staví na potoce hráz, 
na podzim si v ohníčku peče brambory a v zimě staví na návsi sněhuláka.“

Miloš Doležal: Čurda z Hlíny
Miloš Doležal, který se dlouhodobě zabývá postavou faráře Josefa Toufara, se tentokrát zamě-
řil na období protektorátu. Stopy po hlavních aktérech jeho knihy jsou i dnes znatelné a krva-
vé. Tři dokumentární povídky jsou živým a č  vým portrétem několika temných postav: krejčího 
Bohuslava Bušty, který se stal konfi dentem gestapa v Táboře, četníka Oskara Felkla, který byl 
jako příslušník gestapa jedním ze strůjců vyvraždění a vypálení Lidic, a parašu  sty Karla Čurdy, 
vysazeného do protektorátu na jaře 1942, který zradil své kamarády a ze kterého se stal spo-
lupracovník gestapa Karl Jerhot..
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A tak vše pokračovalo až do roku 2000, kdy vedení 
města Č. Brod shánělo peníze, a tak chatařům na-
bídlo, aby si pronajaté pozemky odkoupili. Město 
objednalo geometrický plán včetně zaměření a vy-
tyčení pozemků, jehož součás   je i příjezdová ces-
ta s mostem, aby se kupující ke svým pozemkům 
a objektům dostali. Při uzavření kupních smluv po-
čátkem roku 2001 město dalo do podmínek, že si 
vytěží dřevo z prodávaných pozemků a tak se také 
stalo. A chataři začali místo pronájmů pla  t daň 
z nemovitos  .

Doba pokročila a město prodalo koně, prodalo 
i hájenku u Doubravčic a louky na seno pronaja-
lo soukromníkovi. Ten si pořídil mechanizaci na 
sekání trávy a sušení sena včetně odvozu (traktor, 
zařízení na řádkování sena a lis na zpracování ba-
líků sena. Toto za  žení však nemohl vydržet dře-
věný most stavěný na koňský potah a malá osobní 
auta. Nájemce louky musel přestat obhospodařo-
vat louku před chatami, aby se těžká mechanizace 
na mostě neprobořila. Chataři se snažili svépomocí 
louku alespoň zbavit bodláků, šťovíku a kopřiv.

Vzhledem ke špatnému stavu mostu posílá v po-
slední době pan hajný pracovníka s benzinovou 
malou sekačkou, aby trávu na malé louce posekal, 
ale tráva zůstává ležet a neodváží se, což je škoda 
v době, kdy je nedostatek krmení.

Při poslední opravě mostu v roce 2007 město (pan 
hajný) již poskytlo pouze tři dubové klády o mno-
hem menším průměru pro   dřívějším opravám. 
Chataři, myslivci a nájemce louky se fi nančně po-
díleli na nákupu materiálu na povrch mostu včet-
ně dopravy, položení a upevnění dřevěného povr-
chu zemnící páskou. Před mostem chataři osadili 
ocelovou závoru se zámkem jak je běžné u všech 
vjezdů do lesa. Klíče od zámku obdrželi chataři, 
myslivecké sdružení, Městský úřad – odbor sprá-
vy majetku města, hasičský sbor a místní oddělení 
Policie ČR. Pan hajný pak půjčoval klíč od závory 
samotěžařům, kteří těžili palivové dřevo na kopci 
nad chatami. Vzhledem ke slabé konstrukci dubo-
vých klád se most již v průběhu roku 2017 začal 
naklánět a na jaře letošního roku 2018 se propadl. 
O této situaci byl informován pan hajný i vedení 
města Český Brod. Mohlo by dojít ke zranění osob, 
uživatelé a majitelé pozemků i rekreačních objektů 
se nemohou ke svým chatám dostat, ať již pro svůj 
vysoký věk, zdravotní stav a navíc nemohou ani 
svůj majetek řádně udržovat. A někteří potřebují 
již i invalidní vozík. A co maminky s dětskými ko-
čárky, se sekačkou na trávu apod. Brod, o kterém 
město uvažuje, vyhoví hlavně panu hajnému pro 
těžbu dřeva.

Jana Moravcová

Dolánky z doby minulé (část 2)
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4. května 2019 za nepříliš pěkného počasí se konal další ročník Nymburského cyklootvíráku. Kdo si přiv-
stal, dostal na startu se startovním číslem mapu trasy, klíčenku, čepici a tácek na který musíte nasbírat 
čtyři razítka.

Na startu nás bylo cca sedm set. Trasa vedla po-
dél Labe a první kontrola byla v Kersku u ateliéru 
„Kuba“, pak jsme pokračovali do Semic, kde v piv-
nici „U Irenky“ proběhla další kontrola a odtud 
jsme jeli do Ostré. Poslední kontrola byla v hos-
půdce v Kostomlatech. V cíli v Nymburce jsme za 
orazítkovaný tácek z kontrol, obdrželi plechovkové 
pivo dle výběru, buď alko, nebo nealko a žlutou re-
fl exní pásku. Okolo tře   hodiny se pokazilo počasí 
a většinu zpáteční cesty jsme jeli v drobném deš  . 
V Poříčanech v hospodě u „Hroudů“, kde skončil 
náš výlet, jsme se usušili a pak pokračovali do Čes-
kého Brodu vlakem. 

Plán cyklokroužku na období 15. 5. - 15. 6. 2019
18. 5., 6.25, Praha – Prčice, 75 km, Břečka
22. 5., 10.00, Český Brod – Talmberk, 65 km, Šmejkal
25. 5., 9.30, Krajem bitvy u Lipan, 45 km, Rybář
1. 6., 8.30, Pytláckými roklemi, 46 km, Pavliňák
8. 6., 8.30, Hrabalovou stezkou, 50 km, Vajgrt
12. 6., 10.00, Český Brod – Čelákovice, 45 km, Ne  ková
15. 6., 6.25, Zlatonosná Kocába, 10 km, Slavíček

Přihlásit se na jednotlivé akce a získat potřebné in-
formace můžete na tel. čísle 704 032 214.

Sláva Břečka

Nymburský otvírák otevřel cyklis  ckou sezonu

V Přistoupimi byla židovská obec „od nepamě  “. Nejspíše již v roce 1713 byl založen místní židovský hřbi-
tov. V roce 1842 byla postavena synagoga (nyní Obecní úřad).

V knize pohřbených z let 1865 – 1939 je zapsáno 
782 pohřbených na místním hřbitově. V roce 1866 
bydlelo v Přistoupimi 49 židů z celkových 562 oby-
vatel. Koncem 19. stole   měla židovská obec 200 
členů ve 29 obcích. V roce 1910 byl přemístěn rabi-
nát do Českého Brodu, synagoga zde však nebyla. 
V Přistoupimi byla také židovská škola. Ta fungova-
la v letech 1847 – 1878, docházelo sem zhruba 35 
dě   z Přistoupimi a okolí.

Během holocaustu bylo do koncentračních táborů 
z českobrodského okresu zavlečeno 195 osob. Před 
deportací samotnou museli místní židé snášet čet-
ná příkoří (omezení úředních hodin úřadu, přepa-
dení jednoho z obyvatel, nápis „Pryč se Židy!“ na 
návsi). V roce 1940 byla zdejší náboženská obec 
přičleněna k Praze a po válce nebyla obnovena. 

Během holocaustu zahynulo nejméně 15 židov-
ských přistoupimských obyvatel. Jedním z nich byl 
také Vítězslav Kyšer, který zemřel ve vězení Plöt-
zensee. Kapitán Kyšer byl přistoupimský rodák 
a patriot, legionář a nositel Československého vá-

lečného kříže. Popraven byl za to, že během války 
fi nančně podporoval rodiny uprchlých českoslo-
venských důstojníků. 

S Přistoupimí je spjata ještě jedna tragická událost: 
25. 1. 1945 bylo na zdejším židovském hřbitově po-
hřbeno sedm mužů a jedna žena z transportu smr-
 . Po válce byl nemovitý majetek zdejší židovské 

obce většinou rozprodán. Židovská obec si pone-
chala pouze pozemky hřiště a hřbitova.

Použitá literatura: Boček, Karel: Židé v Přistoupimi 
In Kol. autorů: Archivní prameny Kolínska 1992, Ko-
lín 1993. Miškovská, Zuzana: Židé na Českobrodsku 
v pramenech státního okresního archivu In Kol. au-
torů: Archivní prameny Kolínska 1992, Kolín 1993.

Zahrada živých znovu ukazuje svou krásu
Krása zahrady živých ( židovského hřbitova) v Při-
stoupimi byla dosud z velké čás   zahalena v břeč-
ťanu, který jsme se v roce 2018 rozhodli odstra-
ňovat. Impulsem byla prohlídka hřbitova s panem 
Achabem Haidlerem při příležitos   odhalení pa-

Židé a Přistoupim

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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mětní desky obětem holocaustu (desku naleznete 
na budově OÚ). 

Březnové setkání bylo již tře  , tentokrát v rámci 
akce Ukliďme Pošembeří. Každá brigáda je pro nás 
setkáním, zastavením i bohoslužbou zároveň. Do 
budoucna plánujeme označení hromadného hro-
bu z transportu smr  . 

Budeme rádi, pokud se k nám připojíte. Pro další 
informace sledujte web oprisepristoupim.cz a fa-
cebook.com/oprisepristoupim. Nejbližší brigáda 
bude některou podzimní neděli. 

Alžběta Čechráková, oPŘISe z. s. 

Byli jsme čtyři z Českého Brodu, kteří slyšeli dílo Antonína Dvořáka Stabat Mater. Nadchli jsme se  mto ohro-
mujícím dílem. Zaznělo na generálce Symfonického orchestru Hlavního města Prahy v Obecním domě.

Dne 23. dubna 2019 bylo možné Stabat Mater zno-
vu uslyšet z přenosu České televize. Na koncertě 
vystoupila řada vynikajících českých muzikantů. 
Byli doprovázeni neméně vynikajícími zpěvačkami 
a pěvci. Koncert se konal v rámci sbírky uspořáda-
né k obnově požárem poničené paříšské katedrá-
ly Notre Dame. Lidé z Čech, Moravy a Slezska se 
přihlásili k solidaritě s Francouzi, stejně tak jako 
česká vláda. Dvořákova Stabat Mater a její mater 
dolorosa, to jest matka bolestná, se obdivuhodně 
setkaly s osudem požáru katedrály Notre Dame. Ti-
ché utrpení matky, které zní na počátku díla, spěje 
v závěru k mohutnému chorálu. La  nu ve Stabat 

mater by určitě lépe vysvětlil skutečný znalec la  -
ny a římských dějin. Nicméně, jasně zní, že zdrcená 
matka se vzchopila. Stejně jako téměř celý svět, 
který byl dojat událos   požáru, se přihlásil k pod-
poře a obnově tohoto světového dědictví. Ze Sta-
bat Mater vzešlo zvolání Povstaň, Matko! Překonej 
to utrpení. Nejsi ale sama. V širokém okruhu Světa 
nesmírně trpí mnoho matek, válkami, terorem, 
suchem a hladem. I těmto matkám by měla patřit 
výzva: Povstaňte, matky! 

Josef Dvořáček

Stabat Mater a Notre Dame

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval Spolku přátel obce Liblice a paní Ireně Kuklové za blahopřá-
ní a předání dárku od spolku k mým 70. narozeninám.

Josef Červinka
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PODLIPANSKÉ
H U D E B N Í 
S L A V N O S T I

25. 5. – 23. 6.  2 0 1 9

Z U Š  Č e s k ý  B r o d , 
Vox Bohemicalis, z. s.,  
a město Český Brod 

vás zvou na

25. 5.

31. 5.

1. 6.

1. 6.

2. 6.

9. 6.

9. 6.

9. 6. 

10. 6.

14. 6.

16. 6.

21. 6.

22. 6.

23. 6.

18.00

17.00

17.00

18.00

17.00

10.00

17.00

18.00

19.00

18.30

17.00

19.30

19.00

18.00

Muzejní noc v Podlipanském muzeu, Český Brod
Zuška ve městě, koncert souborů školy, Riegerova 65, Úvaly 
Smyčcový orchestr ARCHI, kostel sv. Andělů strážných, Kostelec nad Černými lesy
Muzejní noc v Muzeu Kouřimska, Kouřim
Barocco sempre giovane, kostel sv. Havla, Štolmíř
Národopisný pořad Letnice, Muzeum lidových staveb, Kouřim
Ensemble Mathesius, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tismice 
Komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica, Riegerova 65, Úvaly
Bardolino, pivovarské sklepy, Český Brod
Komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica, Husův sbor, Plaňany 
Leoš Čepický a Michal Kaňka, stará fara, Tuklaty
Barokní orchestr pražské konzervatoře, kostel sv. Gotharda, Český Brod
Národopisný pořad Svatojánská noc, Muzeum lidových staveb, Kouřim
Závěrečný koncert, Vox Bohemica a hosté, katedrála Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele, Kutná Hora – Sedlec

Partneři
Český Brod, Kostelec nad Černými lesy, Plaňany, Tismice, Tuklaty, Úvaly
Český rozhlas Region, OSA, z. s., Regionální muzeum v Kolíně, RENGL, s. r. o., Římskokatolická farnost 
sv. Gotharda, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Středočeský kraj, Vox Bohemicalis, z. s., 
ZUŠ Český Brod

Sponzoři a dárci
Agro Trade Praha, a. s., Amplius, s. r. o., BYLANKA, s. r. o., DC sloupy, s. r. o., JLV, a. s.,  Konvest, s. r. o., 
SOOL, V+T mat, s. r. o., ZZN Polabí, a. s. 
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Skautské st edisko Ing .  Ládi  Nováka .  Brod 
s podporou m sta eský Brod

po ádá

3 7 .  r o n í k

PO-PO-LES
(POchod – POhádkovým –  LESem) 

Vstup do Pohádkového lesa pod Tuchorazskou 

hláskou bude otev en od 12 do 16 hodin. 

Tra  je vedena p evážn  po lesních cestách (cca 3km) 

(jízdu s ko árkem doporu ujeme jen fyzicky zdatným jedinc m)

V cíli bude p ipraveno ob erstvení a ohništ  pro ope ení bu t .

Jednotné vstupné 50K .

v sobotu 
1. ervna 2019

w w w . s k a u t 7 . c z  









Pat í Nepat í !!! Pat í Nepat í !!!
 slupky, ajové sá ky, kávová sedlina, 

zbytky brambor, zeleniny a ovoce, 
zbytky jídla, zbytkové kousky pe iva, 
sko ápky z vajec, sko ápky z o ech ,
pecky z ovoce
 d ev ný popel 
 tráva, listí, rostliny 
zemina 
 papírové kartony od vajec natrhané 

na kousky, role od toaletního papíru
 použité papírové ru níky a 

kapesníky
 zbytky neht , vlas  a vous

 kosti 
 siln  mastné pokrmy
 kovy, plasty všeho druhu, textilie
 sá ky z vysava
 popel z briket, uhlí, 
 barevné asopisy
 smetky ze silnic a ulic 
 oleje, baterie, zbytky barev a lak
 uhynulá zví ata
 léky, pleny, pvc, guma

 noviny, asopisy s papírovou 
obálkou (plastovou obálku odtrhnout)
 sešity, knihy bez tvrdých desek
 lepenkové krabice (sešlápnuté)
 papírové obaly od mouky, cukru, solí
 krabi ky od aj  a dalších potravin
 kancelá ský papír
 krabice od bot, po íta  a další 

elektroniky

 siln  zne išt ný, zamašt ný a mokrý 
papír
 obaly od vají ek a role od toaletního 

papíru
 použité papírové kapesní ky, vložky, 

d tské papírové pleny
 kelímky z povoskovaného papíru (od 

smetanových výrobk , popcornu)

Pat í Nepat í Pat í Nepat í
 sešlápnuté PET lahve
 kelímky od jogurt , vani ky od 

pokrmových tuk  (vypláchnuté)
 misky a folie z baleného ovoce
 plastové sá ky, igelitové tašky
obaly od šampón , kosmetiky a 

b žných istících prost edk
(vypláchnuté a sešlápnuté)
 uzavírací ví ka od instatní kávy
 bublinkové fólie
 zubní kartá ky se št tinkami, 

plastová holítka, asenky, vatové 
ty inky
 CD a DVD obaly
 plastové obaly na vejce
 polystyren v malém množství
 lahve od jedlého oleje

 podlahové krytiny
 koberce, linolea
 vodovodní um lohmotné trubky
 obaly od barev a olej
 chemikálie a nebezpe né látky
 zne išt ný polystyren
 guma
 kabely
 molitan
 PVC 
 pneumatiky
 videokazety
 textil

 obaly na bázi Tetra Pack
 krabice od džus  a ovocných nápoj
 kartonové obaly od mléka, mlé ných 

výrobk  a krabicového vína
 obaly od rajského protlaku a 

hotových omá ek (vypadají jako 
krabice od džusu)

 nápojové kartony se zbytky potravin
 m kké sá ky, nap . od kávy a 

r zných potravin v prášku

Pat í Nepat í Pat í Nepat í
 veškeré nevratné sklo 
 sklenice od lék
 tabulové sklo

 porcelán a keramika
 drát né sklo, varné sklo
 zlacené a pokovené sklo
 monitory po íta
 zrcadla
 autoskla
 zá ivky, žárovky a výbojky
 zálohované sklo (pat í do obchodu)

 oble ení, l žkoviny, ut rky, ru níky, 
záclony, látky, p ikrývky, deky, 
polštá e  vše isté, vyprané, nejlépe v 
plastovém pytli
 boty  nepoškozené, páry svázané k 

sob  tkani kami, nebo gumi kou
 hra ky  plyšové, plastové  op t
isté a nejlépe v plastovém pytli

 zne išt ný, vlhký nebo plesnivý 
textil
 ko árky, koberce, matrace

Pat í Nepat í Pat í Nepat í
 zbytky rostlinného a živo išného 

oleje a tuku v uzav ené PET lahvi
 motorový a jiný syntetický olej
 olej v jiných obalech než plastových 

PET lahvích

 plechovky od nápoj  a konzerv
 menší kovový odpad, který je možné 

prostr it otvorem v nádob

 obaly od sprej , barev , 
rozpoušt del apod.
 elektroodpad

Jak t ídit odpad?

OLEJE A JEDLÉ TUKY DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD

BIOODPAD PAPÍR

PLASTY TETRAPAKY

SKLO TEXTIL
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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 68 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 proporčně 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
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 10. 1. 2019

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: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019
Data expedice: 18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 17. 5., 14. 6., 16. 8., 13. 9., 18. 10., 15. 11., 13. 12. 2019



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

ADMINISTRÁTOR/KA FAKTUR a ÚČETNÍ

FINANČNÍ SPECIALISTA/KA

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Nabízíme jedinečnou příležitost pro všechny, kteří mají rádi systematickou práci

s dokumenty, orientují se v účetnictví a mají chuť učit se nové věci.

Jste čerstvý absolvent a nemáte práci? Vše Vás naučíme a zaškolíme.

ROSTEME, 
BUĎTE U TOHO!

Společnost VWR International 
se sídlem ve Stříbrné Skalici 

je globálním dodavatel produktů 
pro laboratoře s celosvětovým 

obratem přes 4,5 miliardy USD. 
Do nově  vzniklého oddělení 

poskytujícího podporu v oblasti
financí hledáme nové kolegy 

a kolegyně.
Oslovila Vás naše nabídka? Pošlete nám Váš životopis na e-mailovou adresu 
prace.cz@vwr.com. Další nabídky zaměstnání najdete na http://cz.vwr.com.



JUDr. Pavla P íkopová
Kafin reality



+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO

DVEŘE A ZÁRUBNĚ 
EUROOKNA A DVEŘE

FASÁDNÍ CENTRUM 
HUTNÍ MATERIÁL

DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby

REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH

PŘIJMEME:  ŘIDIČE a SKLADNÍKA – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C + E
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia



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

Bydlím tu s Vámi!

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

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ!

Chce prodat někdo z Vašeho okolí svoji nemovitost?

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

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

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

DUBEN – ŘÍJENPO – PÁ: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00SO: ZAVŘENO LISTOPAD – BŘEZENPO – PÁ: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00SO – NE: ZAVŘENO stehlik.zahradales@centrum.cz
www.stehlik-zahradales.cz

www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

STEHLÍK JIŘÍ
Tuklaty, Hlavní 47
+420 723 614 889

  Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna, GARDENA, 
Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, řezné kotouče nabeton a ocel  Servis strojů zn. STIHL a OLEOMAC  Prodej a servis strojů VARI, štípače dřeva, štípací sekery, kalače, klíny, násady aj.  BROUSÍME: řetězy do motorových a el. pil (na počkání), žací nože do sekaček, nože do křovinořezů, zahradní nůžky, nůžky na živé ploty, pákové nůžky na větve a trávu, sekery, 
kuchyňské nože a nůžky, kotoučové pily a pily vidio (max. Do 24 hod. I na počkání) aj.  Opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI  Provádíme přestavbu kol na elektrokola







NA POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Tuto slevu můžete uplatnit pouze na uvedených kontaktech. Sleva platí do 31. 8. 2019.

SLEVA AŽ 30 %

Provozovna zástupce Generali Distribuce a.s., člena Skupiny Generali 

Pro více informací nás kontaktujte: 
agenturní kancelář Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 27 
Mgr. Vladimír Vondrák
M 602 579 873 / vladimir_vondrak@generali.cz  

Čtvrtek 23. 5. 2019
9.00 - 16.00 hod.
Prodejna Český Brod - Liblice





Vykoupím staré knižní pozů-
stalosti, dobrodružnou lit. 

do roku 1948, staré tiskoviny, 
sbírky starých pohlednic,
známek, fotografií apod.

731 489 630
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

Koupím JAWA ČZ:
motocykl, moped, skůtr, také vraky a díly,

tel: 777 589 258

Ambulantní gynekologie 
eský Brod s.r.o. 

MUDr. Ivan Juránek 
Husovo nám s  64 
282 01 eský Brod 

+420 321 622 107 

P ijímáme nové pacientky 
info@femcentrum.cz

Přijmeme

UKLIZEČKU na pravidelný úklid

Pracovní doba:
pondělí – pátek od 15 do 19 hodin

Místo výkonu práce: Český Brod

Termín nástupu: květen 2019

Informace: 777 686 008





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.

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

EXPRESNÍ  

Nehvízdky 1, 250 81 Nehvizdy, tel.: +420 605 359 078

www.centrumdpf.cz

Centrum



Vepřovou plec bez kosti – 99 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 75 Kč/kg

Vepřové koleno přední – 39 Kč/kg 
Vepřová játra – 19 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 20. 5. do 2. 6. 2019
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:
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