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2 Co nového

V době, kdy připravujeme toto číslo českobrodského zpravodaje, se znovu zvedají počty lidí, kteří one-
mocněli koronavirem. Ani našemu městu se nákaza nevyhýbá, za  m naštěs   bez vážných následků. Letní 
prázdniny nám tak zjevně přinesly odpočinek nejen od běžných staros  , ale i od všudypřítomných zpráv 
a různých omezení. Přestože viru a jeho důsledků máme pravděpodobně všichni plné zuby, ještě to není 
za námi a zřejmě nás čeká další složité období. Buďme ohleduplní a opatrní, ale nepropadejme skepsi.

Prvního září jsme ve školních lavicích obou našich škol přivítali nové prvňáčky. Je to opravdu netradiční 
a nejistý začátek školního roku, jaký nepamatujeme. Většina dě   se těší do školy, na paní učitelku i na 
nové kamarády. Učit se číst a psát první písmenka přes skype by určitě nebylo jednoduché ani příjemné. 
Ale i s touto možnos   musíme počítat. Krok do neznáma letos udělaly jak samy dě  , tak jejich rodiče 
i učitelé. Doufejme, že pravou nohou.

Další vskutku nejistá sezóna, jak psal v minulém úvodníku pan tajemník, ale začíná pro kulturu a lidi, kteří 
se v ní pohybují a jsou na ní existenčně závislí. I u nás je letošní program připraven, ale nikdo za  m neví-
me, kolik divadelních představení, koncertů a promítání nakonec proběhne a pokud proběhne, kolik lidí 
například do KD Svět přijde. 

Nebýt covidu, bylo by to docela hezké babí léto. Slunečné počasí tak alespoň přeje stavebním pracím. Po 
městě právě teď najdete několik staveb, z nichž zdaleka největší je nová školní kuchyně s jídelnami v areá-
lu nemocnice. Ta defi ni  vně vyřeší stravování pro dě   všech českobrodských škol včetně gymnázia, jehož 
zřizovatelem sice město není, ale jeho studen   chodí k nám. K dokončení doklopýtala i stavba nových 
vodovodních řadů, která přinesla jisté nepohodlí pro obyvatele lokality Na Křemínku a ulice V lukách. Ale 
výsledkem je zpevnění povrchu tří ulic a přívod vody pro zhruba 50 domů. Neměl bych zapomenout ani na 
přechod přes ulici Jana Kouly na křižovatce u ZZN (tam se ještě projektuje okružní křižovatka) a na právě 
dokončené podzemní kontejnery u věžáku. K vedení nízkého napě   v ulici Na Cihelně budou položeny 
i kabely pro budoucí kamerové body v této lokalitě. Jak jsme psali dříve, nechceme, aby se pokles příjmu 
města dotkl letošních inves  c. Jak to bude dál, uvidíme na podzim. 

Přejme si společně, abychom to všechno ve zdraví a s klidem zvládli. A nezapomeňme, že až to bude vy-
padat „nejblbější“, tak se to najednou začne obracet k lepšímu.

Tomáš Klinecký

Tak trochu jiný začátek školního roku
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3Krátce z města

Od 1. 9. 2020 se změnily úřední hodiny na po-
bočce České pošty takto: pondělí, středa, 8.00 
– 12.00 a 13.00 – 18.00 hod., úterý, čtvrtek a pá-
tek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. a sobota 
8.00 – 12.00 hod. Město bohužel nemá možnost 
provozní dobu pobočky ovlivnit, i když si uvědo-
mujeme, že jde o změnu k horšímu zejména pro 
občany s delší pracovní dobou. 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kra-
je bude opravovat povrch komunikací č. III/1133 
a III/1139 od křižovatky se státní silnicí I/12. Jed-
ná se o část silnice do Zahrad kolem Podviniční-
ho rybníka až ke křižovatce u cihelny a dále o od-
bočku do Vrátkova. Z toho důvodu bude silnice 
v termínu od 17. do 25. září uzavřena. Silnice do 
Zahrad a dále do Dolánek je v majetku a správě 
kraje, s nímž město o její opravě dlouhodobě 
jedná. Čás   silnice, která je v zastavěném území 
Zahrad, se také dotkne budoucí výstavba nové-
ho hlavního přivaděče pitné vody do města. 

Město dokončilo stavbu nových vodovodních 
řadů v ulicích Nábřežní, Polomská, Tovární, Na 
Křemínku, U Dráhy, V Lánech a Na Prutě. Sou-
čás   je stavba vodovodních přípojek a navazu-
jící úprava povrchů tří posledně zmíněných ulic. 
Akci završí kompletní vyčištění ulice.

Od 31. 8. 2020 došlo z důvodu výluky k rozdělení 
linky S7 ve stanici Praha hlavní nádraží. Vlaky na 
tra   Praha – Beroun a zpět jedou pod svými čísly 
88xx, vlaky na tra   Praha – Český Brod jsou nově 
vedeny jako spoje linky S1, přesměrovány do/ze 
stanice Praha Masarykovo nádraží a přečíslovány. 
Uvedené opatření bude v platnos   až do konce 
jízdního řádu 2019/2020, tzn. do 14. 12. 2020. 

Město dokončilo stavbu podzemních kontejnerů 
v ulici Palackého u věžáku. Tři oddělení jsou urče-
na pro směsný odpad, dvě pro plasty a jedno pro 
papír. Celková cena projektu je 1,9 mil. Kč, z toho 
zhruba polovinu pokryla dotace. Dále pokračuje 
výdej nádob o objemu 240 litrů na tříděný odpad 
– žluté na plast a modré na papír v sídle Technic-
kých služeb S Český Brod, Palackého 339, od pon-
dělí do pátku, 6.00 – 11.00 a 12.00 do 14.20 hod. 

Byla zahájena stavba nové zdi na městském hřbi-
tově a oprava pomníku Prokopa Holého na Hu-
sově náměs  . 

Na jednání dne 12. 8. 2020 rada města schválila 
úpravu rozpočtu technických služeb, kterých se 
také dotkl pokles příjmů města v důsledku ko-
ronavirové epidemie. Rada dále schválila nákup 
dvou modulů pro platbu bezkontaktní kreditní 
kartou pro parkoviště P+R Klučovská a nákup 
nové platební pokladny pro parkoviště P+R Krále 
Jiřího v celkové hodnotě 372  s. Kč bez DPH. 

Rada města také 12. 8. 2020 vzala na vědomí vy-
hodnocení dopravního měření v Jungmannově 
ulici, z něhož vyplynulo, že pouze 22 % řidičů, kteří 
tudy projíždí, dodržuje nejvyšší povolenou rych-
lost 30 km/hod. Město v současné době připravuje 
stavbu úsekového měření na silnici I/12 u Benziny, 
kde pravidelně dochází k vážným nehodám a také 
v ulici Zborovská na vjezdu do města od Kounic. 
V tomto místě také příš   rok proběhne kompletní 
oprava chodníku, na kterou jsme obdrželi dotaci 
od Státního fondu dopravní infrastruktury. 

V rámci pokládky vedení nízkého napě   pro 
veřejné osvětlení v ulici Na Cihelně budou po-
loženy také kabely pro budoucí kamerové body 
v této lokalitě. Současně s pokládkou dojde k vý-
měně stožárů veřejného osvětlení v ulicích Na 
Cihelně, čás   Roháčovy a Rokycanově (včetně 
úseku mezi bytovkami). Město s technickými 
službami také plánuje osazení již osvědčených 
solárních lamp podél silnice do Zahrad.

Dne 29. 8. 2020 proběhla na náměs   u zvoni-
ce akce „Prázdninám odzvonilo“. Mimořádnou 
sobotní tržnici vystřídaly dílny, divadlo pro dě   
a hudební program. Tradiční páteční tržnice 
bude pokračovat do konce října.

Pokračuje stavba nové školní kuchyně a jídelen 
v areálu nemocnice. Více v článku uvnitř tohoto 
čísla. Jídelny bude provozovat nově zřízená or-
ganizace. Konkurz na nového ředitele probíhá 
v těchto dnech. Předpokládané uvedení jídelen 
do provozu je na jaře příš  ho roku. K nově vybudovanému přechodu přes ulici Jana 

Kouly u ZZN zbývá dokončit výstražný nátěr. Akce, 
která si vyžádá ještě jednu částečnou uzavírku, pro-
běhne v říjnu. Město také obdrží dotaci na nové 
přechody v ulicích Bylanská, Školní a Tuchorazská. 

O dalších opatřeních spojených s epidemií koro-
naviru budeme opět opera  vně informovat na 
webových a facebookových stránkách města. 
V případě potřeby pomoci s nákupem, zajiště-
ním léků nebo jiných ob  ží spojených s epidemií 
se obraťte na městskou policii. Bude-li to nutné, 
město opětovně ak  vuje dobrovolnickou pomoc 
občanům se zajištěním základních potřeb. 
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4 Věstník

V minulém čísle Českobrodského zpravodaje byl 
omylem vy  štěn věstník z roku 2019,  mto se 
všem čtenářům omlouváme a v tomto čísle zve-
řejňujeme věstník jak z června a července, tak 
i z měsíce srpna tohoto roku.

Body projednávané Radou města 3. 6. 2020
1.  Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2.  Povodňová komise města Český Brod - změna 

členů
3.  PO - změna závazných ukazatelů
4.  MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní závěrky 

za rok 2019 a schválení a rozdělení HV za rok 2019
5.  MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní závěrky 

za rok 2019 a schválení a rozdělení HV za rok 2019
6.  MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěrky za 

rok 2019 a schválení a rozdělení HV za rok 2019
7.  ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěrky za 

rok 2019 a schválení a rozdělení HV za rok 2019
8.  ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní závěrky 

za rok 2019 a schválení a rozdělení HV za rok 2019
9.  Technické služby Český Brod - schválení účetní 

závěrky za rok 2019 a schválení a rozdělení HV 
za rok 2019

10.  Městská knihovna - schválení účetní závěrky za 
rok 2019 a schválení a rozdělení HV za rok 2019

11.  ANNA - sociální služby - schválení účetní závěrky za 
rok 2019 a schválení a rozdělení HV za rok 2019

12.  ANNA ČESKÝ BROD - žádost o souhlas s přije-
 m dotace z rozpočtu Středočeského kraje

13.  Žádost o poskytnu   fi nančního příspěvku 
pro Diakonie Broumov, sociální družstvo, 
IČO: 49289977

14.  Poskytnu   fi nančních prostředků na rekon-
strukci a opravy fasád nemovitos   v MPZ měs-
ta Český Brod v roce 2020

15.  Přidělení fi nančních prostředků z Programu pod-
pory sportu, kultury a volného času - Program 1

16.  Přidělení fi nančních prostředků z Programu 
podpory ak  vit v sociální oblas   pro r. 2020

17.  Doplnění vodovodní sítě Český Brod - veřejné čás-
  vodovodních přípojek k nemovitostem - SoD

18.  Doplnění kanalizace v areálu bývalé nemocnice
19.  Dodatek č. 2 ke SoD č. 201900195/OR - Areál ne-

mocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpra-
vy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099

20.  Smlouva o pronájmu věci movité - kabelová 
smyčka VN umístěna v TS KO_0639 Český Brod 
- Nemocnice - ČEZ Distribuce, a. s.

21.  Výběr dodavatele VZ „Český Brod - Výměna ka-
belů NN pro VO - 2. etapa, II.“

22.  Vyhlášení záměru - podíl stavby parkoviště P+R 
ČD v Českém Brodě

23.  Vyhlášení VZ „Český Brod - obnova pomníku 
Prokopa Holého, I. a II. etapa“

24.  Návrh na změny územního plánu

25.  Stanovení místního koefi cientu pro výpočet 
daně z nemovitos   Obecně závaznou vyhláš-
kou pro rok 2021

26.  Informace o možnos   podání žádos   o dotaci 
z programu IROP - Bezpečnost prostřednictvím 
7. výzvy MAS Pošembeří

27.  Osobnost města Český Brod 2020
28.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace

Body projednávané Radou města 17. 6. 2020
1.  Informace - posouzení variant zajištění provozu 

městských lesů po skončení platnos   smlouvy 
s Kolínskou lesní společnos   s. r. o.

2.  Doporučení schválení účetní závěrky Města Čes-
ký Brod za rok 2019

3.  Doporučení schválení závěrečného účtu Města 
Český Brod za rok 2019

4.  ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním rezervního 
fondu

5.  Akceptace platebních karet při parkování
6.  VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní 

docházky
7.  Výběr dodavatele VZ „Výměna oken č. p. 1, II. 

etapa“
8.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení 

el. zařízení - ÚM na silnici II/272 - ul. Zborovská, 
parc. č. 726/202 u č. p. 630

9.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
el. zařízení - ÚM na silnici II/272 - ul. Zborovská, 
parc. č. 726/201 u č. p. 640

10.  VB - ČEZ Distribuce a.s. - V Lukách, kNN 
č. p. 129

11.  Český Brod, Stavební úpravy povrchů komuni-
kací ulic Na Prutě, U Dráhy a V Lánech

12.  Dodatek č. 2: „Vybavení gastroprovozu 
v č. p. 507“

13.  Pronájem nebytových prostor v budově 
č. p. 507 - Nemocnice Český Brod

14.  Odkup pozemků v k.ú. Český Brod (J.K.)
15.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/4 

v ul. Kounická 1392, Český Brod
16.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/20 

v ul. Kounická 1393, Český Brod
17.  Zatravnění pozemků „za školou“
18.  Souhlas s příje  m dotace od Středočeského 

kraje pro CVIK
19.  Informace - Zápis z jednání Komise pro územ-

ní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 
8. 6. 2020

20.  Informace - Zápis z kulturní komise ze dne 
1. 6. 2020

21.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 
z rady města a další informace

22.  Pověření statutárného orgánu příspěvkové or-
ganizace Školní jídelna Český Brod

Věstník
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Body projednávané Zastupitelstvem města 24. 6. 2020
1.  Schválení Účetní závěrky Města Český Brod za r. 2019
2.  Schválení Závěrečného účtu Města Český Brod 

za rok 2019
3.  Přidělení fi nančních prostředků z Programu pod-

pory sportu, kultury a volného času - Program 1
4.  Žádost o poskytnu   fi nančního příspěvku pro 

Diakonie Broumov, sociální družstvo, IČO: 
49289977

5.  Žádost o poskytnu   fi nančního příspěvku pro 
Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s., IČO: 
07357737

6.  Přidělení fi nančních prostředků z Programu pod-
pory ak  vit v sociální oblas   pro r. 2020

7.  Poskytnu   fi nančních prostředků na rekonstruk-
ci a opravy fasád nemovitos   v MPZ města Čes-
ký Brod v roce 2020

8.  VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní 
docházky

9.  Odkup čás   pozemku v k.ú. Český Brod (E. Z.)
10.  Žádost o prominu   smluvní pokuty za nedo-

držení termínu odevzdání díla dle smlouvy 
č. 201700058 Část E a F

11.  Informace - Zápis z jednání fi nančního výboru
12.  Návrh rozhodnu   o námitkách k Regulačnímu 

plánu - vyhovuje
13.  Vyhovuje se,aby nebyl rozpor s Územním plánem
14.  Návrh rozhodnu   o námitkách - částečně vy-

hovuje
15.  Zamítá se pro rozpor s Územním plánem
16.  Návrh rozhodnu   o námitkách k Regulačnímu 

plánu - zamítá se
17.  Vypořádání připomínek k Regulačnímu plánu
18.  Vypořádání se s připomínkami - č. 59
19.  Schvalování podnětů ke změně Územního plá-

nu Český Brod
20.  Revokace usnesení č. 90/2019 Zásady pro po-

skytování příspěvků na infrastrukturu města
21.  Schválení rozpočtového opatření č. 2
22.  Finanční podpora projektu SK Český Brod: „Rekon-

strukce hlavního fotbalového hřiště na Ku  lce“.
23.  Informace - Kontrolní výbor - zápis, pověření

Body projednávané Radou města 26. 6. 2020
1.  Český Brod, Výměna vodovodních a kanalizačních 

armatur v ulici Žitomířské - Dodatek č. 1 k SoD

Body projednávané Radou města 1. 7. 2020
1.  Podnájemní smlouva Štolmíř - volby 2020
2.  Nájemní smlouva Liblice - volby 2020
3.  ZŠ Tyršova - žádost o čerpání rezervního fondu
4.  Změna účelu čerpání dotace z rozpočtu města 

Český Brod - Program 2 Společnost přátel gym-
názia Český Brod IČO: 44678754

5.  Změna účelu čerpání dotace z rozpočtu města 
Český Brod - Program 2 SH ČMS Sbor dobrovol-
ných hasičů IČO: 61884979

6.  Hodnocení veřejné zakázky Nová MŠ Kollárova

7.  Výběr dodavatele VZ Český Brod - obnova po-
mníku Prokopa Holého

8.  VB - GasNet, s.r.o. REKO STL plynovodu - 28. říj-
na, K Dolánkám

9.  Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v budo-
vě č. p. 620 - Regionální muzeum v Kolíně

10.  Záměr na pronájem nebytových prostor v are-
álu nemocnice v budově bez č. p. - garáž č. 1 
a garáž č. 7

11.  Návrh řešení „Štolmíř, ul. Za Rybníkem - Oprava 
místní komunikace“

12.  Žádost občanů domů Na Cihelně č. p. 1333, 
1334, 1335, 1327, 1328, 1329 o změnu doprav-
ního režimu

13.  Doplnění usnesení o schválení Smlouvy o dílo 
na provedení stavebních úprav povrchů komu-
nikace v ulicích Na Prutě, U Dráhy a V Lánech

14.  Odměna řediteli příspěvkové organizace
15.  Informace - Pe  ce občanů ulice K Dolánkám
16.  Informace - Zápis z jednání komise pro školství 

konané dne 18. 6. 2020
17.  Informace - Zápis z jednání komise pro místní 

čás  
18.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace

Body projednávané Radou města 7. 7. 2020
1.  Záměr na změnu rozsahu nájmu Nemocnice 

Český Brod

Body projednávané Radou města 22. 7. 2020
1.  Smlouva na prodej kula  ny se společnos   Wood 

& Paper a.s. - 3. kvartál 2020 do HI Maresch 
GmbH, Retz

2.  Prodej smrkové vlákniny společnos   Wood 
& Paper a.s.- 3. Q. 2020

3.  Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. LW20-411 
se společnos   Wood & Paper a.s. na červenec 
2020 do Labe Wood s.r.o., Ště  .

4.  Informace - TS - úprava závazných ukazatelů roz-
počtu

5.  Žádost o změnu účelu čerpání dotace z rozpočtu 
města Český Brod - Program 2 Spolek přátel Lib-
lice, IČO: 03875482

6.  ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním rezervního 
fondu

7.  Přístavba ZŠ Žitomířská č. p. 885 - Projektová do-
kumentace - Revokace Usnesení č. 224/2020 ze 
dne 20. 5. 2020

8.  Poptávka: Rámcová smlouva - servisní, montážní 
a revizní práce v oboru elektro pro budovy Měs-
ta Český Brod

9.  Žádost o spolupráci - Odbor životního prostředí 
a zemědělství

10.  Smlouva o postupu zadavatelů při společném 
zadání veřejné zakázky Alej Klučov - Český Brod

11.  Vyhlášení VZ Stavební úpravy vstupních pro-
stor v č. p. 56, budova MěÚ Český Brod
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12.  Vyhlášení VZ Vrátkov 78 - Stavební úpravy stodo-

ly na terénní základnu pro volnočasové ak  vity
13.  Vyhodnocení VZ Provozování vodovodů a ka-

nalizací v majetku města Český Brod
14.  Výběr dodavatele VZ „Okružní křižovatka - ul. 

Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický 
areál města, Český Brod“ - Projektová doku-
mentace

15.  Výběr dodavatele VZ „Český Brod, ul. Hřbitovní 
- Oprava hřbitovní zdi, strana severní“

16.  Výběr dodavatele VZ „Stavební úpravy místní 
komunikace, ul. K Vysílači, Český Brod - měst-
ská část Liblice“

17.  Vyhlášení záměru předem určenému zájemci 
- pozemky 422 a 413 v k.ú. Štolmíř

18.  Vyhlášení záměru předem určenému zájemci 
- pozemek p.č. 567 v k.ú. Štolmíř

19.  Vyhlášení záměru předem určenému zájemci 
- pozemek p.č. 627 v k.ú. Štolmíř

20.  Vyhlášení záměru - pronájem čás   pozemku 
v k.ú. Tuchoraz

21.  Duplicitní zápis vlastnictví u pozemků v k.ú. Lib-
lice u Českého Brodu (K.H. a M.H.)

22.  Odkup čás   pozemku a darování čás   stavby 
v k.ú. Český Brod (Parkoviště P+R ČD)

23.  Odvolání pro   rozhodnu   o umístění stavby RD na 
parc. č. 243/8 a parc. č. 244/1 v k.ú. Český Brod

24.  Víceúčelové hřiště ve Štolmíři
25.  Smlouva o poskytnu   dotace z rozpočtu města 

na již realizované rekonstrukce a obnovu fasád 
nemovitos   v MPZ města Český Brod

26.  Pověření starosty města podpisem smlouvy 
o poskytnu   dotace z rozpočtu SFRB

27.  Veřejnoprávní smlouva o poskytnu   dotace 
podle Programu 2020 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje na Enviromen-
tální vzdělávání, výchovu a osvětu

28.  Pronájem pozemků (areál bývalého koupaliště) 
8/2020

29.  Pronájem pozemků (areál bývalého koupaliště) 
9/2020

30.  Nájemní smlouva na byt č. 5, Arnošta z Pardu-
bic 25, Český Brod

31.  Otevření a krátkodobé využi   areálu ZZN
32.  Vybudování Re-use centra v areálu ZZN
33.  1. SčV, a.s. - výroční zpráva rok 2019
34.  Výroční zpráva města 2019
35.  Zapis z jednani komise pro regeneraci MPZ
36.  Souhlas s provozováním vedlejší výdělečné činnos  
37.  Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa 

ředitele/ky příspěvkové organizace Školní jídel-
na Český Brod, Bezručova 1099, okres Kolín

38.  Potvrzení o pokračování ředitelů ve funkci
39.  Odměna ředitelce příspěvkové organizace města
40.  Souhlas s umístěním lunaparku při českobrod-

ském posvícení
41.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace

Body projednávané Radou města 24. 7. 2020
1.  Uzavření dodatku č. 5 - Nemocnice Český Brod s.r.o.
2.  Žádost o spolupráci - Odbor životního prostředí 

a zemědělství
3.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace

Body projednávané Radou města 12. 8. 2020
1.  Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2.  ANNA ČESKÝ BROD - Žádost o povolení čerpání 

z inves  čního fondu
3.  Odměna ředitelce příspěvkové organizace
4.  Technické služby města Český Brod - úprava zá-

vazných ukazatelů rozpočtu
5.  Nájemní smlouva na byt č. 4, Arnošta z Pardubic 

25, Český Brod
6.  Předkupní právo podle § 101 (pozemek 690/7 

v k.ú. Český Brod)
7.  Vyhlášení záměru - pozemky 422 a 413 v k.ú. 

Štolmíř - staženo
8.  Vyhlášení záměru - pozemek p.č. 567 v k.ú. Štolmíř
9.  Vyhlášení záměru - pozemek p.č. 627 v k.ú. Štol-

míř - staženo
10.  Vyhlášení záměru na pronájem garáží v areálu 

ZZN
11.  Výměna výtlačných kanalizačních potrubí v ČS 

na ČOV Český Brod - SoD s 1. SčV, a.s. - staženo
12.  Dotace na VHI - Intenzifi kace ČOV Český Brod
13.  Příkazní smlouva Zajištění podkladů pro uzavření 

smlouvy na akci „Intenzifi kace ČOV Český Brod“
14.  Dodatek č. 1 k SoD Doplnění vodovodní sítě Čes-

ký Brod - veřejné čás   vodovodních přípojek
15.  Dodatek č. 1 k SoD Doplnění vodovodní sítě 

Český Brod - Část B, C, F, H
16.  Dodatek č. 1 k SoD Stavební úpravy povrchů ko-

munikací v ulicích Na Prutě, U Dráhy a V Lánech
17.  Upgrade parkovacích systémů parkovišť P+R
18.  Žádost o poskytnu   fi nančního příspěvku Čes-

ké Dráhy, a.s., IČO: 70994226 - staženo
19.  Předžalobní výzva Poláková
20.  Vyjádření ke stavbě rodinného domu na po-

zemku p.č. 790/5 v k.ú Liblice u Českého Brodu
21.  Informace ohledně domu ul. Suvorovova č. p. 59
22.  Pravidla par  cipa  vního rozpočtu - staženo
23.  Informace - Sta  s  cké vyhodnocení rychlos   

vozidel v ulici Jungmannova v Českém Brodě 
- informace

24.  Informace - Zápis z jednání komise bezpečnos   
ze dne 8. 6. 2020

25.  Informace - Zápis z jednání komise životního 
prostředí ze dne 26. 5. 2020

26.  Informace - Zápis z mimořádného jednání Ko-
mise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu 
ze dne 9. 7. 2020

27.  Informace - Kontrola v příspěvkové organizaci 
CVIK - informace

28.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 
z rady města a další informace
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Před dvěma lety, 1. 9. 2018, byl zahájen v Českém Brodě provoz podporované dopravy pro seniory pod ná-
zvem Českobrodská doprava pro seniory. Zavedení tohoto typu dopravy vycházelo z platného komunitního 
plánu sociálních služeb, který klade důraz mimo jiné na podporu soběstačnos   seniorů a setrvání seniorů 
v jejich domácím prostředí. 

Služba je určena pro seniory starší 65 let a pro oso-
by s průkazem ZTP nebo ZTP/P bez ohledu na do-
sažený věk. Jízdy jsou zpoplatněny, za jednu jízdu 
občan zapla   15 Kč. Služba je zajišťována fi rmou 
Taxislužba Kostelec nad Č.l. & Český Brod, automo-
bilem značky Volkswagen Sharan.

A jaké jsou zkušenos   s dvouletým provozem do-
pravy pro seniory? Za dva roky bylo vydáno celkem 
225 průkazek, z toho 88 průkazek v roce 2019. Za 
období dvou let bylo uskutečněno celkem 3623 jízd, 
na měsíc připadalo průměrně 151 jízd. Konkrétní 
počet jízd se velmi různil. Asi jako u každého začát-
ku něčeho nového docházelo nejprve k „oťukávání“ 
služby a v září 2018 absolvovalo senior taxi pouze 50 
jízd. V dalších měsících začal zájem narůstat a počty 
jízd překročily hranici 100 jízd a dále se zvyšovaly 
až ke dvěma stům jízd za měsíc. Rekordním se stal 
měsíc listopad 2019, kdy se uskutečnilo 229 jízd. 
V roce 2020 došlo v jarních měsících v souvislos   
s epidemiologickou situací k snížení počtu jízd.

Stále pla  , že nejvíce je využívána senior doprava 
na cesty k lékařům a na nákupy. Z hodnocení dvou-
letého provozu vyplývá, že z celkového počtu 225 
držitelů průkazek tuto službu za  m nevyužila necelá 
čtvr  na osob (24 %). Jde o seniory, kteří si průkazku 
pořídili pro případné využívání služby v budoucnu. 
Pokud jde o četnost jízd, jednoznačně převládá po-
čet uživatelů s počty jízd od 1 do 10 (80 uživatelů). 
Je to logické, protože tento počet v sobě skrývá se-
niory, kteří potřebovali přepravu pouze jednorázově 
a požádali si o průkazku. Také se v něm promítají po-
čty seniorů, kteří si požádali o průkazku v posledních 
měsících a službu tedy využívají za  m krátce. O uži-

vatelích s četnos   jízd 41- 50 jízd (9 osob) a četnos   
51-100 jízd (9 osob) lze již říci, že jsou pravidelnými 
zákazníky senior taxi. Zhruba desítka seniorů patří 
mezi dlouhodobé zákazníky, kteří službu využívají 
několikrát do měsíce od jejího začátku.

Náš odbor během léta telefonicky oslovil 50 uživate-
lů senior dopravy, kteří s ní jezdí nejčastěji a také ty, 
kteří službu využívají aktuálně v posledních měsících. 
Všech 50 dotázaných seniorů vyjádřilo spokojenost 
se službou a označilo ji jako velmi potřebnou. Nebyly 
zaznamenány žádné výhrady, což nás velmi těší.

Jana Tůmová, odbor sociálních věcí a školství 

Dva roky fungování Českobrodské dopravy pro seniory

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Věra Šormová, paní Jaruška Vosecká, paní Miroslava Kučerová, 
paní Marie Nováková, paní Zdenka Chybná, pan Josef Dvořáček, 
paní Miloslava Peterková, pan Fran  šek Toncar, paní Maria Pospíšilová, 
paní Věra Pěničková, paní Alena Šebková, pan Zdeněk Horký, 
paní Věra Hálková, paní Milada Hrubá.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Českobrodská doprava pro seniory - počet jízd  

Počet jízd
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1-10 jízd
11-20 jízd
21-30 jízd
31-40 jízd
41-50 jízd

51- 100 jízd
101 -150 jízd
151-200  jízd
nad 200 jízd

Českobrodská doprava pro seniory - počet 
uživatelů dle četnosti jízd za období 2 let 

Počet uživatelů
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V jarním čísle zpravodaje jsme vás již informovali o získání dotace z Operačního programu Životní prostře-
dí na doplnění vodovodní sítě ve městě. Akce „Doplnění vodovodní sítě Český Brod – Část B, C, F, H“ byla 
koncem srpna tohoto roku dokončena. 

Jednalo se o výstavbu nových vodovodních řadů 
v ulicích Nábřežní a Jungmannova. V ulici Polom-
ská a Tovární došlo k propojení nových vodovod-
ních řadů se stávajícími řady z ulice Sportovní 
a V Chobotě. V lokalitě Na Křemínku byly prová-
děny vodovodní řady v ulicích Na Prutě, U Dráhy, 
V Lánech a Na Křemínku s propojením na stávající 
řady v ulici V Lukách. 

Před vlastní stavbou a během ní jsme kontaktovali 
vlastníky nemovitos   s nabídkou provedení ve-
řejných čás   vodovodních přípojek. Většina této 
nabídky využila. Celkem padesát čtyři nemovitos   
bylo napojeno na nově budované vodovodní řady. 
Těmto vlastníkům předáme doklady a veřejné čás   
přípojek při uzavírání smluv o zřízení věcného bře-
mene. 

I přes veškerá úskalí a nekomfortní život obyvatel 
během stavby došlo v uvedených ulicích nakonec 
k tolik potřebnému zajištění zásobování vodou. 
Vybudováno bylo celkem 982 m vodovodních řadů 

s celkovými náklady projektu téměř 5,141 mil. Kč 
bez DPH. 

V průběhu realizace byla provedena i výměna ka-
nalizačního řadu v ulici Na Prutě, u kterého byl při 
jeho kontrole zjištěn havarijní stav. 

Zajištění inženýrských sí   v dobré kondici pro spo-
kojený život obyvatel je velmi živá práce. Například 
stále jednáme se zástupci společnos   GasNet, 
s.r.o., která v lokalitě Na Křemínku plánuje rekon-
strukci plynovodního potrubí. Realizace stavby 
bude zcela v režii GasNet, s.r.o. a nebude nijak na 
nás závislá. Jakmile tento projekt skončí, máme 
v plánu zpracování dokumentace, přípravu a vlast-
ní realizaci zpevněných ploch, tj. chodníků, komu-
nikace a zelených pásů v této lokalitě. 

Doufáme, že tyto kroky přispějí ke zlepšení úrovně 
infrastruktury a bydlení ve městě. 

Ing. Petr Čermák, odbor rozvoje

Kam jsme pokročili v zásobování vodou?
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Stále nás zajímá, jak se vám v našem městě žije a co bychom mohli pro lepší život ve městě udělat. Letošní 
názorový průzkumu proběhne od 19. 9. do 18. 10. 2020 online na webu dotaznik.cesbrod.cz. Zájemci se 
mohou zapojit také vyplněním dotazníku v  štěné podobě na podatelně MěÚ, v knihovně nebo v infocen-
tru. Co vás například trápilo?

V minulých ročnících dotazníkového šetření re-
sponden   upozorňovali na nedostatečnou kapaci-
tu parkovacích míst. V roce 2020 bylo zpoplatněno 
parkování u nádraží částkou 10 Kč/12 hod. a při-
bylo 80 míst pro kola a několik míst pro motorky. 
Součás   parkoviště B + R jsou i uzamykatelné boxy 
a několik stání pro invalidy. Dokončen byl také bez-
pečný přechod u ZZN. Na náměs   byla zavedena 
první hodina parkování zdarma. 

Dalším palčivým problémem byla bezpečnost, 
zejména pak drogová problema  ka. Dle sta  s  k 
městské policie došlo za poslední roky k poklesu 
řešení situací spojených s  mto tématem a dá se 
tedy říci, že ve srovnání s jinými městy si Český 
Brod vede dobře. 

Jedním z témat, která nevyšla v minulých roční-
cích průzkumu příliš pozi  vně, byla také kvalita 
veřejných prostor. Zde je ale třeba rozlišit využi   
veřejných prostranství jako jsou parky, klidové 
zóny apod. a každodenní „nelibos   na chodníku“ 
jako jsou například psí sekrety. V silách města je 
koncepčně budovat a zlepšovat například parky, 
ale chování pejskařů nebo vandalismus, to je už na 
každém jedinci. Město má zpracované studie na 
revitalizaci náměs  , sídliště Jahodiště i městského 
parku v Jungmannově ulici. Jde však o velmi ná-
kladné projekty, které není možno realizovat bez 
dotační podpory, a tak se čeká na příležitost. 

V oblas   školství lidé poukazovali na nedostateč-
nou kapacitu a stav budov. Reakcí bylo vybudování 
školy pro první stupeň ZŠ Žitomířská s výdejnou 
obědů v areálu nemocnice, kde se nyní staví i no-
vá velkokapacitní školní kuchyň a jídelna. Vznikly 
i dvě odborné učebny pro žáky ZŠ Tyršova. Zpraco-
vána je také studie na přístavbu hlavní budovy ZŠ 
Žitomířská, kde se právě vyhodnocují nabídky na 
zpracování projektové dokumentace. V neposled-
ní řadě je tu i stav a nedostatečná kapacita mateř-
ských škol. Po zrušené architektonické soutěže na 
novostavbu MŠ Kollárova město návrhy vybíralo 
jinak. Vize nové podoby od MS architek   byla do-
poručena odbornou komisí jako nejlepší. 

Naším městem dlouho rezonovalo také téma ob-
novy starého koupaliště. Stávající zastupitelstvo 
rozhodlo o využi   této plochy pro volnočasové 
sportovní ak  vity bez obnovy koupaliště. Nyní se 
zpracovává studie, která by op  malizovala fungo-
vání nového sportoviště se stávajícím stadionem 
Ku  lka. 

Co se dopravy týče, ve městě je zákaz tranzitní 
dopravy. Největším problémem se stále jeví křižo-
vatka u ZZN, kde by měla vzniknout okružní křižo-
vatka.

Tomáš Klinecký,
místostarosta

Jaký má Český Brod směr?

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 16. 10. 2020 se uskuteční slavnostní obřad Vítání občánků našeho města. Pozváni bu-
dou rodiče s dětmi, kterým byl zrušen termín v březnu v důsledku vládních nařízení spoje-
ných s nebezpečím nákazy novým typem koronaviru. Písemné pozvánky přijdou na adresu 
uvedenou v přihlášce. Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost informaci o místě konání, již 
poněkolikáté se obřad uskuteční v novém radničním sále v přízemí budovy č. p. 1 na náměs   
Arnošta z Pardubic. 
Další termín plánujeme na prosinec tohoto roku. Děkujeme za Váš zájem účastnit se tohoto 
obřadu a těšíme se na Vaše dě  .

Odbor vnitřních věcí - matrika

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
září 2020září 2020



10 Co nového

Není žádným překvapením, že i letos se strávníci z místních škol do školní jídelny v ulici Bedřicha Smetany 
málem nevešli. Naštěs   byla udělena výjimka a díky ní se mohlo všem dětem vyhovět. Navýšení kapacity 
školního stravování by měla vyřešit stavba nové školní jídelny. Jak na tom stavba je, jsem se zeptala vedou-
cí odboru rozvoje Mgr. Hany Dočkalové:

„V současné době probíhají stavební práce v bu-
dově č. p. 1099 v areálu bývalé nemocnice. Akce 
pod názvem Stavební úpravy v č. p. 1099 - kuchyně 
a jídelny je dotována 60 miliony z Ministerstva fi -
nancí, další fi nanční prostředky ve výši 36 milionů 
Kč jsou hrazeny z rozpočtu města. Jako při téměř 
každé rekonstrukci se stavba potýká s různými ob-
 žemi, komplikacemi a změnami, které jsou prů-

běžně řešeny. Odchylky od původní projektové do-
kumentace stejně jako změna původního termínu 
jsou předmětem dodatků ke smlouvě. Postup prací 
komplikovaly i provozně organizační nesrovnalos  , 
které byly hlavním důvodem prodloužení termínu 
realizace. Předpokládaný termín dokončení sta-
vebních prací je do konce listopadu. Od druhého 

polole   tohoto školního roku by měly jídelny i ku-
chyně plně sloužit svému účelu. Stravovací kapaci-
ty pro potřeby základních škol by měly být dosta-
tečně uspokojeny.“

Nezbývá nic jiného než si přát, aby stavba proběhla 
bez dalších komplikací a v druhém polole   si dě   
mohly pochutnat na obědě v nových prostorách. 

Petra Ištvániková, PR manažerka 

Stavba nové školní jídelny je ve skluzu

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA od 1. 10. 2020
PO 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.30, ÚT 8.00 – 11.00, 12.00 – 15.30, ST 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.30, 
ČT 12.00 – 15.30, PÁ 8.00 – 11.00, 12.00 – 15.30

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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O letošních prázdninách jsme vyhlásili podlimitní veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumenta-
ce přístavby Základní školy Žitomířská. Přihlásily se čtyři projekční fi rmy, z nichž se podle nabídkové ceny 
vybere projektant.

Odhadované náklady na stavbu jsou 198 mil. Kč. 
V tuto chvíli je zpracovaná realizační studie z roku 
2019, jejímž autorem je Ing. arch. Tomáš Zdvihal. 
Ta bude podkladem pro zpracování dalších stupňů 
dokumentace pro vydání územního rozhodnu   
a stavebního povolení a dokumentace pro prove-
dení stavby. Přístavba horní školy by měla zahrno-
vat patnáct kmenových učeben I. stupně pro třicet 
žáků, dvě speciální (jazykové) učebny pro dvacet 
žáků, školní klub, dvě odborné učebny pro hudeb-
ní výchovu a cvičnou kuchyň, kabinety pro odpo-
vídající počet učitelů, asistentů a vychovatelek, 
sborovnu pro patnáct učitelů a tělocvičnu s hrací 
plochou minimálně 24x13 m včetně malé tribuny 
nebo ochozu. Přístavba by měla být spojovacím 
krčkem se vstupní aulou propojenou s historickou 
budovou z roku 1931. Mezi oběma budovami by 
mělo vzniknout prostorné vstupní nádvoří.

„Kapacita základních škol v Českém Brodě je 
v současné době vyčerpaná. Letos jsme nemohli 
přijmout všechny dě   do prvních tříd a podobná 
situace je i na druhém stupni. Na poslední chvíli se 
nám podařilo otevřít na obou našich školách šest 
prvních tříd, ale stále to nestačí“, uvedl starosta 
města Jakub Nekolný. „Přístavba by nám měla po-
moci pokrýt potřebu chybějících kmenových tříd. 

Současně by měla vzniknout nová tělocvična“, do-
plňuje místostarosta Tomáš Klinecký. 

Po vyhotovení dokumentace bude město žádat 
o dotaci. O spolupráci proto nyní jedná vedení 
města s obcí Doubravčice za účelem vyšší pravdě-
podobnos   úspěchu v budoucí podpoře výstavby 
škol v prstenci kolem Prahy plánovanou minis-
terstvem školství. I Doubravčice připravují stavbu 
nové školy. Ve hře je například založení dobrovol-
ného svazku obcí, který by dosáhl na dotaci ve výši 
85 % realizačních nákladů. 

Petra Ištvániková, PR manažerka

K přístavbě ZŠ Žitomířská jsme zase o krůček blíž

INFORMAČNÍ CENTRUM USPĚLO V HODNOCENÍ MYSTERY SHOPPINGU 2020
V českobrodském informačním centru proběhlo koncem srpna ve spolupráci s agenturou 
CzechTourism a A. T. I. C. ČR hodnocení kvality služeb průzkumem trhu. Infocentrum uspělo 
na výbornou a obdrželo tak jako v minulých letech 100% ohodnocení. (index menší než 50 % 
= špatný výkon, index 50 % – 80 % = průměrný výkon, index větší než 80 % = výborný výkon).

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Ti z Českobrodska se v týdnu od 17. do 21. srpna dobrovolně změnili ve studenty Letní školy pedagogů, 
kterou organizoval realizační tým města Český Brod a Regionu Pošembeří o.p.s. v rámci projektu „Sdílené 
rados   a stras   škol ORP Český Brod III” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647).

Pro letošní, již šestý ročník nám poskytly zázemí 
SOŠ v Liblicích a budoucí terénní základna na Vrát-
kově. Některé z nabízených 20 různých seminářů 
měly charakter ranní rozcvičky, jiné zahrnovaly 
dva celé dny intenzivní výuky. Učitelé volili mezi 
tématy, která se zabývala didak  ckými technika-
mi, inspira  vními výtvarnými dílnami, pohybovými 
cvičeními, školní legisla  vou či osobnostním roz-
vojem. Nově došlo i na povídání o nutričně vyvá-
žené pestré stravě nejen ve školních jídelnách, jež 
bylo prak  cky přeměněno (pod vedením nutriční 
terapeutky a dietní sestry Mar  ny Kučerové, DiS.) 
v přirozeně bezlepkovou lehkou večeři pro všechny 
účastníky. Ta dokazovala, že co je zdravé, může být 
i chutné. 

V lektorském týmu byly naše hvězdné stálice jako 
Mgr. Lucie Ulíková, Mgr. Michaela Veselá či Mgr. 
Roman Musil, který s námi absolvoval všech 6 roč-
níků. Zasloužený respekt získaly ale i nové tváře, 
předseda české školy Feng Shui Ing. arch. Otakar 
Chochola, držitel Zlatého Ámose a bývalý ředitel 
soukromé školy Open Gate Mgr. Jiří Luka, trenér 
reprezentace ČR v basketbalu 3 na 3 Mgr. Michael 
Kruk a další. 

Jaká tedy byla letní škola pedagogů 2020? Dle hod-
nocení zhruba stovky účastníků inspira  vní, tvůrčí, 
nabitá sdílenými zkušenostmi i společnými zážitky. 
V neposlední řadě vyladila své absolventy na nový 
školní rok. 

Děkujeme všem lektorům, účastníkům i členům 
realizačního týmu podporovaným zaměstnanci 
SOŠ Liblice. Více informací a fotografi í na našem 
webu: h  ps://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedago-
gu-2020/

Za realizační tým
Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová

Co dělají učitelé o prázdninách?

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Léto v Domově seniorů

13Ze společnosti

Během letních měsíců jsme obnovili veškerou ak  vizační činnost pro seniory, například oblíbené sportovní 
turnaje - pétanque a kuželky. Každou středu pořádáme již i Kavárničky, jednou za měsíc s hudebním do-
provodem pana Máchy. Také další akce, jako koncerty, cestopisy a výlety jsou v plném proudu a doufáme, 
že tomu tak bude i nadále. 

Začátkem července jsme přivítali pana Vladimíra 
Pecháčka ze skupiny Šlapeto, na jehož koncert se 
naši klien   moc těšili, protože jeho písničky velmi 
dobře znají. Hodinka lidových písní ze všech koutů 
naší republiky rozezpívala všechny seniory v ka-
zetovém sále a již odpoledne se někteří ptali, kdy 
zase pan Pecháček přijede.

O prázdninách jsme uspořádali také tradiční výlet, 
kdy téměř sedmdesát účastníků z řad zaměstnan-
ců a dě   navš  vilo zábavní park Mirákulum. Letos 
se konal tento oblíbený výlet již pošesté, ale popr-
vé se jelo dvěma autobusy!

S krásným povídáním o cestování po Maroku přijel 
za seniory v červenci pan Petr Horák. Na podzim mají 
klien   slíbený další cestopis, tentokrát o Brazílii.

Duo Ruggieri vystupovalo v našem Domově již 
v roce 2017 a jsme moc rádi, že jsme je v srpnu 
mohli přivítat znovu. Tenorista Giancarlo Ruggie-
ri zazpíval pro seniory známé italské písně, písně 
z fi lmového plátna i operetní árie. Svým půvabným 
tancem ho doprovázela klasická baletka, paní Soňa 
Ruggieri. Duo Ruggieri opět sklidilo od našich kli-
entů dlouhý potlesk, neboť to byl opravdu krásný 
a nevšední zážitek.

Osmý ročník Českobrodských hrátek jsme počát-
kem září uspořádali nejen pro naše klienty, ale 
také pro seniory z Českého Brodu. Nejdříve účast-
níci absolvovali osm různých sportovních, vědo-
mostních a výtvarných stanovišť. Následně jsme se 
všichni sešli na nádvoří, kde si klien   pochutnali na 

grilovaných buřtech, ale hlavně na výborných ko-
láčcích, které pekly naše klientky s ergoterapeut-
kou paní Krutskou. Vrcholem celého odpoledne byl 
koncert nejoblíbenější kapely, Cimbálkové muziky 
z Pardubic. Při zajištění celé akce nám pomáhali 
také studen   z českobrodského gymnázia, za což 
jim velmi děkujeme!

V následujícím týdnu se senioři mohou těšit na-
příklad na výlet do přírody, tentokrát se vydáme 
autobusem k rybníku, do blízkých Kozojed. 

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
září 2020září 2020



14 Ze společnosti

Již tradičně se v druhém říjnovém týdnu pořádá celorepubliková informační kampaň nazvaná „DOMA. Tý-
den pro mobilní hospice.“ Má za cíl rozšiřovat povědomí o možnos   doprovázení nevyléčitelně nemocných 
lidí v závěru života v domácím prostředí. 

V této souvislos   bych ráda upozornila na to, že 
i občanům Českého Brodu a širokému okolí je k dis-
pozici Domácí hospic Nablízku z Lysé nad Labem. 
Hospicový tým poskytuje všestrannou odbornou 
i prostě lidskou podporu těm statečným rodinám, 
které se rozhodnou postarat se o svého umírajícího 
blízkého doma. V rámci hospicové palia  vní ambu-
lance je možné uskutečnit lékařskou návštěvu těž-
ce nemocného člověka, poradit se o možnostech 
úlevné léčby, případně zahájit hospicovou péči. 
V sociální poradně hospice lze získat v konkrétní 
situaci potřebné informace o různých možnostech 
péče, o získání sociálních příspěvků atd. K dispozici 
je také půjčovna kompenzačních pomůcek (polo-
hovací postele, vozíky, koncentrátory kyslíku aj.). 
Více informací o službách Domácího hospice Na-
blízku najdete na www.hospic-lysa.cz nebo získáte 
na telefonu 731 268 306.

V rámci kampaně „Týden pro mobilní hospice“ se 
uskuteční několik akcí, na které bychom vás rádi 
pozvali: 
•  Benefi ční divadelní představení „Oskar a růžová 

paní,“ ve středu 7. 10. 2020 od 20 hod., v kině 
v Lysé nad Labem,

•  Den otevřených dveří v domácím hospici, ve čtvr-
tek 8. 10. 2020 v čase 13 - 18 hod., v kontaktním 
pracoviš   na Husově nám. 550/5 v Lysé nad La-
bem,

•  Benefi ční koncert VOX NYMBURGENSIS v neděli 
11. 10. 2020 od 16.30 hod., v evangelickém kos-
tele v Nymburce,

•  vše završí Běh pro hospic v Milovicích, jehož další 
ročník v letošním roce připadá na neděli 18. 10. 
2020. 

Děkujeme všem, kteří s námi pomáháte nevyléči-
telně nemocným zůstat DOMA. 

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, zejména 
pak vedení města Český Brod za dlouhodobou 
podporu naší domácí hospicové péče.

Těšíme se s vámi brzy na viděnou, na některé z na-
šich akcí.

Za celý tým Domácího hospice Nablízku
Bohumila Urbanová, ředitelka

Týden pro mobilní hospice

OMLUVA
V minulém letním čísle jsme omylem zveřejnili špatné ilustrační fotografi e na straně č. 9 
u článku s názvem Bývalé ředitelství nemocnice projde rekonstrukcí. Tímto se všem čtená-
řům velice omlouváme.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Svatováclavské střelecké slavnos  
ve střelbě historickou kuší
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V roce 2020 se v Českém Brodě uskuteční již dvanáctý ročník Svatováclavských střeleckých slavnos  . Sou-
těž je určena výhradně střelcům z historických kuší a to zcela v duchu střeleckých slavnos   pozdního pat-
náctého věku v Čechách.

Střelby se budou konat na tradičním místě, a to na 
parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici 
dne 26. září 2020.

Zahájení střeleckých slavnos   proběhne v 11.00 
hod. slavnostní přísahou střelců. Po přísaze zaha-
juje soutěž svou první střílenou disciplínou. 

V prvním kole střílí všichni přihlášení střelci dvanáct 
ran na vzdálenost dvacet pět metrů na terč o prů-
měru 40 cm tzv. Ku zdi. Ve druhém kole střílí šest 
nejlepších střelců z prvního kola. Každý střelec má 
čtyři rány na trámek, kde je účelem zasáhnout vnitř-
ní siluetu přesýpacích hodin na něm namalovaných. 
Do tře  ho fi nálového kola se dostávají nejlepší tři 
střelci z předchozího kola. Střílí se v sedě, každý po 
jedné ráně na malovaný terč. Střelby jsou ještě do-
plněny o kategorii Přesná replika středoevropské 
go  cké kuše. Střelci, kteří splňují tato přísná pravi-
dla, střílí ve vylosovaném pořadí na siluetu ptáka. 

Bohužel tento ročník se musí uskutečnit bez tra-
dičního doprovodného programu, jakým bylo vždy 
divadlo, dobová hudba, kovárna či různé ak  vity 
pro nejmenší. Ale i tak věříme, že si najdete cestu 
za českobrodské hradby a samotná střelecká sou-

těž či menší bojová ukázka, která proběhne cca 
v 15.00 hod. vás rovněž zaujmou.

Tímto jste srdečně zváni do jedinečného prostoru 
za českobrodskými hradbami.

Za podpory města Český Brod pořádá Guardia Bro-
da Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta Český 
Brod. Broda hrrr a kuším zdar!

Mar  n Semrád, G.B.B.
Foto: Michal Jelínek

PODLIPANSKÉ MUZEUM V ČESKÉM BRODĚ ZVE NA VÝSTAVU
ZÁBAVA I POLITIKA  Z DĚJIN ČESKÉHO PLAKÁTU
Od září 2020 se pro veřejnost znovu otevírá Podlipanské muzeum v Českém Brodě, a to vý-
stavou historických plakátů z vlastních bohatých muzejních sbírek, která bude k vidění od 
8. 9. 2020 do 2. 5. 2021. Upozorňujeme však návštěvníky, že muzeum nebude přístupné 
v plném rozsahu a expozice k bitvě u Lipan zůstává uzavřena.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Koncerty klasické vážné hudby Klasika Viva v Českém Brodě i přes jarní nucenou přestávku pokračují. Pří-
znivci se mohou těšit na dva koncerty.

V neděli 1. listopadu se uskuteční v sokolovně od 
19.00 hod. z jara přeložený koncert českého fl étno-
vého mága Jiřího S  vína. Jednoho z našich nejlep-
ších jazzmanů není třeba představovat, nicméně 
jeho koncert v Českém Brodě bude úplně jiný. Jiří 
S  vín se vyzná ze své lásky k baroku, jehož hudbou 
jsou inspirováni téměř všichni jazzmani. Jiří se za-
bývá interpretací středověké, renesanční i barokní 
hudby na zobcovou fl étnu již od r. 1975. Nahrál vět-
šinu koncertů pro zobcovou fl étnu a ovládá všech-
ny druhy příčných i zobcových fl éten. Jako sólista 
spolupracuje s renomovanými hudebními tělesy, 
řídí vlastní soubor Collegium Quodlibet, vystupu-
je v sólových recitálech s cembalem, varhanami či 
s kytarou. Jiří je také autorem mnoha skladeb pro 
různé formace scénické a fi lmové hudby. Je ak  v-
ní jako pedagog a lektor na pražské konzervatoři 
i při mnoha dalších projektech včetně výchovných 
koncertů pro dě  . V programu koncertu v Českém 
Brodě zazní skladby G. P. Telemanna, C. P. E. Bacha, 
A. Vivaldiho a dalších autorů. Ke spolupráci na vir-
ginal si Jiří S  vín pozval Václava Uhlíře, profesora 
pardubické konzervatoře.

Vstupenky zakoupené na tento koncert na jaře zů-
stávají v platnos  , místa jsou číslována.

Za již tradiční můžeme označit vánoční koncert 
souboru Chorea Bohemica. Chorea Bohemica je 
svým charakterem hudebně taneční divadlo, svou 
pověs   špičkový český umělecký soubor v oblas   
jevištního ztvárnění tradičních projevů lidového 
umění, který svým současným poje  m pokladů 
českého folklóru, zdůrazňujícím především jeho 
humor a poezii, dosahuje kdekoliv a při každém 
vystoupení nejužšího kontaktu s divákem. Soubor 
přitahuje diváky zejména rados   ze hry, pohybu 

a zpěvu. Neutuchající zájem o představení soubo-
ru Chorea Bohemica dokládají každoročně vypro-
daná představení na scénách Stavovského divadla 
(divadla, které uvedlo jako první premiéru Dona 
Giovaniho W. A. Mozarta) a na Pražském hradě. Na 
tento vánoční koncert se můžeme těšit v sobotu 
19. prosince v sokolovně od 16.00 hod. Vstupenky 
budou prodávány na místa.

Vstupenky je možné zakoupit v Informačním cen-
tru Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic č. p. 1, 
tel.: 321 612 218, 321 612 219 a také online na
www.klasikaviva.cz. 

Pro ty z vás, kteří plánují navštěvovat koncerty pra-
videlně, je také pro rok 2020 připraven Klub přátel 
Klasika Viva. Více informací na webu Klasika Viva 
nebo v Informačním centru Český Brod. 

Žáci ZUŠ Český Brod mají vstup na koncerty zdar-
ma.

Na shledání se těší Roman Janků, Klasika Viva

Klasika Viva zve na S  vína a Choreu Bohemicu

SDÍLEJTE ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ A DALŠÍ TISKOVINY
Čtete rádi Zpravodaj? Odebíráte magazíny nebo časopisy a neukládáte si vý  sk? Rušíte sta-
rou knihovnu a nevíte kam s knihami? Přečtený Zpravodaj nebo jiné noviny a časopisy mů-
žete odevzdat v IC nebo spolu s knihami odložit v hale před městskou knihovnou a umožnit 
dalším zájemcům jejich přečtení. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
září 2020září 2020
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Již na jaře v době nouzového stavu visely nad konáním našich pravidelných LECCOSích táborů a akcí velké 
otazníky. Nakonec proběhl jen tábor na Sázavě a jeden příměstský tábor v NZDM Klub Zvonice. Oba dva 
ale stály opravdu za to.

Tábor na Sázavě s Rodinným centrem Kos  čka 
se uskutečnil poslední červencový týden. Naši 
táboroví vedoucí a prak  kan   připravili pro dě   
táborovou hru v duchu soutěže Pevnost Boyard. 
Dva týmy plnily celý týden různé úkoly, za které 
získávaly zlaťáky. Nechyběly sportovní soutěže, ak-
 vity v přírodě, vědomostní úkoly, stezky odvahy, 

disciplíny na řece a na lodích, taneční a talentové 
soutěže, ale také noční hlídání tábora nebo komu-
nikace v týmu. Za každý splněný úkol dostal tým 
zlaťák. Jen v naší Pevnos   Boyard vyhráli všichni, 
oba dva týmy nasbíraly dost zlaťáků a získaly klíč 
od pevnos  . I letos se sešla skvělá parta dě  , které 
si navzájem pomáhaly a respektovaly se. Naši mla-
dí prak  kan   jim byli velkým vzorem. Velké podě-
kování patří všem dobrovolníkům a prak  kantům 
– více na našem webu. Kubovi a Adamovi za po-
moc při noční bojovce a také rodičům za důvěru 
v naši práci vedoucích.

Příměstský tábor v NZDM Klub Zvonice, pro dě   
z Českého Brodu i z Poděbrad, proběhl na konci 
srpna. Tábor byl plný výletů, sportování, ale i po-
znávání a učení. První den jsme vyrazili vlakem 
z Českého Brodu do Poděbrad na soutok Labe 
s Cidlinou. Kromě krásného počasí a přírody jsme 
si užili i sportování. V lázeňském parku jsme si za-
hráli pétanque. Dě   se při hře výborně bavily. Zá-
zemí jsme pro tento den měli v našem NZDM v Po-
děbradech. Druhý, úterní výlet, jsme se vypravili 
do Kutné Hory, navš  vili jsme Chrám sv. Barbory 
a poznali krásy tohoto historického města. Stře-
da byla sportovní a zábavná. Šli jsme společně na 
bowling a do Muzea fi lmových legend. Ve čtvrtek 
jsme si i přes nepřízeň počasí užili odpoledne ve 
Vodním světě v Kolíně. Ze čtvrtka na pátek jsme 
společně přespali v NZDM v Českém Brodě. Před 
spaním jsme pouštěli pohádky a fi lmy, které si dě   
samy vybraly. V pátek po vydatné snídani jsme si 
pouštěli videa, tentokrát naučná. Ještě dopoledne 
jsme si udělali vycházku do Českobrodského pod-
zemí. Uvařili jsme oběd a odpoledne patřilo sportu. 
V průběhu všech ak  vit si dě   osvojovaly pravidla 

slušného chování, různé dovednos  , rozvíjely pa-
měť i komunikační schopnos  , trávily čas smyslu-
plně, sportováním, návštěvami kulturních ins  tucí. 
Příměstský tábor v NZDM byl fi nančně podpořen 
Městem Český Brod a také Evropskou unií v rámci 
projektu Podpora rozvoje klientů NZDM Klub Zvo-
nice Poděbrady.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0¬.0/16_
047/0009894. Více na www.leccos.cz.

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

Prázdninové tábory s LECCOS

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Od září 2020 se pro veřejnost znovu otevírá Podlipanské muzeum v Českém Brodě, a to výstavou his-
torických plakátů z vlastních bohatých muzejních sbírek. Návštěvníci zde uvidí průřez vývojem plakátů 
od poloviny 19. stole   až do doby pokročilé studené války. Všechny vystavené předměty jsou originály 
a k vidění jsou i takové „lahůdky“, jakými je plakát k divadelnímu představení proza  mního Národního 
divadla, plakát známé Jubilejní všeobecné výstavy z roku 1891, plakát „Mým národům“, oznamující vy-
hlášení 1. světové války, stejně jako plakát, oznamující vyhlášení Protektorátu, nebo plakát bezprostředně 
reagující na atentát na R. Heydricha. Z historického hlediska je také nesmírně cenná kolekce tzv. budova-
telských plakátů z doby po únoru 1948.

Plakát má svůj původ již v dobách starověkého 
Řecka a Říma, kde šlo především o úřední návěš-
 , které veřejně informovalo o usnesení senátu či 

nových zákonech. Hovoří se také o soukromých ná-
věš  ch např. řemeslných dílen, která sloužila pře-
devším reklamním účelům o nabízených službách. 

V období před 1. světovou válkou byl plakát pře-
devším typickým nástrojem reklamy a uměleckým 
médiem. K masovému poli  ckému využi   plakátu 
došlo především v období 1. světové války, kdy 
postupně mnoho států zavádělo ve své správě in-
s  tuce poli  cké propagandy. Propaganda pro své 
účely převzala některé reklamní techniky i nástroje 
a začala je využívat v poli  cké sféře.

Po vypuknu   Velké říjnové revoluce (1917) a bu-
dování nového bolševického Ruska (SSSR) využila 
tehdejší nová komunis  cká reprezentace v čele 
s Leninem plakáty k účinné agitaci mezi převážně 
negramotným obyvatelstvem, které bylo zhruba 
v počtu 170 milionů lidí rozeseto po celém úze-
mí státu. Více než kdy jindy se projevila potřeba 
univerzálního a platného způsobu grafi cké komu-
nikace. Podobnou situaci lze zaznamenat i během 
2. světové války, kdy většina plakátové produkce 
byla řízena ze strany státu, který k tomuto účelu 
zřizoval speciálně zaměřené organizace či minister-
stva. Často se tak zcela transformovaly již zavedené 
reklamní společnos  , designeři i karikaturisté.

I v Československu se komunisté po roce 1948 plně 
spolehli na velkou moc dobře provedeného plaká-
tu. Ačkoliv se mohlo jevit, že převze   moci vládou 
pracujícího lidu bylo většinové, komunis  cké špič-
ky si byly vědomy, že je třeba důsledně a kon  nu-
álně pracovat na ideologické propagandě ve všech 
sférách státní správy i každodenního života všech 

lidí. Zásadou bylo působení na člověka tak, aby 
se ak  vně a rád podílel na budování socialismu 
v Československu a současně měl být uchován ve 
strachu před možnými nepřáteli, kterých měl re-
žim dle vlastní rétoriky mnoho. „Komunis  cká pro-
paganda vyhrožuje lidem zmeškáním vlaku dějin, 
beznadějným zaostáním za svou dobou, promar-
něním života.“

Propagandis  cký plakát tak lze v kontextu 20. stole-
  vnímat jako moderní médium k šíření informací. 

Někteří historici jej otevřeně označují jako účinnou 
„psychologickou zbraň“. Lze předpokládat, že své 
místo bude mít i v nadcházejících letech 21. stole  , 
kdy se s ním můžeme nejčastěji setkat skrze pre-
zentaci zboží, služeb, ale třeba i poli  ckých stran.

PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D.

Historické plakáty ožívají v Podlipanském muzeu

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Letošní skautský tábor už sice skončil a o našem hledání dávných draků a jejich vikingských jezdců už jste 
mohli číst v minulém čísle,  m ale dění na tábořiš   Pod kopcem Pohoř neskončilo. Hned po táboře se tam 
to  ž uskutečnil náš letošní „tábořík“. 

Co to vlastně je ten tábořík a jak vznikl? Je to ta-
kový malý tábor pro dě   předškolního věku a vzni-
kl tak, že parta bývalých i současných odrostlých 
skautů v rodičovském věku chtěla zavzpomínat na 
svá mladá skautská léta, ukázat svým dětem, jak se 
táboří a zasvě  t je do tajů skau  ngu. Po jednání 
s vedoucím skautského střediska Ing. Ládi Nováka 
– Šéfem v roce 2015 se v mezičase mezi táborem 
a kurzem lesní školy uskutečnil první improvizova-
ný tábořík předškoláků a pořádáme jej od té doby 
dodnes. Každým rokem přibývaly další a další ro-
diny s prcky, až jsme se v letošním roce dostali na 
účast 10 rodin – 20 dospělých a 20 dě  . A to už je 
docela pořádný tábor. 

A jak probíhal? Z důvodu koronavirové krize začal 
tábořík o den později, abychom dodrželi doporu-
čené opatření odstupu minimálně osm hodin mezi 
tábory. Tématem letošního táboříku byla „Záchrana 
pohádkové říše“. Zlá čarodějnice zaklela říši pohá-
dek a dě   v roli skřítků musely říši v průběhu pě   
dní zachránit. Každý den osvobodily jednu pohádku 
a získaly kouzelný klíč. Postupně tak dě   zachránily 
Křemílka a Vochomůrku, Červenou Karkulku, Rum-

cajse s Mankou, Makovou panenku a motýla Ema-
nuela i krále celé pohádkové říše s jeho královnou. 
Bylo to napínavé a ne vždy úplně jednoduché, dě   
musely prověřit svou sílu, dovednos   a lecčemu 
se v průběhu táboříku i naučily. Ty starší z nich si 
vyzkoušely i noční hlídky. Nakonec tedy vše dobře 
dopadlo, pohádkovou říši i krále pohádek se poda-
řilo zachránit a dě   získaly královský poklad.

Krom záchrany pohádek jsme dělali obvyklé věci, 
co se na táboře dělají, spali jsme v táborových in-
diánských tee-pee, neminul nás ranní ani večerní 
nástup, zpívaní večerky nebo řezání a š  pání dře-
va, které jsme si přinesli z lesa. Mimoto se dospělí 
i dě   vyřádili při vodní bitvě, v pěně nebo na ská-
kacím hradu. Zkrátka si to všichni moc užili a těší se 
na další tábořík.

Soňa Sršňová, za bývalé i současné rodiče-vedoucí 
ze skautského střediska Ing. Ládi Nováka

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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První hodinu tanečního kurzu, která po prázdninách vlastně zahájila činnost v sokolovně jsme ještě vyřešili 
vcelku mazaně: oddělenými sektory. Rodiče a prarodiče se tak sice trochu  snili, ale při tanci své ratoles   
vidět naživo mohli. Kurzisté měli daný sektor v sále, doprovod až nahoře na galerii. V sektorech bez roušek, 
mimo vyhrazený sektor a při vstupu do sokolovny samozřejmě všichni v rouškách. Běžná hodina takto na-
konec pojmout lze, a tak online přenos po internetu a zákaz vstupu doprovodu, o kterém jsem psal minule, 
naštěs   nebylo nutné realizovat. Vzhledem k opatřením MZ budou další hodiny už pro všechny v rouškách.

Od 7. září začaly postupně pracovat oddíly Sokola. 
I přes nepříjemná – ale nutná – bezpečnostní opat-
ření se na jednotlivá cvičení přihlásila řada nových 
zájemců z Českého Brodu i okolí. Jsme samozřejmě 
rádi, že dokážeme širokou veřejnost naší nabídkou 
zaujmout a zveme i ty dosud nerozhodnuté, aby 
si k nám přišli vše vyzkoušet. První hodina je zcela 
nezávazná a teprve po jejím absolvování se můžete 
rozhodnout, zda do Sokola vstoupíte, či si budete 
(u vybraných hodin) jen bez členství pla  t hodinový 
paušál. Bezpečnostní opatření jsou ale daná i zde: 
zvýšená hygiena, dezinfekce rukou při vstupu do 
sálu a při jakémkoliv projevu nachlazení, horečky či 
kašle zákaz vstupu do sokolovny. A doprovod dě   
prosíme jen o jejich předání a převze  , po dobu cvi-
čení budovu opusťte. Děkujeme za pochopení.

Někde jsem už použil úsloví „když člověk plánuje, 
pánbůh se směje“. O vyvrcholení a závěru sokol-
ských jubilejních oslav to rozhodně pla  … V dů-
sledku neustále eskalujícího počtu nakažených 
koronavirem, ohlášeného zpřísnění bezpečnost-
ních opatření i výskytu nemoci i v Českém Brodě se 
výbor Sokola rozhodl zrušit i na 17. října přeložený 

Sokolský ples. Velmi nás to mrzí, protože ples na 
jaře i všechny plánované akce k našemu 150. vý-
ročí pohl  la pandemie, ale nedá se nic dělat. Po-
važujeme toto řešení za sice nepříjemný, ale odpo-
vědný krok, a věříme, že do dalšího plesu už bude 
situace normální. Všem, kdo si zakoupili vstupenky 
se omlouváme a od 21. září jim budeme v místě 
předprodejů vracet peníze.

A bohužel, stejný osud jako ples má i naše závěreč-
ná oslava plánovaná na 24. října. Za stavu, jaký nyní 
v republice je, omezujících podmínek a v nejistotě, 
co přinesou příš   dny, není pro pořádání jakýchko-
liv velkolepých oslav vhodná situace, ale ani chuť. 
Navíc musíme počítat i s  m, že se vývoj do konce 
října může zhoršit natolik, že opět nebude možné 
pořádat kulturní akce a ani cvičit. Proto výbor jed-
noty rozhodl přesunout oslavy 150. výročí založení 
Sokola v Českém Brodě na rok 2021. Všem se moc 
omlouváme a věříme, že naše rozhodnu   pochopí.

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol 

Na cvičení přijďte hned, na Sokolský ples a oslavy až příš   rok

ZRUŠENÍ SOKOLSKÝCH OSLAV
T. J. Sokol Český Brod s lítos   oznamuje zrušení Sokolského plesu a Oslav 150. výročí založení 
Sokola v Českém Brodě ve dnech 17. 10. a 24. 10. z důvodu eskalující pandemie a vyhláše-
ných bezpečnostních podmínek. Vstupenky na ples je možno vrá  t v místě předprodeje od 
21. 9. do 16.10. Všem se omlouváme a děkujeme za pochopení.
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Nový školní rok jsme díky slunečnému počasí mohli zahájit shromážděním v plenéru. Studen   v nezvykle 
velkém počtu pě   tříd i pedagogický sbor, jehož řady se rovněž rozrostly, se hezky vyjímali na čerstvě 
(učiteli v přípravném týdnu v potu tváře v rámci teambuildingu) upraveném travnatém prostranství před 
budovou. Po projevu paní ředitelky Dariny Doškářové se prváci dali na úprk.

Na fotografi i vidíte studenty v běhu. Překvapivě 
však neu  kají ze školy, ale přesně opačným smě-
rem, a někteří vypadají, že se dokonce těší. Neradi 
bychom se mýlili, a tak jsme se v průběhu prvního 
školního týdne několika novopečených prváků ze-
ptali. Dozvěděli jsme se, že většina z nich se těší 
na odborné předměty. Jakub Endler z 1. I doufá, 
že prohloubí své znalos   v oboru IT, které dosud 
získával jako samouk. I další jeho spolužáci mají 
poměrně jasnou představu o tom, co se chtějí na-
učit – například vytvářet perfektně fungující pro-
gramy nebo designovat webové stránky. Pro Filipa 
M. nebyla naše škola první volbou, takže se sem 
ani moc netěšil, jeho první dojmy jsou ale přízni-
vé, je zvědavý na počítačovou grafi ku a webdesign 

a vyloženě mile ho překvapila první hodina ruš  ny 
s rodilou mluvčí Valeriyí.

V září čeká studenty obou tříd prvního ročníku 
adaptační kurz a studenty maturitního ročníku 
kurz osobního rozvoje přesunutý z června. Vzhle-
dem k tomu, že v celém areálu školy jsou přísně 
dodržována hygienická opatření (paní uklízečky 
kupříkladu neustále desinfekcí leš   kliky i jiné po-
vrchy), doufáme, že se všechny akce uskuteční tak, 
jak byly naplánovány. Pokud by koronavirus přesto 
zaútočil, přejdeme opera  vně na nezbytně nutnou 
dobu k distanční výuce.

Alžběta Ingrová, SOŠ Český Brod - Liblice

Zahájení nového školního roku v SOŠ Český Brod–Liblice
aneb Studen   v běhu

TÝDEN KNIHOVEN 2020
Městská knihovna v Českém Brodě nabízí: 
Ve školce je prasátko – pro dě   z mateřských škol připravujeme cyklus malých pohádkových 
čtení a hraní, od čtvrtka 24. září do pondělí 26. října 2020, každé pondělí a čtvrtek dopoledne.
Čtenářské dílny – pro dě   od 2. do 5. třídy ZŠ nabízíme pravidelné živé čtení a povídání o kni-
hách s využi  m různých literárních, drama  ckých a výtvarných ak  vit, začínáme ve čtvrtek 
1. října od 14.00 hod., vstup volný.
Knihohrátky – zveme vás na odpolední živé čtení pro dě   a jejich dospělý doprovod, čtvrtek 
8. října 2020 od 15.30 hod., vstup volný.
Bibliobox – našim čtenářům nabídneme možnost vrá  t přečtené knihy mimo naši otevírací 
dobu prostřednictvím tzv. biblioboxu, na který Centrum vzdělávání, informací a kultury v Čes-
kém Brodě získalo dotaci v rámci par  cipa  vního rozpočtu Středočeského kraje, bibliobox 
bude umístěn před budovou knihovny, instalace bude provedena během letošního podzimu.

Čtení sluší každému!

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Letošní prázdniny byly opravdu dlouhé. Díky celosvětové koronavirové krizi byli někteří naši žáci doma od 
poloviny března a vzdělávali se pouze distančně. Pro všechny je tak začátek nového školního roku něčím úpl-
ně novým. Prvňáčci zažívají velkou změnu v životě přechodem z mateřské školky do základní školy a ostatní 
žáci si budou muset znovu zvykat na režim školy, zvonění, hodiny, přestávky, prostě vše, co ke škole patří.

Prvňáčky jsme uvítali tradičně na nové škole v par-
ku za nemocnicí, počasí nám nakonec přálo a vše 
proběhlo bez deště. Na základě hygienických do-
poručení jsme každou třídu přivítali zvlášť. Za 
vedení města Český Brod pozdravil dě   místosta-
rosta města Mgr. Tomáš Klinecký. Do prvních tříd 
nastoupilo celkem 82 nových žáků. Kapacita školy 
- 660 žáků - je v tuto chvíli naplněna a nemůžeme 
již přijímat žádné nové žáky. Velice mě těší zájem 
o naši školu, ale na druhou stranu mám obavy, jak 
to bude se zápisem v příš  m roce. 

Každý prvňáček obdržel pamětní list města Český 
Brod, spoustu dárků a barevnou čepici s logem 
naší školy. Ostatní žáci zahájili školní rok ve svých 
kmenových třídách. V letošním roce máme v kaž-
dém ročníku 3 paralelní třídy, celkem 27 tříd. 

Snažili jsme se šetřit rozpočet, takže v letošním roce 
žádné velké opravy během prázdnin neprobíhaly. 
Čeká nás nákup IT techniky pro učitele k zajištění 
distanční výuky, která je od tohoto školního roku již 
povinná. Finance na tuto akci schválilo MŠMT.

Věřím, že letošní školní rok proběhne v “normál-
ních” kolejích. Pokud by se cokoliv přihodilo, jsme 
opět připraveni na distanční výuku ve všech roč-
nících. Za to, jak kolegové přešli ze dne na den na 
vzdělávání na dálku, bych jim všem chtěl ještě jed-
nou moc poděkovat. 

Všem žákům přeji pohodový školní rok 2020/2021 
a učitelům klidnou práci.

Mgr. Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská

Zahájení nového školního roku 2020/2021
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První zvonění ve školním roce 2020/2021
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První zvonění v novém školním roce na Základní škole Tyršova se neozvalo pouze ve všech jejích třech 
budovách. Zvonečky přivítali letošní deváťáci nové školáky také v místní sokolovně.

Tři třídy prvňáčků se postupně sešly na slavnostním 
zahájení školního roku za účas   rodičů, nově jmeno-
vané ředitelky školy, starosty města a dalších hostů. 
Nové žáky odváděli ze sokolovny do jejich tříd spo-
lečně s třídními učitelkami žáci devátých tříd.

Zahájení školního roku předcházely přípravy již 
v době školních prázdnin. Probíhalo plánované 
malování vybraných tříd, uskutečnily se malé i vět-
ší opravy, některé prostory byly vybaveny novými 
lavicemi a nábytkem. Zásadní ale byly přípravy na 
nový školní rok zejména v posledním srpnovém 
týdnu. Škola musela zabezpečit pro provoz všech-
ny budovy z hlediska mimořádných hygienických 
požadavků. Vedením školy byly zpracovány pro-
vozní manuály a konkrétní postupy pro případ vý-
skytu onemocnění Covid-19. Na celý pedagogický 
sbor kromě tradičních činnos   přípravného týdne 
čekalo dvoudenní školení pro případ omezení či 
přerušení prezenční výuky a o nastavení pravidel 
nyní již povinné výuky distanční.

Všechna připravovaná omezení a změny v žádném 
případě neovlivnily op  mis  cké nasazení vyuču-
jících a jejich zodpovědný přístup k zahájení no-
vého školního roku. V úterý 1. září mohli všichni 

žáci vstoupit do vyzdobených tříd a po dlouhé jarní 
a letní absenci se setkat se spolužáky. Hlavní bu-
dova nabídla žákům druhého stupně překvapení 
v podobě výukových polepů schodů a stěn v rámci 
první etapy plánovaného oživování prostor školy. 

Všichni ve škole ale věří, že všechna mimořádná 
opatření a omezení budou mít minimální vliv na 
chod školy a atmosféru v ní. Popřejme všem pří-
jemné školní dny!

Mgr. Jitka Majerová, ředitelka ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Ľubica Spurná, Mgr. Jitka Majerová
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Slovakman – mistrovství ČR a SVK v dlouhém triatlonu
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Společné mistrovství České a Slovenské republiky v dlouhém triatlonu se letos konalo 1. srpna ve slovenských 
Piešťanech, kam vyrazili i tři zástupci českobrodského Joskatel teamu (Bouma, Hába, Skála). Do slunného lá-
zeňského města jsme dorazili ve čtvrtek, dva dny před závodem, abychom se s  hli aklima  zovat a připravit.

V sobotu v pět hodin ráno vydatně posnídáme 
a přesně v sedm se ozve výstřel ze startovního 
děla, které nás pus   do závodu na 3,8 km plavání, 
180 km cyklis  ky a 42 km běhu. Startovní pole je 
našlapané skvělými závodníky, protože většina zá-
vodů na ironmanské distanci je letos zrušena.

Uběhne hodina a kousek a všichni zdárně dokon-
čujeme plaveckou část a vrháme se na cyklis  cké 
speciály. Čeká nás 180 km v šes   okruzích po 30 
km. Teplota s přibývajícím časem leze hodně nad 
30 stupňů. Ostré slunce, vítr, prach a písek bičují 
naše těla, která chladíme, jak jen to jde. I druhou 
disciplínu zvládáme. Prole  me druhým depem 
a vrháme se do závěrečného běžeckého marato-
nu. Sil už mnoho není, ale silná vůle, povzbuzo-
vání fanoušků a vidina cíle je obrovským hnacím 
motorem. Slovenská „pekelná“ výheň důkladně 
prověřuje připravenost všech triatletů. S vypě  m 
všech sil v obrovské euforii dokončujeme všichni 
náš další dlouhý triatlon a jako třešinku na dortu 
slavíme druhé místo, tedy vicemistra ČR, ve věkové 
kategorii 50-54 let, které vybojoval Radek Skála!

Výsledky a absolutní pořadí:
Jan Hába (49.) 10:12:12
Radek Skála (77.) 10:48:33
Jiří Bouma (113.) 11:19:48

Jan Hába

VÝSTAVA V KOSTELE
Římskokatolická farnost Český Brod pořádá na ochozu kostela sv. Gotharda výstavu Po sto-
pách svatého Václava. Výstava je určena především pro školy, ale je možné ji otevřít také 
po předchozí telefonické domluvě. V přápadě většího počtu zájemců (alespoň deset lidí) je 
možné také komentovaná prohlídka. Tato výstava bude otevřena také v sobotu 19. září od 
9.00 hod. do 20.00 hod. a v neděli 20. září od 14.00 hod. do 20.00 hod. Telefon: 722 788 207, 
e-mail: farnostbrod@seznam.cz, web: www.farnostbrod.cz.
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V letošním roce náš oddíl poprvé pořádal příměst-
ský tábor, a to nejen pro své členy, ale i širokou 
veřejnost. Dě   strávily jeden den v Mirakulu, je-
den den na výletě v Dolánkách a zbylé tři dny na 
atle  ckém hřiš   Ku  lka. Kromě běžných tréninků 
se ze hřiště ozývalo: „Pojď! Zaber! Skvělý! To zvlád-
neš!“, neboť probíhaly olympijské hry. V letošním 
roce v disciplínách: basketbal, fotbal, běh na lyžích, 
skeleton, přetahování a slackline.

SOUSTŘEDĚNÍ
Říká se, že prázdniny jsou dobou lenošení, to 
ovšem určitě nepla   pro šedesát atletů, kteří vy-
razili na soustředění do Hos  nného. Soustředění 
bylo doslova naplněno tréninky, mimo ně plnili 
naši atle   každý den některé disciplíny víceboje 
pro jejich věkovou kategorii. Přípravku a mlad-
ší žactvo čekal pě  boj, starší žákyně, dorostenky 
a ženy sedmiboj, starší žáci se již museli vypořádat 
s deví  bojem a dorostenci a muži s dese  bojem. 
Hlavním tématem byly olympijské hry a tak jsme 
pod olympijskými kruhy závodili v těchto disciplí-
nách: horská kola/skateboarding, fotbal, bodyzor-
bing, lakros, beach volejbal, veslování, golf, fl orbal, 
basketbal a stolní tenis. Zlatou olympijskou medaili 

v letošním roce vybojoval tým Austrálie a Oceánie 
v čele s trenérem Davidem. Podtrženo, sečteno na 
soustředění jsme kvalitně potrénovali, dobře zre-
laxovali a užili si spoustu zábavy.

TRÉNINKY A ZÁVODY
Žactvo, dorost a dospělí kromě soustředění plnili 
celé prázdniny své individuální tréninkové plány 
a scházeli se na společný trénink každou středu. 
Jak se říká, těžko na cvičiš   – lehko na bojiš  , a tak 
to vypadalo i na srpnových závodech. Dorostenci 
vybojovali v soutěži družstev 3. místo a starší žáci 
získali postup do fi nále soutěže družstev Středo-
českého kraje. Gratulujeme!

Trénujeme a pracujeme na sobě nehledě na 
prázdniny. 

atle  kaceskybrod@seznam.cz
www.atle  kacb.cz/
www.instagram.com/atle  kaceskybrod/
www.facebook.com/atle  kaceskybrod

Za oddíl atle  ky Jana Machorková
Foto: David Machorek

Atle  ka Český Brod o prázdninách
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Poslední víkend v srpnu hos  l oddíl nohejbalu mistrovství republiky mladších žáků v kategorii dvojic a tro-
jic. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo výborně připravit hřiště na hru a nemuseli jsme do haly.

Do sobotního klání se přihlásilo 18 dvojic. Český 
Brod nasadil 3 týmy a z toho dva postoupily z prv-
ního místa rovnou do čtvr  inále. Tře   tým bohužel 
těsně vypadl v osmifi nále ve tře  m setu. I tak to 
byl výborný výkon, který předvedla Denisa Blažko-
vá, Andrea Cibulková a Jan Špirhanzel. 

Naše zbylé dvě dvojice ve čtvr  inále suverénně 
postoupily. První semifi nále tvořila dvojice Modřic 
„A“ a SK Liapor Karlovy Vary. Z postupu do fi nále 
se radovali Modřič  . Druhého fi nalistu určila bitva 
mezi domácími dvojicemi. Do fi nále nakonec po-
stoupilo „Áčko“. Český Brod „B“ (Antonín Blažek 
a Jan Zadrobílek) v boji o 3. místo s SK Liapor Karlo-
vy Vary nakonec podlehl ve tře  m setu a musel se 
spokojit se 4. místem.

Finálové utkání mezi Českým Brodem „A“ a Modři-
cemi pro nás nezačalo dobře a kluci si až moc při-
pouštěli atmosféru fi nálového zápasu. Po prohrané 
první sadě se ale uklidnili a začali předvádět svou 
hru. Druhý set byl náš! Rozhodoval tře   zkrácený 
set, kde se bojovalo o každý balon. Byla to neuvě-
řitelná hra na vysoké úrovni. Hrálo se bod za bod 
a nakonec rozhodl poslední možný míč. Ten však 
vyhráli soupeři. Český Brod „A“ tak získal 2. místo 
ve složení Jan Bálek a Michal Červenka. Je to další 
velký úspěch pro brodský nohejbal a velký příslib 
kvalitních hráčů do budoucnos  . Co k tomu řekl 
trenér? „Výborná hra všech svěřenců! A poslední 
zápas? Tak to vyhrál sport, protože takové fi nále by 
si přál každý. Úžasný sportovní zážitek, u kterého 
bylo úplně jedno, kdo je první a kdo druhý.“

Celkové pořadí: 1. Modřice, 2. Český Brod „A“,
3. SK Liapor Karlovy Vary, 4. Český Brod „B“

V neděli se o  tul mistra ČR přijelo utkat 10 trojic. 
Stejně jako v sobotu byla zvolena varianta, aby dě   
odehrály co možná nejvíce zápasů, a tak byly dvě 
skupiny po pě  . Brod nasadil dvě trojice, kdy jedna 
posupovala z prvního místa a druhá těsně nepo-
stoupila ze skupiny. První semifi nále bylo Český 
Brod „A“ pro   Žďáru nad Sázavou. Krásný zápas, 
kde se především hostům povedl bezchybný zápas 
a znamenal postup do fi nále. Druhé semifi nále 
sehrály Modřice a SK Liapor Karlovy Vary, kde vy-
hrálo mužstvo Modřic. Utkání o 3. místo bylo mezi 
Českým Brodem a SK Liaporem Karlovy Vary. Toto 
utkání se nám podařilo vybojovat a Brod bral další 
výborný výsledek.

Celkové pořadí trojic: 1. Modřice, 2. Žďár nad Sáza-
vou, 3. Český Brod, 4. SK Liapor Karlovy Vary

Lukáš Červenka, oddíl nohejbalu TJ Slavoj Český Brod

Mistrovství České republiky 2020
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20. 6. 2020 se v pražských Čakovicích konalo Mistrovsví ČR starších žáků v kategorii dvojic. Přihlásili jsme 
jednu dvojici mladších žáků s náhradníkem (Bálek, Červenka, Blažek) tak trochu na zkoušku. Naši jede-
nác  le   svěřenci si však v kategorii starších žáků (tzn. 13-15 let) vedli perfektně. Nezaskočili jen nás, ale 
i většinu hráčů na turnaji. 

Skupinu v pohodě a bez nervů vyhráli, což je posu-
nulo do šestnáctky nejlepších. Už toto byl ohrom-
ný úspěch, o kterém se nám ani nesnilo. V dalších 
vyřazovacích bojích pak skvělým výkonem přešli 
přes soupeře z Pankráce a Karlových Varů a  m se 
dostali mezi čtyři nejlepší. Při představování sestav 
semifi nále s Modřicemi „A“ byl už věkový i výškový 
rozdíl opravdu znatelný a nejednomu fanouškovi 
vykouzlil úsměv na tváři. K překvapení všech však 
přišlo velmi vyrovnané utkání, které sice skončilo 
výhrou Modřic 10:7, 10:8, ale naši kluci jasného 
favorita hodně potrápili. Ve druhém semifi nále zví-
tězilo družstvo Modřic „B“.

V souboji o tře   místo s TJ Peklo nad Zdobnicí 
nakonec našemu týmu došly síly a z Mistrovství 
republiky ve vyšší kategorii si odnesli čtvrté mís-
to. Nádherný úspěch českobrodského nohejbalu! 

Trenér Lukáš Červenka chválou nešetřil: „Konečně 
kluci předvedli, co opravdu umí. Nebyly to náhod-
né výhry se štěs  m, ale ucelený výkon v poli a na 
útoku s minimálním počtem chyb.“

Lenka Cibulková, oddíl nohejbalu TJ Slavoj Český Brod

Mistrovství ČR starších žáků v nohejbalu dvojic

Ještě před prázdninami se konaly další tři turnaje Středočeského poháru mládeže, ze kterých si naši svě-
řenci odnesli nejen cenné zkušenos  , ale i pěkná umístění. 

7. 6. 2020 na turnaj dvojic v Benešově přijelo re-
kordních 24 sestav. Čtyřem našim sestavám (z pě-
  přihlášených) se podařilo postoupit ze skupiny 

a probojovat se mezi osm nejlepších. Celkově vy-
hrála naše dvojice hráčů Jan Bálek a Richard Ba-
loun, na druhém místě skončil oddíl Šacungu a tře-
  opět TJ Slavoj 
Český Brod v sesta-
vě Lukáš Brabenec, 
Josef Kašík a střída-
jící Jan Špirhanzel. 

Na turnaji trojic 
v Konojedech se 
14. 6. 2020 sešlo 
pouze 10 družstev. 
Z českobrodských 

tří sestav se dvě dostaly na medailová místa: první 
místo ve složení (Denisa Blažková, Jan Bálek a Mi-
chal Červenka) a tře   místo ve složení (Richard Ba-
loun, Antonín Blažek a Jan Zadrobílek). 

V neděli 21. 6. 2020 pokračoval Středočeský pohár 
dalším turnajem trojic a to ve Slaném, kde se nám 
opět dařilo. První místo vybojovala trojice Richard 
Baloun, Antonín Blažek a Jan Špirhanzel. Na tře  m 
místě skončila naše další trojice ve složení Denisa 
Blažková, Jan Bálek a Michal Červenka. 

Gratulujeme malým nohejbalistům ke skvělým vý-
sledkům!

Lenka Cibulková,
oddíl nohejbalu TJ Slavoj Český Brod

Středočeský pohár mládeže
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Sop  ci z Českého Brodu
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V září loňského roku jsme vyslyšeli dlouholeté žádos   o obnovu hasičské mládeže v Českém Brodě,
a od té doby se naše členská základna rozrostla o nejmladší členy, kteří mohou být u Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska registrováni. Rozhodli jsme se pro založení družstva přípravky, ve kterém jsou vedeny 
dě   ve věku 3–6 let.

Zahájení činnos   nám ale zkomplikoval koronavir. 
Zrušili jsme schůzky, soustředění, soutěže. Všech-
ny plány na první polovinu roku jsme s ohledem na 
dě   odložili a čekali na příznivější situaci.

V pátek 21. srpna 2020 se uskutečnilo první se-
tkání s našimi novými malými členy kolek  vu 
mládeže, kteří v neděli 6. září 2020 reprezentova-
li na Ku  lce jak náš sbor, tak i město Český Brod 
na soutěži v požárním útoku v rámci Sportovního 
dne hasičských přípravek nejen okresu Kolín. Naše 
řady doplňují dva Honzíci ze spřátelených sborů, 
a to z SDH Tuchoraz a SDH Ratenice, kde aktuálně 
nemají pro tuto kategorii zastoupení. A z jednoho 
plánovaného družstva jsme měli hned tři.

Záměr sejít se poprvé na HZS Český Brod bohužel 
z důvodu zakázaných návštěv souvisejících s bezpeč-
nostním opatřením u Covid-19 nevyšel, proto jsme 
dětem udělali radost alespoň červenou kšiltovkou 
s nápisem HASIČI. Ale asi největší radost měly dě   
z naší Andulky, zahájit schůzku se podařilo až poté, 
co se s ní všechny dě   postupně vyfo  ly. 

Díky dotaci Města Český Brod a Krajského úřadu 
Středočeského kraje jsme již pořídili část vybavení, 
určeného pro požární sport. Možnost využít tyto 
dotace je pro náš sbor, který nemá jiné příjmy, pří-
nosem a patří za to velké poděkování.

Doufáme, že se dětem u nás bude líbit a věříme, 
že se nám podaří co nejdříve vyřešit náš největší 
problém, kterým jsou chybějící prostory. Dosavad-

ní schůzky v areálu parku nemocnice mohly pro-
běhnout jen díky hezkému počasí. Uvítáme rady 
a nápady, jak tuto situaci vyřešit.

S ohledem na aktualní opatření s Covid-19 řešíme 
ochranu dě  , proto naši činnost včetně pravidel-
ných tréninků plně obnovíme až po novém roce. Do 
konce roku, bude-li to možné, nás čeká soustředě-
ní, návštěva místní HZS a návštěva kina v KD Svět.

Až nás někde potkáte na soutěži, držte nám prosím 
palce!

Adélka, Anička, Anička, Cen  k, Daneček, Domča, 
Eliška, Honzík, Honzík, Pepča, Maruška, Matýsek, 

Maxík, Ráďa, Terezka, Terezka, Tors  k, Vítek
a Lída a Vojta, vedoucí mládeže SDH Český Brod
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Ještě v květnu jsme netušili, jak to bude o prázdninách vypadat. Kdo a co bude moci vykonávat, areál 
jsme měli zavřený. Přesto jsme se hned po uvolnění restrik  vních opatření vrhli do práce. Už koncem květ-
na jsme obnovili chod mimoškolní družiny na Ku  lce, dě   se vrá  ly také do fotbalových a všeobecných 
přípravek. Dětem kolek  v chyběl, rodičům zase asi občas chybělo trochu klidu, tak se příměstské tábory 
naplnily jak mávnu  m kouzelného proutku. Je to pro nás obrovská radost. Vždyť za prázdniny se na Ku  lce 
vystřídalo 174 dě  . Je to pro nás i velký závazek. Už teď přemýšlíme, jaký program pro dě   připravíme na 
příš   rok, aby byly znovu nadšené.

Ani s fotbalem jsme nezaháleli. V sobotu 8. srpna 
odjelo 55 dě   na letní fotbalové soustředění do 
Horního Bradla. V plánu byly dvoufázové tréninky. 
A večery zpestřovala celotáborová hra. Ve středu 
jsme v rámci regenerace vyrazili na Sečskou pře-
hradu, kde došlo i na koupání. Ve čtvrtek večer ne-
chyběla noční bojová hra, kterou zvládli i   úplně 
nejmenší.

V následujícím týdnu nás čekal fotbalový kemp na 
Ku  lce. A na něj hned navázala první mistrovská 

utkání. Začátek fotbalové sezóny vypadá slibně. 
Všichni se těšili a na hřiš   je to vidět. Padá hodně 
gólů, fotbal je rychlý, dě   se baví. A všichni doufá-
me, že tato sezóna se dohraje. Vždyť na jaře nás 
čeká premiéra na nově zrekonstruovaném hřiš  . 
Na podzim tak musí naši příznivci do Sokolče na 
áčko, do Kounic na béčko, do Tuchoraze na céčko 
a na Ku  lku na zápasy dě  .

Za SK Český Brod,
Iveta Librová a Mar  n Sahula

Příměstské tábory na Ku  lce plné dě  , skvělé fotbalové 
soustředění a výborný začátek sezóny
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Největší škola taekwon-do v ČR vstupuje do nové sezóny
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwon-
do! Jsme největší škola s nepočetnější nabídkou tréninků po celé ČR! Jsme největší školou v Čechách i na 
Moravě s nejširší nabídkou tréninků.

V roce 2020 hodláme obhájit celkové vítězství na 
Mistrovství České republiky a též patříme do nej-
lepšího a nejúspěšnějšího Střediska talentované 
mládeže v ČR. Při tréninku klademe důraz na ori-
ginální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvo-
řilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání, kromě 
toho se zaměřujeme na rodiny s dětmi. Zabýváme 
se také prak  ckou sebeobranou. Školu vedeme pod 
dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, 
jako jediní v republice nově vyučujeme i další korej-
ská bojová umění taekkyon, gumdo a hoppae sool.

Přihlaste se nejlépe během září a října jako za-
čátečník, ať Vám nic neunikne, jen u nás získáte 
zkoušky na vyšší pásek, členské známky a výbavu 

(dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte 
a přidejte se k nám každý čtvrtek od 18.30 hod. 
v TJ Slavoj Český Brod. 

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Sport30
Aerobikové soustředění Corridoor
Jako každé prázdniny, tak i letos proběhlo v srpnu aerobikové soustředění závodníků klubu Corridoor. 

Druhý turnus proběhl v termínu 15. – 21. srpna 
v Hotelu Kavka na Malé Skále. Zúčastnilo se ho sko-
ro čtyřicet závodníků jak z T. J. Sokol Český Brod 
Corridoor týmu, tak i z pražského klubu Corridoor. 
Program soustředění byl jako vždy pestrý, zaměřený 
především na fyzickou přípravu a zlepšování chore-
ografi í aerobikových sestav jednotlivých závodních 
týmů jako příprava pro nadcházející závodní sezo-
nu. Kromě trénování a fyzické dřiny byly do progra-
mu zařazeny i jiné ak  vity, a to jak sportovní, tak 
i ty, při kterých jsme museli i o prázdninách zapojit 
naše mozkové závity. Koncem týdne nás vedoucí 
odměnili jak jinak než „sportovní relaxací“ v podo-

bě sjíždění řeky Jizery na ra  ech. Cestu zpět jsme 
si zkrá  li vlakem. Poslední večer byly vyhodnoceny 
všechny soutěže, proběhla tombola a byl vyhlášen 
vítězný tým, který získal nejvíce bodů v odehraných 
soutěžích. Všichni účastníci soustředění dostali klu-
bová trička – letos ve žluté barvě, ve kterých jsme 
se při odjezdu všichni na rozloučenou vyfo  li. 

Nyní se budeme těšit na závody, na kterých zúročí-
me naše tréninky a přípravu, a budeme doufat, že 
nám to pandemie Covidu–19 nepřekazí.

Lucie Blažková, Corridoor
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31Z knihovny

Po útlumu výpůjčních služeb a všech pořadů pro školky, školy i veřejnost v „koronavirovém“ období se 
městská knihovna od září 2020 vrací do režimu normálního provozu. Obnovujeme původní provozní dobu, 
plánujeme všechny obvyklé akce a pořady, přidáváme nové služby a pevně doufáme, že nás v nadcházejí-
cím období už nic nezaskočí.

Začali jsme pomalu, třemi prázdninovými čteními, 
která jsme v červenci a srpnu uspořádali netradič-
ně na vnitřním dvorečku naší budovy. Dvakrát nám 
počasí přálo, venku bylo všem velmi příjemně, 
potře   nás omezil silný vítr. Četli jsme si pohádky, 
příběhy o zvířátkách i o světě kolem nás, vyzkoušeli 
jsme si Albi tužku a knihy z edice Kouzelné čtení, 
zájemcům jsme rozdali žákovské knížky pro Školu 
naruby, představili jsme si žhavé knižní novinky, 
trochu jsme si pohráli a samozřejmě nechybělo 
něco dobrého na zub.

Hned na začátku září nás čeká slavnostní pasování 
žáčků loňských prvních tříd, odložené z letošního 
června. Těšíme se na malé druháčky a jsme zvědaví, 
jak se skamarádili s písmenky a čtením v období di-
stanční výuky. Koncem září začíná cyklus malých po-
hádkových čtení a hraní pro dě   z mateřských škol 
pod názvem Ve školce je prasátko, také odložený 
z jarních měsíců. Kontaktovali jsme všechny mateř-
ské školky z Českého Brodu i okolí, které nás obvyk-
le navštěvují, pokud nedojde ke zpřísnění hygienic-
kých opatření, budeme se společně scházet každé 
pondělí a čtvrtek dopoledne až do konce října.

První říjnový týden patří už dvacet čtyři let Týdnu 
knihoven, pro nás ten letošní bude trochu jiný, 
protože pravděpodobně během října a listopadu 
bude v naší budově probíhat výměna všech oken. 
Knihovna zůstane po celou dobu v provozu, pouze 
bude dočasně omezena dostupnost jednotlivých 
místnos   podle aktuálního postupu prací. Předem 
děkujeme všem našim čtenářům za pochopení. 
Kvůli této rekonstrukci nepřipravujeme na Týden 
knihoven žádné tradiční ani jiné akce, výjimkou 
budou ve čtvrtek 8. října Knihohrátky. Ještě o tý-
den dříve, ve čtvrtek 1. října, zahájí svou činnost 

Čtenářský klub, ve kterém bychom se rádi pravi-
delně setkávali, četli si a povídali o knihách s dětmi 
prvního stupně ZŠ. Kromě toho pro všechny naše 
čtenáře chystáme další novou službu – možnost 
vrá  t přečtené knihy mimo naši otevírací dobu 
prostřednictvím tzv. biblioboxu, který bude umís-
těn před budovou knihovny.

Na listopad a prosinec máme, mimo dalších Kni-
hohrátek a schůzek Čtenářského klubu, připravené 
i pořady pro žáky prvního a druhého stupně ZŠ, 
jejich realizace ale samozřejmě závisí na vývoji epi-
demiologické situace, zájmu a možnostech jednot-
livých škol. Se čtecími rodinami z programu Škola 
naruby bychom se měli setkat ve čtvrtek 10. pro-
since, kdy pro ně chystáme rodinný pořad z cyklu 
Listování Lukáše Hejlíka. Čtení sluší každému!

Jitka Šrajerová, Městská knihovna/CVIK

Městská knihovna v nové sezóně

KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Ve čtvrtek 8. října 2020 od 15.30 hod. zveme všechny dě   a jejich rodiče nebo prarodiče na 
odpolední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky, vstup volný. 

Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Vybíráme z knižních novinek

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

Stanislav Motl: Osudové lásky
Češ   umělci, kteří dobyli svět (Janáček, Haas), spisovatelé, kteří se stali národním pokla-
dem (Němcová, Těsnohlídek, Arbes, Bezruč), slavní aristokraté, kteří ovlivnili českou histo-
rii (Me  ernich, kněžna Zaháňská) a další a další. Prožívali velká milostná dramata, jedineč-
né osudové lásky, které překonaly všechny nástrahy času. Stanislav Motl vstupuje do - pro 
něj netypického – roman  ckého světa slavných i zapomenutých mužů a žen, i tentokrát 
však zůstává věrný své osvědčené metodě a způsobu práce. Kniha vznikla na základě stej-
nojmenného cyklu ČT, je doplněna více než dvěma stovkami fotografi í a dokumentů.

Fran  šek Tichý: Labyrint nedokončených setkání
Marek, věčný průšvihář z choceradského děcáku, který od života už nic nečeká. Filip, 
kluk z gymplu a jeho tajemství, které tak trochu tají i sám před sebou. A Pavel, který 
trčí za války zavřený v Terezíně a píše si před posledním transportem tajný deník. Co se 
stane, když se životy těchhle tří protnou? A je to vůbec možné? Dobrodružný příběh ze 
současného i protektorátního Terezína se nevyhýbá vážným tématům a klade otázky, na 
něž není snadné najít odpověď. Tak jako pro tři dospívající kluky není snadné najít sama 
sebe, nakonec jde vždycky o to hlavní: o život...

Fran  šek R. Kraus: Povídky ze Svrabové čtvr  
Soubor povídek židovského, česky píšícího spisovatele Fran  ška R. Krause je bezesporu 
literárním objevem, představuje se jako autor s mimořádně bohatým jazykem, s osobitě 
pojatými tématy i popisy genia loci Prahy, všímá si osudů „malých lidí“ i pražské bohémy. 
Zčás   autobiografi cké příběhy se týkají osobnos  , s nimiž se znal (Ka  a, Kisch) či příběhů 
dob minulých (Mozart, Casanova), jiné jsou usazeny do období Mnichova, protektorátu 
a holokaustu, který sám zažil. Povídky knižně vycházejí poprvé, jsou opatřeny doslovem 
Fran  ška Cingra a slovníčkem, s citem je ilustroval rodinný přítel, malíř Ivan Bukovský.

Mar  n Šulc, Ivana Šulcová: Životní příběh Jana Mikoláška
Říkali mu „zázračný lékař“, pro novináře to byl „šarlatán“ a pro komunisty „podvodník“. 
Pacientovu diagnózu zjišťoval z lahvičky moče, pomohl mnoha lidem, léčil prezidenta 
Zápotockého i Hitlerova tajemníka Bormanna. Jan Mikolášek, polozapomenutý bylinkář, 
který zažil první republiku, nacis  ckou okupaci i tuhý komunismus, měl slávu, peníze a po-
stavení, přesto zemřel v bídě a zapomnění. Mar  n Šulc, jeden z autorů knihy, ho objevil při 
sestavování vlastního rodokmenu. Během svého bádání získal mnoho zajímavého materi-
álu, fotografi í a dokumentů, které předkládá jako Mikoláškův pravdivý životní příběh.
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33Píšete nám Redakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.

V těchto dnech byl úspěšně ukončen první běh 
kurzu informa  ky. Z původně osmi přihlášených 
zájemců o nejúspěšnějšího absolventa soutěžilo 
pět účastníků. Tři účastníci již v kurzu nepokračo-
vali a to buď, že získané znalos   je plně uspokojo-
vali, nebo o informa  ku ztra  li zájem. Já jako úplný 
outsider jsem naopak začal brát informa  ku vážně 
a rohodl jsem se začít v Praze od začátku. V Bro-
dě jsem získal kromě zkladů práce na počítači také 
nové kamarády, se kterými se stýkám i při různých 
sportovních a kulturních akcích, jejichž cílem je 
nejčastěji Hradešín.

Pro zájemce o získání znalos   z informa  ky mám 
dobrou zprávu. Společnost M´am´aloca spolu s in-
formačním centrem pořádá od října druhý běh 
kurzu informa  ky. Vyučovat bude zkušený lektor 
pan Rudolf Rak. Kurz bude každý čtvrtek od 9 do 
11 hodin s 10 min. přestávkou. Kurzovné činí 80 Kč 

za lekci. Při úhradě dese   lekcí je poskytnuta 100 
Kč sleva. V první fázi kurzu výuky jsou jako asisten-
  přítomni žáci střední odborné školy Liblice, kdy 

účastníci kurzu získají základní znalos   o počítači, 
spojení počítač-  skárna, počítač-fotoaparát atd. 
V další fázi výuky je program uzpůsoben znalostem 
a zájmu žáků. Společnost M´am´aloca pořádá také 
kulturně-poznávací zájezdy do okolí. Příš   zájezd 
bude do Kolína do kostela Svatého Bartoloměje 
a to začátkem října. Přesné informace budou ozná-
meny na nástěnce informačního centra.

Ps. Do kurzu informa  ky se můžete hlásit v infor-
mačním centru nebo na telefonu 732 589 213 Ru-
dolf Rak do konce září 2020. Kurz bude pořádán při 
minimálně osmi přihlášených a šes   účastníkům je 
možno zapůjčit note-booky.

Sláva Břečka

Kurz informa  ky

Je nedaleko od Českého Brodu a dojdete nebo 
dojedete k ní po cestě dlouhé asi 15 km. Dá se 
tam dojet městským autobusem nebo na kole a   
zdatnější turisté, kteří se chtějí těšit rozhledem po 
krásné krajině, by zvládli cestu nepochybně i pěš-
ky. Ta obec se honosí krásným českým názvem 
Horoušany. Cestovatelé by ale neměli opomenout 
tamější hospodu a mohli by ji i navš  vit. Ta svým 
názvem „U Basařů“ a nejen svým názvem, ale 
i minulým děním vetknula do historie neskutečně 
těžké osudy. Hospodský Antonín Basař, kdyby žil, 
mohl by vyprávět o tom, jak těsně po válce v květ-
nu 1945 hledal svého vnuka, pě  letého Svatopluka 
Baumana, který byl za války umístěn s ostatními 
dětmi do německé dětské vychovatelny v bývalém 
vojenském špitálu v Praze Krči. Kdysi se tam léčili 
lidé trpící nakažlivou tuberkulózou. Když němeč   
nacisté pobili těm dětem rodiče, umís  li sirotky na 
výchovu pod kuratelu německých sester. Hospod-
ský Antonín Basař tehdy zapřáhl svého koníka a vy-
jel do Prahy hledat německou dětskou ubytovnu. 
Svého vnuka tam našel a oslovil ho německy: „Sva-
ta, komm mit mir. Ich bin dein Grossvater!“ neboli, 
Sváťo, pojď se mnou. Já jsem tvůj děda.“ Nasedli 

a dojeli do Horoušan. Tam se Svá   ujala jeho ba-
bička Anna a pak i jeho teta Jarmila. Neměli lehký 
život. Hospodský Antonín spoléhal, že v roce 1947 
bude žít z prodeje za utrženou hospodu a nepla  l si 
důchodové pojištění. V roce 1953 došlo k měnové 
reformě a z peněz vznikly vázané vklady v poměru 
1:50. Nedaly se vybírat. Jak tehdejší vnuk a dnešní 
Ing. Svatopluk Bauman vypráví, aby nezemřeli hla-
dy, dostávali děda a babička dohromady 194 Kčs 
jako sociální důchod. On dostával sirotčí důchod 
210 Kčs za měsíc. 

Osud Baumanových byl přetěžký
Otec Bře  slav Bauman se narodil v Horoušanech 
v roce 1905. Jako svobodný sloužil na vojně v 6. 
polní rotě pluku Jiřího z Poděbrad v Terezíně, kde 
21. března 1925 přísahal věrnost Československé 
republice. Byl činným členem a místním starostou 
Československé obce sokolské. Stal se sedlákem 
a mlynářem. Vedl zemědělský statek a vlastnil pole 
a provozoval mlýny. Jak bývalo u sedláků zvykem, 
obhlížel své 11   hektarové pole. Zjis  l, že na poli 
jsou stopy po cizích lidech. Když se zeptal, co tam 
dělají, řekli mu, že obhlížejí lom pro těžbu kame-

Obec k zapamatování a k zamyšlení

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
září 2020září 2020
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ne. Byli dva. Bylo mu jasné, že je to výmluva a že 
zřejmě seskočili padákem. Nabídl jim, aby se na-
sy  li a do blízkého okolí jim pak donášel potraviny. 
V Praze Gestapo vypátralo pomocníky výsadkářů 
a po neskutečných krutostech z nich vytlouklo 
i adresu Baumanových, kteří výsadkářům Gabčíko-
vi a Kubišovi pomáhali. Manželé Bře  slav a Emílie 
byli zatčeni a oba byli 24. října 1942 v Mauthause-
nu popraveni. 

Nezbývá nám než uchovávat vzácnou památku 
manželů Baumanových a vzdávat jim úctu za od-
vahu a za věrnost vlas  , kterou za tak krutých okol-
nos   do dějin českého národa vepsali.

Pomník na jejich památku nalezneme poblíž obce 
Horoušany.

Josef Dvořáček

PODZIMNÍ VOLBY 2020
Volby do zastupitelstev 13 krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech
2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020. 
Lhůta pro vyřízení voličských průkazů pro volby do zastupitelstev nebo do Senátu podáním 
v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu je do 25. září 2020 do 16.00 hod.; 
osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod. Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a dru-
hým kolem voleb do Senátu lze pouze osobně. Úřad může vydávat voličské průkazy do 7. října 
2020 do 16.00 hodin.
Konkrétní informace o možnos   volby pro osoby v izolaci/karanténě zveřejní krajský úřad na 
svých webových stránkách nejpozději 10 dní před volbami. Aktuální informace najdete také 
na webu města www.cesbrod.cz.

DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER
V rámci Světového dne pro rozvoj informací vyhlásila A. T. I. C. ČR (Asociace turis  ckých infor-
mačních center České republiky) 24. říjen 2020 již podruhé za Den turis  ckých informačních 
center České republiky. Informační centrum Český Brod pořádá k této příležitos   od 8.00 do 
16.00 hod. Den otevřených dveří. Návštěvníky přivítáme kvízy, soutěžními úkoly, dárky a v kaž-
dou celou hodinu jsou připraveny i bezplatné prohlídky podzemí. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
září 2020září 2020



37Píšete nám Redakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.

Parkinsonovu nemoc můžeme defi novat jako 
neurologickou poruchu, která pos  huje starší lidi 
– ale objevuje se již v mladším věku. Osoba trpící 
Parkinsonovou chorobou se vyznačuje zhoršenou 
pohyblivos  .

Za to může neurotransmite - dopamin - produko-
vaný neurony. Co dopamin dělá? Dopamin je zod-
povědný za přenos signálů do různých čás   těla. 
Pokud hladina dopaminu klesne, vede to ke špat-
ným signálům a v důsledku toho se reakce zpomalí 
a někdo se dokonce začne třást.

Je zajímavé poznamenat, že neexistují léčiva, která 
by tuto chorobu vyléčila. Dostupné léky jen pomá-
hají příznaky souvisejících s Parkinsonovou choro-
bou snižovat. Co pomáhá oddalovat Parkinsonovu 

nemoc je pohyb a cvičení. Pokusy s léčením Parkin-
sona se zkouší s jedem včel a Čínskou akupunktu-
rou. Léčení je teprve na začátku.

Z inicia  vy pacientů byla založena společnost Par-
kinson, z.s. , která působí na celém území ČR, má 
600 členů ve 20 klubech, /www.spolecnost-parkin-
som.cz/ Organizuje cvičení, ozdravné pobyty a vy-
dává časopis a podporuje vznik dalších setkávacích 
míst. Hledám další pacienty, kteří se chtějí zapojit 
do programu Parkinson v Českém Brodě . 

Co již máme dojednáno?
Tělocvičnu, terapeutku a příslib vzniku klubu a chut 
něco udělat pro zdraví.

Ing Vladimír Mar  nek, Tel. 602 617 981

Byla vám diagnos  kována Parkinsonova nemoc nebo máte 
někoho blízkého ve svém okolí? Zapojte se do programu parkinson 
v českém brodě.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
září 2020září 2020



Zábava38
Sudoku
Ob  žnost – středně těžká
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MĚSTO ČESKÝ BROD OTEVÍRÁ VE 
SPOLUPRÁCI S ČESKOU ZEMĚDĚLSKOU 

UNIVERZITOU

VIRTUÁLNÍ 
UNIVERZITU 

TŘETÍHO 
VĚKU

TÉMATA KURZŮ

RITUÁLY EVROPSKÝCH 
KRÁLOVSKÝCH RODŮ 
První přednáška ve středu 30.9.2020

od 8:30 do 10:00 a
od 10:00 do 11:30 
Celkem 6 přednášek Vás seznámí se životními 
událostmi ve spojitosti s královskými rody 19. a
20. století.

MÍSTO KONÁNÍ:
Počítačová učebna MěÚ
Nám. Arnošta z Pardubic 56
Český Brod 

Určeno pro seniory ve 
starobním nebo v invalidním
důchodu.

Na kurzy je třeba se předem 
přihlásit do 25.9. 2020.

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY II
První přednáška ve středu 7.10.2020
od 8:30 do 10:00 a
od 10:00 do 11:30 

Celkem 6 přednášek Vás provede vývojem 
oděvní kultury v době pozdního baroka, 
rokoka a biedermeieru.

Cena za semestr 250 Kč. 

Bližší informace a přihlášky 
na tel.:730 870 953 nebo na 
emailu: tumova@cesbrod.cz.
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České nebe
Cimrmanovská divadelní komedie

Jiří Kolbaba: Fotograf
na cestách
Poutavá diashow, která motivuje diváky cestovat a fotografovat

Jedna a jedna jsou tři,
a jak to teda bylo Antoníne?
Milostná hra o A. Dvořákovi s houslovým doprovodem Z. Kožinové

Přísně tajné aneb za vším
hledej ženu
Brilantní komedie o tajné misi neschopných agentů CIA

Michal Horák & Voxel
Populární písničkáři vystoupí v rámci společného turné

Momo
Napínavá loutková pohádka s prvky stínového divadla

Jan Hnízdil
Průkopník psychosomatické medicíny v pořadu R. Tamchyny

Jiří Schmitzer
Známý český herec a písničkář hrající na kytaru

Ukradené Vánoce 
Vánoční pohádka, o tom, jak čerti ukradli ježíška

Petr Štěpánek
Slavný herec jako vzácný host J. Vaníčka

Už zase miluju!
Pianista a náruživé múzy M. Dolinová a S. Pogodová v zábavné show

Halina Pawlovská:
Banánová velryba
„Když si chceš užít, tak nesmíš plužit!“ Zábava pro tři generace 

Mára Holeček:
Dotknout se nebe
Horolezecké eso o expedicích, životě, a mediální prostituci

Taneční hodiny
M. Táborský v romantické komedii o sblížení dvou samotářů
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5. 11. 
19.00

18. 11.  
19.00

19. 11. 
19.00

6. 11.  
19.00

22. 11.  
19.00

23. 11.  
19.00

4. 12.  
19.00

6. 12.  
15.00

7. 12.  
19.00

15. 12.  
19.00

18. 12.  
19.00

14. 12.  
19.00

3. 12.  
19.00

SPOLEK Z KOUNIC

BESEDA

DIVADÉLKO
RB

KONCERT

DAMŮZA

KŘESLO PRO HOSTA

KONCERT

TOY MACHINE

KŘESLO PRO HOSTA

VÁNOČNÍ SHOW

ONE WOMAN SHOW

BESEDA

SOPHIA ART

DIVADLO UNGELT3. 11. 
19.00

Více informací o pořadech: www.cvik.info

Online předprodej na goout.cz nebo v infocentru, nám. 

Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. 

petr@cvik.info, +420 730 870 954

Věříme ve vzdělávací rozměr knižních, filmových

a divadelních děl. Jejich prostřednictvím rozvíjíme kulturu

a vzdělanost na Českobrodsku. Nabízíme 1 x týdně porce

informací o regionální kultuře a knihách elektronickou formou.

Přihlaste se k odběru na www.cvik.info

DĚKUJEME, ŽE NAVŠTĚVUJETE SVÉ MÍSTNÍ 
KINO A DIVADLO A PODPORUJETE KULTURU 
NAŠEHO MĚSTA. Tým ve CVIK u a město Český Brod

Kulturní dům Svět
K r á l e  J i ř í h o  3 3 2 ,  Č e s k ý  B r o d

Jana Švandová
Populární herečka jako host Jiřího Vaníčka

Pinocchio
Loutková pohádka o největším uličníku, polenu borovém

Pokáč
Český písničkář a textař hrající na ukulele

Brejle
Divadelní lechtivá hra spojená s testováním zraku
Testování zraku pro veřejnost od 12:00 do 16:00 v infocentru

Kšanda
Komedie nabitá humorem s dialogy ostrými jako bič

Deset dvacet sova
Miloučká interaktivní pohádka o hledání pana Sovy

Robert Vano
Světoznámý fotograf v křesle Jiřího Vaníčka

Kaczi
„Polonahá“ harmonikářka z Beskyd vás zvedne ze židlí

Prsatý muž Josef Formánek
Setkání investigativního novináře J. Klímy se známým spisovatelem

Iva Hüttnerová
Milé povídání Jiřího Vaníčka s herečkou spojené s vernisáží 
Vernisáž obrázků od 17:00 v galerii Šatlava

Vladimír Váchal: Írán není 
arabská země
Nebojte se poznat Írán, kouzelnou zemi zahlcenou předsudky

Na stojáka
Vystoupí T. Matonoha, K. Hynek a D. H. Lev

Ivan Vyskočil & Karel Soukup: 
Mistře, o čem se neví?
Veselé historky dvou herců ze života a ze zákulisí 

7. 9. 
19.00
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20. 9. 
15.00

22. 9. 
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24. 9. 
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1.  10. 
19.00

4. 10. 
15.00

5. 10. 
19.00

16. 10. 
19.00

19. 10. 
19.00

2. 11. 
19.00

12. 10. 
19.00

21.  9. 
19.00

BESEDA

KŘESLO PRO HOSTA

TOY MACHINE

KONCERT

KOMEDIE

AGENTURA SNŮ

DAMŮZA

KŘESLO PRO HOSTA

KONCERT

BESEDA

KONCERT

BESEDA

STAND UP COMEDY

BESEDA

Vandráci Vagamundos
Vandrácké zážitky Hynka Bernarda, Jana Révaie a Pavla Lišky

14. 9. 
17.00
20.00

8. 10. 
16.00
19.00











           ANNA ESKÝ BROD 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 

po ádá v rámci Týdne sociálních služeb

DEN  OTEV ENÝCH  DVE Í
ÚTERÝ 6.10.2020   OD 9 DO 16 HODIN 

možnost prohlédnout si spole né prostory areálu 
ukázky výrobk  z aktiviza ních program  senior
fotografie ze života obyvatel, asopis Náš Domov 
prodejní výstava výrobk  z keramické a výtvarné dílny 
(sví ky, drobná keramika, hedvábné šály, ozdobné lži ky, šperky... ) 
ochutnávka kolá k



Spolek p átel obce Liblice po ádá 

26.9. 2020 
DOPRAVNÍ DEN V 

LIBLICÍCH 
OD 13:00 DO 16:00 

v areálu St ední odborné školy 
v Liblicích 

EKÁ NA VÁS:         

Jízda zru nosti 
Lukost elba             
Ch doch ze              

Segway                   
Hasi ská st íka ka  
Elektrická autí ka a 

další

UVIDÍTE: 
Co všechno umí 

policejní psi – v 14:30 

Hasi ské auto  

VYZKOUŠÍTE: 
Jízdu popelá ským 

vozem i na koni  

Hasicí p nu 

SPOLEK P ÁTEL OBCE 
LIBLICE  

Ve Staré vsi 18 
eský Brod  

Vstupné dobrovolné  

Ob erstvení 
zajišt no  



DRAKIÁDA

www.leccos.cz
www.psohlavci14.cz

www.cesbrod.cz

LECCOS, z. s. a Psohlavci 14
pořádají 17. ročník akce: 

Sportovní 

a „dračí“ soutěže 

o hodnotné ceny

Zábavné odpoledne 
plné sportovních disciplín 
pro malé i větší

na horním hřišti u 1. ZŠ

sobota 3. 10. 2020 
od 14.00 hodin

Startovné 
20 Kč

Výtěžek ze startovného bude použit na podporu aktivit NZDM Klub Zvonice.
Akce byla finančně podpořena Městem Český Brod.



Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: tře  týden v měsíci
formát: A5, průměrně 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
• u všech inzerátů musí být texty a důležitá grafika min. 3 mm od kraje; v případě celostránkové inzerce (ostat-

ní vždy bez spadu), kde je grafika do krajů strany (na spad), vyžadujeme ořez. značky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 12. 11. 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: 6. 1., 3. 2., 2. 3., 1. 4., 4. 5., 1. 6., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2020
Data expedice: 17. 1., 14. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 14. 8., 18. 9., 16. 10., 13. 11., 18. 12. 2020



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

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, skútr, také vraky a díly, 

tel: 777 589 258

Zastavte se u nás v Českém Brodě, nám. Arnošta z Pardubic 38

STAVEBNÍ SPOŘENÍ • ÚVĚRY NA NOVÉ BYDLENÍ, REKONSTRUKCI

  ÚVĚRY PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SVJ 
 OSOBNÍ A  PODNIKATELSKÉ  ÚČTY • POJIŠTĚNÍ

Jarmila Stehlíková, 606 706 532
Helena Kachelová, 720 069 488

Inzerce Cesky_Brod138x66 8_2020_v2.indd 1 28.08.2020 13:40







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.

Rent-Servis 

Specializujeme se na
pronájem vý epních 

za ízení, gril , pivních set  a 
párty stan .

www.rent-servis.cz

tel. 724 393 558
info@rent servis.cz
Klu ov 42, 282 01

BDS ACADEMY ZAPIS



✳ KOMPLETNÍ hřbitovní architektura
✳ VÝROBA HROBŮ urnových, jednohrobů, 

dvojhrobů, hrobek
✳ OPRAVY a renovace hrobů
✳ PÍSMO, přípisy a gravírace na pomníky
✳ KAMENNÉ DOPLŇKY (lampy, vázy, mísy)
Nabízíme také:
✳ Kuchyňské desky
✳ Parapety
✳ Kámen na gril
Profesionální jednání i výroba
ke spokojenosti zákazníka.
Zaměření a kalkulace zdarma!
SLEVA 10 % po předložení tohoto inzerátu.

Suvorovova 1568, Český Brod
+420 777 004 985, +420 777 195 527

www.kamenictvi-skrivany.cz





Připravte se
na další vlnu

Akce platí do 15. 11. 2020. www.nordictelecom.cz

Je dobré být připraven na jakékoli vlny, které 
život přinese. Náš stabilní internet na doma 
bez závazku pro vás teď máme za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Nová
Nordic TV

-100 Kč
na 6 měsíců

Balíček
5G Internet + TV

-350 Kč
na 6 měsíců

Nordic 5G 
Internet

-200 Kč
na 6 měsíců



                    

       VÝUKA ANGLI TINY 
P EKLADY A TLUMO ENÍ

•
•
•

Tel: 723 855 166, 321 695 141   
 email: aprogress@seznam.cz 

Odborná instalace úsporných 
švédských tepelných čerpadel 

NIBE pro rodinné domy.

www.tc-nibe.cz

Systém vzduch - voda a země - voda.
Topný faktor až 5,15.
Záruka až 10 let na kompresor.
Úspora až 70% nákladů na vytápění.
Pracuje do teploty -25 °C.
Nabídka zdarma.

esel®

Návrh, dodávka
montáž, záruční
a pozáruční servis

Telefon:  777 283 009  /  777 283 003
Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Kotlíková dotace až 127.500 Kč.
2020 2021 

Kamenice 7.10.2020 Sokolovna JÍLOVÉ 
K1 19:00 20:35 hod. soboty od 3. 10. 2020, 1x za 14 dní 
K3 20:45 22:20 hod. J8: Základní kurz, 17:00 18:50 hod. 

4.10.2020 
S1 15:15 16:50 hod. 
S2 17:00 18:35 hod. 
S3 18:45 20:25 hod. 
S4 20:35 22:15 hod. 

Jílové: soboty od 3.10.2020 
J2 19:00 20:30 hod. 
J3 20:40 22:15 hod. 

Zápis a info: tel. 603 238 090, vasova@volny.cz, www.tanecni.net 

S.A.F. Praha spol. s r.o. 
Na Návsi 38, 282 01 P išimasy 
www.saf.cz

P ijmeme do svého týmu nové pracovníky: 

Adresa pracovišt : Na Návsi 38, P išimasy, 282 01 eský Brod
U všech profesí se jedná o jednosm nný provoz 
Nástup dle dohody Bližší informace na tel.: 321 672 815 

PRACOVNÍK OBCHODNÍHO ODD LENÍ
SŠ, VŠ strojírenského nebo obchodního zam ení 
Znalost program  Word, Excel, AutoCad 
ELEKTRIKÁ  PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE 
Vyu en v elektrooboru, p ípadn  SOŠ elektro  
Možnost montáží v zahrani í
LAKÝRNÍK 
Vyu en v oboru, praxe vítána 
ZÁME NÍK  MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK 

 Vyu en v oboru, praxe vítána 
 Sva ování MIG/MAG 

UKLÍZE KA 
Zkrácený pracovní úvazek 



+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, SKLADNÍKA a MONTÁŽNÍKA
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia



Výkup železa, papíru,
kovů a baterií

prodej štěrku (frakce 4/8 a 8/16),
písku (betonářského) a kačírku
Najdete nás v ul. Tovární, Čelákovice

(bývalý areál TOS)

PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá 7.30 – 16.30, So 8.00 – 12.00, tel. 702 344 338

www.vykupcelakovice.cz
www.sterkpisek.cz

 20 
 LET 
S VÁMI

227 023 023 uvtnet.cz
v



ALUFIX Bohemia spol. s r. o. – POZICE
Pro otevřený výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) hledáme:

Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj profesní strukturovaný životopis 
na emailovou adresu: vitekova@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice. 

Nabízíme:
• velmi zajímavé plato-

vé ohodnocení

• práce na HPP, příjem-

né pracovní prostředí

• příspěvek na stra-

vování, individuální 

pracovní bonusy

• práci ve velmi 

moderním pracovním 

prostředí

• možnost profesního 

růstu

• technická i jazyková 

školení

• nástup možný ihned

TECHNIK/ČKA + MECHANIK/ČKA balících/výrobních strojů
Hledáme technicky šikovné uchazeče na pozice Technik/čka a Mechanik/čka balících strojů.

Vhodné i pro ABSOLVENTY – vše Vás naučíme.

Náplň práce:
• obsluha, kontrola, 

údržba výrobní linky

• dodržování stanove-

ných objemů výroby

• zapisování požado-

vaných hodnot

• pravidelné provádě-

ní kontrol kvality

• diagnostikování 

a řešení veškerých 

poruch strojů

• spolupráce s kolegy

Požadujeme:
• SŠ vzdělání ideálně technic. směru v oboru 

elektro (mechanik – elektronik, elektrotechnik, 

mechatronik, automechanik), maturita výhodou, 

nikoliv podmínkou

• uživatelská znalost práce na PC – nutná pro 

servisování a nastavování výrobních technologií

• praxe se seřizováním a servisováním strojů ve 

výrobě výhodou

• praxe v oboru opravář zemědělských či staveb-

ních strojů výhodou nikoli podmínkou

• pečlivost a šikovnost

• technické znalosti elektro a mechaniky

• komunikativnost a manuální zručnost

• elektro vyhláška 50 výhodou

• analytické a koncepční uvažování a smysl pro 

detail

• znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:
• zázemí velké evropské společnosti

• práci na hlavní pracovní poměr

• práci v novém, čistém a příjemném prostředí

• dotované stravování, stravenky

• zajímavý odměňovací systém

• možnost kariérního růstu

• výuku jazyků

• další firemní benefity

• nástup ihned nebo dle domluvy

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Práce vhodná i pro absolventy

Náplň práce:
• obsluha strojů 

ve výrobě 

• balení výrobků

• kontrola kvality

Požadujeme:
• ochotu pracovat na dvou-

směnný provoz

• spolehlivost, zodpovědnost

• manuální zručnost

• znalost AJ nebo NJ na komu-

nikativní úrovni výhodou

• praxe ve výrobě výhodou





V České republice asi nenajdete moc lidí, kteří by nikdy neslyšeli o společnos  Karma Český Brod, význam-
ném výrobci různých druhů plynových spotřebičů. Tradice této firmy sahá do roku 1910 a je neodmyslitelně 
spojena se jménem Karla Macháčka. Jednoho z nejúspěšnějších a nejznámějších českých továrníků, který 
jako první vyrobil plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako „karma“.

O tradici, současném sor mentu, novinkách a plánech 
do budoucna jedné z nejznámějších a stále se rozvíjejí-
cích českých společnos  jsme si povídali s Ing. Zdeňkem 
Bartákem, technickým náměstkem Karmy Český Brod.

Pane inženýre Bartáku, jak široký je Váš sor ment 
a co je na trhu nejžádanější?

Naše firma je jedničkou na trhu konvekčních plynových 
topidel. Nyní jsou u zákazníků velmi oblíbené plynové 
krby nejrůznějších typů. Dodáváme také klima zač-
ní jednotky nebo vinotéky. Součás  naší nabídky jsou 
i populární Gamaty (va y) v moderním provedení, kte-
ré umožňují snadnou výměnu za staré modely. Všechny 
spotřebiče mají vysokou technologickou a kvalita vní 
úroveň.

Karma letos slaví 110 let od svého založení. Kam se od 
té doby posunula výroba a vývoj nových spotřebičů?

Zaměřením Karmy jsou od 
jejího počátku spotřebi-
če pro domácnost – pře-
devším vytápěcí a varná 
technika. Snažíme se 
pokračovat v tradici a vý-
robě lokálních plynových 
spotřebičů. Máme vlastní 
vývoj a naše výrobky mají 
nejen vysokou účinnost, 
ale jsou vyráběny také 
z nejmodernějších mate-
riálů a komponentů. Pro 
své kvalitní zpracování 
a vysokou technickou úro-

veň si výrobky Karma zajis ly velkou oblibu u odběra-
telů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční i pozáruční 
servis a ochota a vystupování pracovníků firmy vůči 
zákazníkům. 

Dodáváte výrobky i do zahraničí?

Samozřejmě. Výrazný zájem o Karma spotřebiče je ne-
jen v Evropské unii, hlavně v Německu, Rakousku, Pol-
sku na Slovensku a zemích Beneluxu, ale také v státech 
bývalého Sovětského svazu, jako jsou Rusko, Ukrajina, 
Gruzie či Arménie.

Ceny plynu stoupají, proč si tedy pořídit plynový kotel 
či krb? Jaká je cesta k úspornějšímu topení?

Dražší plyn dokážeme vykompenzovat vyšší účinnos  
topidel. To znamená, že díky modernizaci hořáků do-
sáhneme snížení spotřeby plynu o zhruba o 10 % při 
zachování původního výkonu.

Plánujete do budoucna nějaké novinky?

Určitě. V letošním roce jsme uvedli na trh vestavné 
krby Noblesse 700 a 900 s perfektní vizualizací plame-
ne. Nyní pracujeme na jejich nejmenší variantě 500.  
A další novinku, kterou zákazník může využít i v letním 
období v době grilování, chystáme uvést na trh začát-
kem příš ho roku. 

Karma Český Brod a.s.
Zborovská 693, Český Brod
Tel.: +420 321 610 511
www.karma-as.cz

Karma: Česká značka, která má chuť růst

Krb Noblesse
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Nezapomínejte kvůli koronaviru 
na zdraví svých očí
V Očním centru Praha poskytu-
jeme oční péči v plném rozsahu 
jak na operačních sálech, tak 
i v našich specializovaných 
ambulancích. To vše samozřej-
mě za splnění nejpřísnějších 
protiepidemických opatření.

„Jsme rádi, že naši pacienti zůstávají 
zodpovědní, aby se jejich stav ne-
zhoršil.” říká šéfchirurg Očního cen-
tra Praha doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., 
FEBO a  dodává: „V  oblasti očního 
lékařství jsou nejohroženější skupi-
nou senioři. Proto jsou u  osob nad 
60 let důležité pravidelné preventiv-
ní prohlídky zraku, a to i tehdy, kdy 
pacient žádný problém nepociťuje. 
V  tomto věku se totiž mohou se 

objevovat vážná oční onemocnění, 
která ve výsledku mohou staré lidi 
ohrozit více než koronavirus.”

„Příkladem může být například 
věkem podmíněná makulární de-
generace (VPMD), která postihuje 
15  % seniorů,” říká pan docent Pa-
šta a  dodává: „Vlhká forma VPMD 
dokáže nevratně zničit zrak během 
několika týdnů nebo měsíců. Proto 
je důležitá včasná diagnostika.“ 

Dalším důvodem pro kontrolu zra-
ku je i zelený zákal neboli glaukom. 
Oko totiž může trápit zvýšený nitro-
oční tlak, o kterém lidé vůbec neví. 
Pokud není vysoký nitrooční tlak 
hlídán a  léčen, může být příčinnou 

vzniku glaukomu, který bývá nazý-
ván i  jako „tichý zloděj zraku”. Paci-
ent při něm totiž necítí žádnou bo-
lest či jiné obtíže, a bez povšimnutí 
tak dochází k  vážnému poškození 
zrakového nervu, které může vést 
až k úplné ztrátě zraku. 

Odkládat preventivní vyšetření by 
neměli ani diabetici. Důvodem je 
tzv. diabetická retinopatie. „Zákeř-
nost tohoto onemocnění spočívá 
především ve své nenápadnosti. 
Zpočátku se neprojevuje prakticky 
žádnými příznaky a až v pokročilém 
stádiu se projeví zhoršeným vidě-
ním, které v  tu chvíli už však nelze 
napravit, pouze zpomalit,“ vysvětlu-
je pan docent Pašta.

Onemocnění sítnice je třeba  
podchytit včas, hrozí i ztráta zraku!
Onemocnění sítnice je vždy 

velmi závažné a často nevratné 

a může vést až ke ztrátě zraku. 

Důležitá je včasná diagnostika 

a neodkladné zahájení léčby.

Řada onemocnění sít-
nice ve svém počátku 
probíhá skrytě a  až 
v  pokročilém stádiu 
se projeví zhorše-
ným viděním, které 
v  tu chvíli už však 
nelze napravit, pouze 
zpomalit. 
„OCT angiografie je re-
voluční zobrazovací metoda 
sítnice, která oproti standardnímu 
OCT zobrazuje nejen stav jedno-
tlivých vrstev sítnice, ale zároveň 
i  funkčnost všech jejích struktur.” 
vysvětluje MUDr. Dana Černohubá, 
specialistka na léčbu sítnice a skliv-
ce Očního centra Praha. Speciální 
skenování sítnice tak dokáže od-
halit závažná onemocnění sítnice 
ještě v počátečním stádiu, kdy ještě 

pacient žádné příznaky nepociťuje. 
V Očním centru Praha máme speci-
alizované centrum pro léčbu one-
mocnění sítnice, v  rámci kterého 
pacient získá komplexní péči na 

jednom místě. „Pracovišť, 
zabývajících se kom-

plexní léčbou sítnice, 
je v  současné době 
velmi málo, a  paci-
enti tak často musí 
čekat až půl roku na 
objednání.

Bohužel při onemoc-
nění sítnice si pacienti 

čekání nemohou dovo-
lit. V  našem centru máme 

pro pacienty minimální objednací 
lhůty a  nejmodernější diagnostic-
ké a léčebné přístroje,” sděluje paní 
doktorka Černohubá.
Oční centrum Praha je jedním 
z  mála specializovaných pracovišť 
v Praze a Středočeském kraji, které 
může poskytovat biologickou léč-
bu sítnice pomocí tzv. anti-VEGF 
látek.

Operace šedého zákalu  
by se neměla zbytečně odkládat

Je vám přes šedesát a máte pocit, 

že hůř vidíte? Pak by vás mohl 

trápit šedý zákal. Na dotazy 

pacientů k šedému zákalu odpo-

vídá MUDr. Radan Zugar, primář 

Očního centra Praha, které se na 

léčbu a operace šedého zákalu 

specializuje.

Co je to šedý zákal a podle čeho 

pacient pozná, že má šedý zákal?

Šedý zákal je stav, při kterém dochází 
ke snížení průhlednosti lidské čočky, 
a  to nejčastěji v  důsledku stárnutí. 
Většinou se objevuje ve věku 65 až 
75 let a příznakem je zamlžené, zhor-
šené a zkreslené vidění na blízko i do 
dálky a také citlivost na světlo. Šedý
zákal nelze odstranit nijak jinak než 
operací a neexistuje jiný způsob jeho 
léčby. Pacient by tedy operaci neměl 
zbytečně odkládat.

Jak probíhá operace šedého 

zákalu?

Jedná se o  zcela bezpečný, bezbo-
lestný a  rychlý chirurgický zákrok, 
kterého není třeba se obávat. Ope-
race se provádí ambulantně, trvá 
asi 15 minut a provádí se v místním 
znecitlivění kapkami. Oko je do dru-
hého dne zakryto náplastí a po jejím 
sejmutí již pacient na oko vidí. V Oč-
ním centru Praha je operace šedého 
zákalu hrazena všemi zdravotními 
pojišťovnami.

V čem operace spočívá?

Při operaci šedého zákalu se původní 
zakalená lidská oční čočka nahrazuje 
umělou nitrooční čočkou, která zů-
stává v  oku až do konce života. Typ 
nitroočních čoček se volí s  ohledem 
na problém a požadavky pacienta na 
vidění. Čím dál více pacientů na svých 
očích nešetří a při operaci si připlatí za 
multifokální nebo trifokální nitrooční 
čočky, které je úplně zbaví závislosti 
na brýlích. Po operaci nám pak často 
říkají, že opravdu vidí jak zamlada.

doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
šéfchirurg Očního centra Praha

Objednejte se na vstupní komplexní vyšetření do . 1 . 2020

a při předložení tohoto kuponu získáte navíc ZDARMA vyšetření 

OCT Angiografie v hodnotě 1200 Kč, které není NIKDY hrazeno 
z veřejného zdravotního pojištění. Při objednání uveďte  

„NOVINY KRAJE”

Nabídka platí pro všechny, kteří dosud nepodstoupili nitrooční 
operaci a v minulosti tuto akci nevyužili. 

VOLEJTE: 220 807 757 • PIŠTE: recepce@ocp.cz

ZDARMA VYŠETŘENÍ ZRAKU 

PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET





MRAZÍRNY

Hledáme SKLADNÍKY 
Nabízíme:

Pravidelnou m sí ní mzdu 26 – 35 000 K
Stravenky

5 týdn  dovolené 

Více info: Tomáš Haviar MRAZÍRNY POLAR 

+420 724 319 952 U Cihelny 1074 

 tomas.haviar@polar-cz.eu Kostelec nad ernými lesy

Mrazírny POLAR eská spole nost se sídlem U Cihelny 1074, 
Kostelec nad ernými lesy vypisuje výb rové ízení na pozici 

VEDOUCÍ SKLADU 

POŽADUJEME 

NABÍZÍME 

Pokud máte zájem kontaktujte nás: 
Tomáš Haviar, tomas.haviar@polar-cz.eu, 724 319 952

Celoroční otevírací doba cca od 17 do cca 21.30 pondělí – neděle. Sobota večer zavřeno.

V době mistrovských utkání a turnajů o víkendech otevřeno od 8.30 hod.

Zkušenost s točením piva a přípravou občerstvení je výhodou. 

Vhodné i jako brigáda nebo pro důchodce.

Detaily k doptání na tel. 602 648 385 nebo tenis@tenis-cbrod.cz.

Tenisový oddíl Slavoj Český Brod
hledá provozovatele do svého kiosku v klubovně



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.

CHCETE STÁLOU PRÁCI 
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ? 

VOLEJTE, PIŠTE:
727 831 985   | marker@marker.cz

Nejezděte za prací až do Prahy, přidejte 
se k celosvětově známé a úspěšné 
firmě Marker vyrábějící lyžařské vázání.  

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

Operátor výroby pro montáž lyžařského vázání

Údržbář (s vyhláškou 50 výhodou)

Skladník (Kostelec nad Černými lesy, Kouřim)

Asistent mistra linky pro montáž lyžařského vázání

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy

Měsíční

a roční 

ODMĚNY



Vepřový bok s kostí – 99 Kč/kg
Vepřovou pečeni s kostí – 105 Kč/kg

Vepřové ocásky – 75 Kč/kg
Hovězí zadní bez kosti, plec – 199 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 21. 9. do 3. 10. 2020
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



Elektrikář – Střídač VZV/nákladní vůz
Strojník

Řidič VZV
Operátor výroby

Společnost Saint-Gobain
Construction Products CZ, a. s.,

divize ISOVER, 
hledá pro svůj závod

v Českém Brodě
vhodné kandidáty na pozice:

Strukturovaný životopis pošlete na e-mail: jana.fi edlerova@saint-gobain.com, 
nebo na adresu 
divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 
personální oddělení, Masarykova 197, Častolovice 517 50. 
Tel.: 494 331 177

Vybrané zájemce budeme telefonicky kontaktovat.

zajímavou práci v rámci mezinárodní společnosti

kvalitní zaškolení

odpovídající mzdové ohodnocení

zaměstnanecké výhody, např.: 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na stravování, penzijní nebo 
životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele, 
nadstandardní zdravotní péči a další výhody 

Nabízíme

Více informací naleznete na www.isover.cz

Inzerce Ceskobrodsky zpravodaj.indd 1 03.09.20 15:43
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