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Vážení a milí občané Českého Brodu a okolí,
dnes naposledy si vás dovoluji oslovit jako starosta našeho krásného města. Komunální volby rozhodly o změně 
dalšího směřování jeho vývoje, což je potřeba respektovat. I z tohoto důvodu se již nebudu ucházet o obhajobu 
postu starosty. Nové vedení města se bude volit na ustavujícím zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 
ve čtvrtek 20. října od 18.00 hod. v KD Svět. Na jednání je veřejnost samozřejmě srdečně zvána.
Po uzavření volebních místnos   a spočítání výsledků bylo jasné, že kombinací, jak uspořádat možnou městskou 
koalici je několik a hned se rozeběhla i povolební vyjednávání. Vítěznou stranou se stala volební koalice pod 
názvem Lepší Brod se ziskem 7 mandátů, k čemuž je potřeba jejím zástupcům pogratulovat. Vítěze následují 
sdružení Českobroďák a ODS shodně s 5 mandáty, po 2 mandátech pak získaly hnu   ANO a koalice ProBrod. 
Ostatní subjekty se do zastupitelstva nedostaly. 
Předně je potřeba zmínit, že samo prvenství ještě vítěze automa  cky neopravňuje obsadit posty ve vedení 
a radě města, k tomu je potřeba získat většinu v zastupitelstvu, tedy 11 křesel. Není neobvyklé, že vítěz voleb 
nesežene potřebné koaliční partnery a sám se může dostat do opozice. K tomu v současnos   dochází v mnoha 
našich městech, stalo se tak i v Českém Brodě v roce 2014 a reálně k tomu mohlo dojít i nyní. Tato skutečnost 
se samozřejmě nelíbí veřejnos   a město zbytečně polarizuje, i když se na správě města podílí volební strany 
zastupující opravdu víc jak polovinu voličů. Jinou otázkou pak je, co by tomu říkali voliči, kdyby předem věděli, 
že se domluví jimi preferovaná strana s někým jiným, než oni předpokládali. 
Nečeká nás a ani město lehká doba. O jak náročné období půjde, ukáže již nastupující zima. Další zbytečné 
rozdělování města a handrkování, o dle mého názoru nepodstatných věcech, by mohlo mít vliv na akceschop-
nost přijímat nutná a možná i nepopulární opatření. Na začátku zmiňovaná změna je také diskutabilní, neboť 
pro strany současné koalice hlasovala více jak polovina voličů a mohlo dojít jen k výměně na postech starosty 
a místostarosty. Navíc pro rozvoj města je vždy zachování kon  nuity a evoluční postup lepší než velké revoluční 
změny. O jak velkou změnu tedy má jít?
I z těchto důvodů jsem se po úvodních jednáních rozhodl prosazovat povolební koalici třech největších subjektů. 
Tento ze začátku menšinový názor postupně získával na podpoře a nyní se stal možným základem poli  ckého 
uspořádání pro další fungování města. Jsem přesvědčen, že je potřeba doladit několik technických záležitos   
a brzy dojde k fi nální dohodě. Ta umožní respektovat výsledky voleb a též do vedení města zapojit úspěšné 
a doposud opoziční sdružení Českobroďák. Všem aktérům bez rozdílů moc děkuji, že k vyjednávání přistoupili 
bez předsudků a se snahou se dohodnout. Teď bude hodně záležet na dalším společném fungování a na schop-
nos   spolu komunikovat a hledat spíš, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje.
Novému vedení města přeji hodně úspěchů, sil a odvahy. Bude to potřebovat, neboť přízeň veřejnos   je vrtkavá 
a často se hledí spíš jen na to, jak věci vypadají a nikoliv jaké ve skutečnos   jsou! Veřejnost pak prosím o trpěli-
vost a pokud možno i její přízeň. Jsem přesvědčen, že i tuto turbulentní dobu společně zvládneme.

Jakub Nekolný, starosta města
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V pátek 23. a v sobotu 24. září se konaly ko-
munální volby. Volební účast činila 43,69 %. 
Vítězným uskupením se stalo sdružení Lep-
ší Brod (27,67 %, 7 mandátů), následované 
sdružením Českobroďák SNK (22,97 %, 5 man-
dátů), ODS (21,15 %, 5 mandátů), ANO 2011 
a nezávislými kandidáty (12,12 %, 2 mandáty) 
a sdružením ProBrod (10,16 %, 2 mandáty). 
KSČM a Přísaha a nezávislí se do zastupitel-
stva nedostaly. 

Zastupitelstvo na jednání dne 21. 9. 2022 
souhlasilo s realizací inves  ční akce pořízení 
nového svozového vozu pro technické služby 
a akce výstavba polopodzemních kontejnerů 
v šes   lokalitách města (Na Cihelně, u pro-
dejny COOP, v ulici Palackého, v Liblicích a ve 
Štolmíři). Na obě inves  ce město žádá o po-
skytnu   dotace. Polopodzemní kontejnery by 
měly významně zlepšit vzhled sídliště.

Zastupitelstvo města dne 21. 9. 2022 dále 
schválilo rámcovou smlouvu s Dobrovol-
ným svazkem obcí Český Brod – Doubravči-
ce (DSO), na jejímž základě město poskytne 
svazku fi nanční příspěvek ve výši 54 mil. Kč 
a bude mít garantováno 180 míst. Stavba 
školy bude realizována za podpory dotace od 
MŠMT částečně v Českém Brodě jako přístav-
ba horní školy, částečně v Doubravčicích jako 
novostavba. Ostatní obce, které budou mít 
zájem o spolupráci, se budou rovněž fi nančně 
podílet dle počtu garantovaných míst v této 
škole. Zastupitelstvo současně souhlasilo se 
zřízením práva stavby pro DSO, což je jedna 
z podmínek získání dotace. 

Jednání o vytvoření koalice, která by dispono-
vala většinou v zastupitelstvu, nebyla v době 
uzávěrky tohoto čísla ukončena. Ustavující 
jednání zastupitelstva města, na kterém by 
mělo dojít k volbě nového starosty, místosta-
rosty, rady a dalších orgánů města, je naplá-
nováno na čtvrtek 20. 10. 2022 od 18.00 hod. 
v KD Svět (kino). 

Zastupitelstvo na jednání 21. 9. 2022 rovněž 
souhlasilo s přije  m dotace na rekonstrukci 
lesní cesty „Cesta lásky“, která začíná vlevo 
nad parkovištěm pod Šemberem. Z celkových 
nákladů 3,6 mil. Kč pokryje dotace z Progra-
mu rozvoje venkova 3,2 mil. Kč. 

Krátce před volbami, dne 21. 9. 2022, se konalo 
poslední jednání starého zastupitelstva. Na něm 
složili slib zastupitele pánové Josef Ležal a Boris 
Podhorský, kteří nastoupili za zastupitele, jimž 
mandát zanikl v létě. Bylo též schváleno roz-
počtové opatření č. 4 k rozpočtu města na rok 
2022, kterým byly zvýšeny daňové příjmy a pro-
vedeny změny v inves  čních výdajích města dle 
průběhu jednotlivých akcí. Zastupitelstvo dále 
odsouhlasilo smlouvu o poskytnu   inves  ční 
dotace na stavbu sportovního sálu v suterénu 
sokolovny ve výši 1,5 mil. Kč. T. J. Sokol Český 
Brod na akci obdržel dotaci od Národní spor-
tovní agentury. Zastupitelstvo rovněž souhlasilo 
s  m, že v rámci Programů podpory sportu, kul-
tury a volného času bude příš   rok vyhlášena 
pouze výzva v programu č. 1 tak, aby spolky 
zvládly fi nančně pokrýt zvýšené provozní výda-
je. Významné akce, které by tak přišly o podpo-
ru města, budou fi nancovány individuálně.   

Krátce z města
Zastupitelstvo dále na jednání 21. 9. 2022 
souhlasilo s prodejem pozemků v lokalitách 
Na Parcelách a Nová v Liblicích a naopak 
s pořízením pozemků za traktorkou pro po-
třeby jednání s HZS o přesunu výjezdové 
stanice hasičů. Zastupitelstvo rovněž sou-
hlasilo se záměrem směny pozemků kou-
paliště a horního hřiště a odkupem části 
pozemku TJ Slavoj do majetku města. Kon-
krétní podmínky transakcí budou předmě-
tem dalších jednání.  

Zastupitelstvo též schválilo koncepční do-
kument údržby a rozvoje veřejné zeleně na 
území města, tzv. Generel zeleně. Ten zpra-
coval doc. Lukáš Štefl , který současně působí 
jako zahradní architekt Úval a se kterým naše 
město navázalo spolupráci. Cílem je postup-
ně zlepšit stav zelených ploch, ať již v rámci 
pravidelné údržby anebo cílenými zásahy (vý-
sadba stromů, keřů, kvě  n). K těm může dojít 
samostatně anebo během inves  čních akcí, 
například při rekonstrukci uličního prostoru. 
Dokument je uveřejněn na webových strán-
kách města. 
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4 Krátce z města

Na jednání dne 27. 9. 2022 rada města schvá-
lila nový jednotný vizuální styl města, tzv. 
brandbook. Na jaře proběhlo výběrové řízení 
na grafi cké studio, které navrhne logo a další 
pravidla vizuální komunikace města a jeho or-
ganizací. Výsledek bude veřejnos   představen 
na podzim. 

Během září proběhla ještě dvě jednání rady 
města v původním složení. Na jednání dne 
14. 9. 2022 rada města pověřila odbor rozvo-
je likvidací vybraných vraků zabírajících místní 
komunikace ve městě. Hrozba odvozu aut na 
náklady jejich majitelů zjevně mo  vuje tyto 
hříšníky k tomu, aby tento problém vyřešili 
sami. Vozidla, která i přes výzvy majiteli zů-
stanou na místě, budou odtažena a náklady 
budou po majitelích následně vymáhány. 

Na jednání dne 14. 9. 2022 rada města vybra-
la projektanta opravy střechy na budově rad-
nice č. p. 70. Střecha na této kulturní památ-
ce je ve špatném stavu a zatéká do ní. Rada 
též vybrala projektanta chodníku od Základní 
školy Žitomířská do Štolmíře, který povede 
podél silnice, podjezdem pod tra  , a naváže 
na slepý chodník na západní straně ulice Čes-
kobrodská ve Štolmíři. Na tuto akci chce měs-
to v budoucnu žádat o podporu ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury.

Rada města dne 27. 9. 2022 schválila podání 
žádos   o dotaci na novou mateřskou školu 
Kollárova a smlouvu o administraci této žá-
dos  . Rada rovněž schválila žádost o dotaci na 
odborné učebny v historické budově Základní 
školy Žitomířská, jejíž rekonstrukce by měla 
proběhnout souběžně s výstavbou nového pa-
vilonu budoucí svazkové školy. 

Rada města na jednání dne 27. 9. 2022 schvá-
lila podání žádos   o dotaci na vyvážecí vlek 
a shrnovač klestu pro městské lesy a dodatek 
ke smlouvě o dílo na rekonstrukci lesní „Cesty 
lásky“, kterou došlo k navýšení ceny díla. Dále 
schválila dodatek ke smlouvě o dílo na projekt 
rekonstrukce Žižkovy ulice, kterou by měl být 
aktualizován rozpočet a projekt upraven pro 
zahájení rekonstrukce, s nímž je počítáno od 
roku 2023.  

Rada města na jednání dne 14. 9. 2022 rozhodla 
o ukončení smlouvy o dílo na rekonstrukci chod-
níků v Nové ulici. Důvodem je posun termínů 
způsobený společnos   ČEZ Distribuce, a.s., která 
na poslední chvíli avizovala položení elektrického 
vedení do země. Rekonstrukce bude muset být 
vysoutěžena později znovu. Rada rovněž vybrala 
dodavatele stavby komunikace podél rybníka ve 
Štolmíři, která nakonec začne až na jaře 2023, 
a dodavatele vodohospodářských staveb na síd-
liš  , které zahrnují novou ATS a úpravy vodovo-
du, kanalizace a rozbité kanalizace podél bytovky 
v koncové čás   ulice Palackého. Na ulici Za Ryb-
níkem jsme získali dotaci od MMR, která pokryje 
menší část potřebných nákladů. Druhá akce bude 
hrazena částečně z dotace od SFPI, z fondu vodo-
hospodářského majetku města a z prostředků BD 
v Palackého ulici v Českém Brodě.

Zastupitelstvo také schválilo principy napojování 
stávajících nemovitos   ve městě, které doposud 
napojeny nejsou, na vodovodní a kanalizační síť 
města. Takových nemovitos   je několik desítek. 
Dokončením nových zdrojů vody a intenzifi kací 
čis  rny se uvolnily kapacity, které město před-
nostně využije pro stávající obyvatele a nemo-
vitos  . Budou napojovány nemovitos   s číslem 
popisným nenapojené na kanalizační řad a neza-
stavěné pozemky a nemovitos   bez čísla popis-
ného nenapojené kanalizaci s veřejným řadem 
před domem. V obou těchto případech jsou 
nemovitos   určeny jako stávající rodinné domy 
a novostavby RD s jednou bytovou jednotkou, 
s kapacitou 4 EO (ekvivalentních obyvatel). 
V případě rekonstrukcí stávajících rodinných 
domů je možné povolení pro dvougenerační RD 
s max. kapacitou 8 EO. Povolení napojení těch-
to nemovitos   bude vydáváno na dobu pě   let 
s  m, že pokud nemovitos   nebudou napojeny, 
bude jejich kapacita uvolněna pro další zájemce. 
Dále budou napojeny veřejně prospěšné stavby 
investované městem Český Brod. V ostatních 
případech se bude napojení na vodovodní a ka-
nalizační síť města povolovat na základě smlou-
vy o příspěvku na infrastrukturu a dále na zá-
kladě uzavření plánovacích smluv mezi subjekty 
a městem Český Brod. Podrobná pravidla připra-
ví a schválí rada města. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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5Věstník

Body projednávané radou města dne 14. 9. 2022
  1.  Souhlas s podáním žádos   o podporu k pro-

jektu „Zvýšení kyberne  cké bezpečnos   města 
Český Brod“.

  2.  Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 6, Arnošta 
z Pardubic 25, Český Brod.

  3.  Doporučení schválení rozpočtového opatření 
č. 4 k rozpočtu 2022.

  4.  Posouzení vozidel vykazujících známky vraku 
na pozemcích v majetku Města Český Brod.

  5.  Informace o prodeji pozemků formou elektro-
nické aukce.

  6.  Prodej pozemků v k. ú. Klučov u Českého Brodu.
  7.  Prodej podílu 1/2 pozemku v k. ú. Dolní Beřko-

vice.
  8.  Právo stavby pro Dobrovolný svazek obcí Český 

Brod – Doubravčice.
  9.  Věcné břemeno - CETIN - telekomunikační ka-

bel – Roháčova.
10.  Věcné břemeno - ČEZ Jana Kouly - přeložka k VN 

437, 852/3, 172/3 a st. 258 Český Brod - výjimka.
11.  Změna přílohy č. 1 ke Zřizovací lis  ně Základní 

škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín 
- změna pozemků.

12.  Smlouva o připojení odběrného zařízení k sí   VN.
13.  Dodatek č. 1 k SoD 202200148/OR Sta  cké 

zajištění fasády objektu č. p. 56, Nám. Arnošta 
z Pardubic, Český Brod.

14.  Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - Liblice, 
ul. Nová.

15.  Dohoda o poskytnu   fi nančního příspěvku 
- stavební úpravy nám. Arnošta z Pardubic 22.

16.  Krátkodobý pronájem technického areálu měs-
ta (bývalý areál ZZN).

17.  Vyhodnocení VZMR - Projektová dokumentace 
- oprava a zateplení stávající střechy, vzducho-
technika, bezbariérové řešení budovy č. p. 70 
Český Brod.

18.  Vyhodnocení VZMR - Projektová dokumentace 
- výstavba stezky pro pěší a cyklisty z Českého 
Brodu do Štolmíře.

19.  Vyhodnocení VZ - Štolmíř, ul. Za Rybníkem, 
oprava místní komunikace.

20.  Vyhodnocení VZ - Vodohospodářské stavby na 
sídliš   Jahodiště 2022.

21.  Čtvrtletní zpráva o stavu provozovaného vodo-
hospodářského majetku města Český Brod za 
2. čtvrtle   2022.

22.  Studie kapacit na vodovodní a kanalizační sí   
města pro napojování nemovitos  .

23.  Provedení měrných kampaní na vodovodní 
a kanalizační sí   města Český Brod - Smlouva 
o dílo.

24.  Souhlas se směnou/odkupem pozemků - TJ Sla-
voj, z. s. x město Český Brod – (koupaliště x hor-
ní hřiště).

25.  Výzvy v rámci Programů podpory sportu, kultu-
ry a volného času na rok 2023.

26.  Zápis z jednání komise bezpečnos   9. 5. 2022.
27.  Polabské komunální družstvo - souhlas s uza-

vřením smlouvy o poskytování služeb.

Body projednávané zastupitelstvem města dne 
21. 9. 2022
  1  Žádost o zvolení do funkce přísedícího pro 

Okresní soud v Kolíně.
  2.  Pravidla pro čerpání sociálního fondu.
  3.  Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpoč-

tu 2022.
  4.  Finanční podpora projektu „Vybudování spor-

tovního sálu se zázemím v suterénu sokolovny“ 
T. J. Sokol Český Brod.

  5.  Žádost o snížení sankcí za porušení rozpočtové 
kázně TJ Liblice, z. s.

  6.  Souhlas s inves  cí pořízení nového svozového 
vozu pro technické služby.

  7.  Souhlas s inves  ční akcí Výstavba polopodzem-
ních kontejnerů.

  8.  Výzvy v rámci Programů podpory sportu, kultu-
ry a volného času na rok 2023.

  9.  Souhlas s prodejem pozemků v ulici Nová a Na 
Parcelách a souhlas s nákupem lokality Klučov-
ská. 

10.  Souhlas se směnou/odkupem pozemků - TJ Sla-
voj, z. s. x město Český Brod – (koupaliště x hor-
ní hřiště).

11.  Bezúplatný převod pozemku v ulici Zborovská 
(KSUS).

12.  Odkoupení podílů pozemků v k. ú. Český Brod.
13.  Prodej pozemků v k. ú. Klučov u Českého Brodu.
14.  Prodej podílu 1/2 pozemku v k. ú. Dolní Beřko-

vice.

Věstník

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Věstník6
15.  Právo stavby pro Dobrovolný svazek obcí Český 

Brod – Doubravčice.
16.  Schválení uzavření rámcové smlouvy o spolu-

práci při výstavbě a budoucím provozu základní 
školy s DSO Český Brod - Doubravčice.

17.  Souhlas s přije  m dotace pro DSO Český Brod 
- Doubravčice (Adaptační skupiny).

18.  Dohoda o poskytnu   dotace - Rekonstrukce 
lesní cesty.

19.  Změna přílohy č. 1 ke Zřizovací lis  ně Základní 
škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín 
- změna pozemků.

20.  Revokace usnesení o rozdělení státní fi nanční 
podpory z Programu regenerace MPR a MPZ 
v roce 2022 a přerozdělení fi nanční podpory.

21.  Studie kapacit napojení na vodovodní a kanali-
zační síť.

22.  Informace - zápis z jednání fi nančního výboru.
23.  Informace - činnost kontrolního výboru.
24.  Generel zeleně města Český Brod.

Body projednávané radou města dne 27. 9. 2022
  1.  Souhlas s podáním žádos   o dotaci na pořízení 

vyvážecího vleku s hydraulickou rukou a shrno-
vače klestu na traktor Valtra.

  2.  Nájemní smlouva, Kollárova 89, Český Brod.
  3.  Žádost o zrušení infl ační doložky.
  4.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebyto-

vých prostor - Regionální muzeum v Kolíně.
  5.  Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce pozemků 

(TJ Liblice).
  6.  Dodatek č. 1 k SoD 202200144/OR - stavební 

úpravy chodníků v ulici Havlíčkova.
  7.  Rekonstrukce lesní cesty - dodatek ke smlouvě 

o dílo č. 202200030.

  8.  Štolmíř, ul. Za Rybníkem, oprava místní komuni-
kace - dodatek ke smlouvě o dílo č. 202200297.

  9.  Žižkova ulice - celková rekonstrukce ulice, 
PD - SWECO dodatek č. 3 k SoD.

10.  Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodo-
jemu Český Brod - dodatek č. 7 k SoD.

11.  Obnova (výměna) 8 ks uličních uzávěrů připo-
jení vodovodních přípojek a 1 ks podzemního 
hydrantu a šoupěte před č. p. 183, Český Brod 
– Zahrady - dodatek č. 1 k SoD.

12.  Obnova (výměna) sekčních šoupat, uličního 
uzávěru a podzemního hydrantu v ulici Jeroný-
mova, Český Brod - smlouva o dílo.

13.  Souhlas s podáním žádos   o dotaci na projekt 
Vybudování nové MŠ Kollárova, Český Brod.

14.  Žádost o dotaci na výstavbu MŠ Kollárova.
15.  Žádost o dotaci na dostavbu odborných učeben 

při ZŠ Žitomířská.
16.  Poptávka na zajištění TDS a BOZP u projek-

tu Stavební úpravy budovy č. p. 1 na parcele 
č. st. 7 v Českém Brodě.

17.  Pronájem pozemků v obci a k. ú. Český Brod.
18.  Věcné břemeno - GasNet Služby, rekonstrukce 

Na Křemínku.
19.  Sazebník jednorázových náhrad 2022.
20.  Dohoda o poskytnu   příspěvku č. 202000233/OR 

- žádost o vrácení příspěvku.
21.  Budoucí směna čás   pozemků v k. ú. Český 

Brod.
22.  Žádost o individuální dotaci z Programů pod-

pory sportu, kultury a volného času - Program 
č. 2 - Jana Školová.

23.  Jednotný vizuální styl města – brandbook.
24.  Informace - zápis z jednání komise pro územní 

rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 5. 9. 2022.

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ
Ministerstvo práce a sociálních věcí zavedlo možnost podání žádos   o jednorázový příspěvek 
na dítě. Žádat můžete online na webu MPSV (zde je nutné mít elektronickou iden  tu občana) 
nebo osobně na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. 

K žádos   o jednorázový příspěvek na dítě si prosím připravte: doklad totožnos  , jméno a rod-
né číslo manžela/manželky, popř. partnera se kterým žijete ve společné domácnos  , jména 
i rodná čísla dě  , čísla telefonu, e-mail a v případě výplaty jednorázového příspěvku na účet 
také číslo účtu.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V Českém Brodě máme pět větších a několik menších parků a parčíků, dohromady kolem 8 hektarů zeleně 
uvnitř města, nepočítáme-li štolmířskou náves. Všechny by si zasloužily obnovu a doplnění výsadeb, cestní 
sítě, vylepšení mobiliáře a herních atrakcí a zpřístupnění stávajících nebo vytvoření nových vodních prvků. 

Městský park (Jiráskovy sady) čeká na celkovou 
revitalizaci a Pivovarský rybník na odbahnění, re-
konstrukci a úpravu na koupací biotop. Město má 
hotovou studii parku i projekt odbahnění rybníka. 
Stromy jsou stejnověké, proto je důležitá jejich 
obměna. Z toho důvodu jsme letos na jaře společ-
ně s dobrovolníky a skauty vysadili přes 30 listna-
tých stromů a poslední se vysadí ještě na podzim. 
Z loňského par  cipa  vního rozpočtu a sbírky vze-
šly trampolíny, letos před prázdninami překlenula 
Šemberu provizorní lávka a v srpnu technické služ-
by natřely veřejné osvětlení. Aktuálně probíhá čiš-
tění koryta Šembery od školky po ulici Prokopa Ve-
likého. Revitalizace by měla přimést obnovu cestní 
sítě, zpřístupnění břehů Šembery, molo či lávku 
na rybníce a obměnu mobiliáře. To samé se týká 
i menšího parku směrem ke Ku  lce zvaného Há-
lova zahrada. Tady je nově v provozu veřejný gril, 
opravené hřiště na petanque a z letošního ročníku 
Broďáci Brodu bude na podzim nainstalována la-
novka pro větší dě   vedle venkovní posilovny. 

Obnova částečně skryté zelené plochy parku v ne-
mocnici, kterou město vlastní až po budovu spi-
sovny, byla předmětem diplomové práce jedné 
z českobrodských zahradních architektek. Mimo 
jiné navrhla obnovu cestní sítě, obnovu ovocného 
sadu v jižní čás   parku anebo vytvoření amfi teát-
ru. Za  m se nepovedlo docílit pěšího propojení do 
Wolkerovy ulice přes pozemek hasičů, což by do 
tohoto klidného místa přilákalo další Broďáky na 
procházku.  

Dva hektary bývalé skládky za jatkami jsou v územ-
ním plánu určeny jako rekreační zeleň a rezerva 
pro sport. Zde by v budoucnu mohl vzniknout 
třeba krajinný park, nebo k přírodě šetrné veřej-
né sportoviště. Mohli bychom využít i nerovného 
terénu a dobrého výhledu do širokého okolí. Po 
nutné sanaci případné ekologické zátěže by moh-

lo území projít revitalizací po vzoru parku Vinice 
nedaleko Úval, který slouží jako odpočinková zóna 
pro široké okolí. Na jednu stranu řešíme nedosta-
tek vhodných pozemků, na druhé zde máme tento 
rozlehlý nevyužitý brownfi eld. Máme též velkou 
šanci na tento záměr získat evropskou dotaci pro-
střednictvím tzv. ITI.

V rámci výstavby v bývalém cukrovaru je po doho-
dě investora s městem počítáno s širokým pruhem 
zeleně mezi novými domy a Šemberou. Odtud by 
současně mělo vést několik lávek, kterými by se 
nová čtvrť propojila s územím na jih od Šembery, 
kde se nacházejí Nouzovské rybníky a Chodo  nský 
rybník. Zde město kromě skládky větší pozemky 
nevlastní, ale do budoucna by tato lokalita měla 
tvořit rekreační zázemí města. 

V září zastupitelstvo schválilo tzv. generel zeleně, 
což je základní koncepční dokument údržby a roz-
voje veřejné zeleně ve městě. Mapuje všechny do-
stupné plochy ve městě a navrhuje, jak je vylepšit. 
Místa jako park u hradeb, na konci Ruské ulice, ale 
řada menších kousků zeleně by se postupně měla 
dočkat nových výsadeb, pěších cest i vhodného 
mobiliáře. 

Tomáš Klinecký, místostarosta

Současné i budoucí českobrodské parky?

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO 
Starosta města vás srdečně zve na ustavující zasedání Zastupitelstva města Český Brod, které 
se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2022 od 18.00 hodin v KD Svět, Krále Jiřího 332.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Strategické plánování dalšího rozvoje Brodu veřejně

8 Z radnice

Jaké máme kompetence k řešení projektu? Má zapojení veřejnos   do projektu přidanou hodnotu? Jaká 
je zainteresovanost občanů? Jaká je realizovatelnost projektu? Je řešení dosažitelné a výsledek viditelný 
v krátkém časovém horizontu? Je řešení tohoto projektu strategickou výzvou a přispěje k tvorbě či naplňo-
vání nového strategického plánu?

Na základě těchto otázek jsme vybrali čtyři témata, 
která budeme v následujících měsících řešit během 
přípravy strategického plánu. Jednotlivá témata 
jsme vám představili v zářijovém čísle. Jsou jimi: 
nová podoba náměs  , volnočasové využi   parku 
a pivovarského rybníka, plán péče o českobrodské 
chodníky a vytvoření bezpečné pěší cesty dě   do 
škol. Do původního seznamu jsme nakonec přidali 
ještě jedno, velmi atrak  vní a aktuální téma, a  m 
je využi   bývalé deponie (skládky).

Naskytla se nám možnost získání dotačních pro-
středků na zelenou infrastrukturu ve veřejném 
prostranství. Proto by nás kromě původně zmíně-
ných témat také zajímalo, jak by se podle vás měl 
co nejefek  vněji využít pozemek bývalé skládky za 

jatkami. Díky zmíněné dotaci by mohl být rekul  -
vován na park nebo sportoviště v přírodě. Prostor 
o rozloze 2 ha by se měl stát, i díky budoucím láv-
kám přes Šemberu, dostupnou rekreační přírodní 
zónou. S tímto využitím počítá i územní plán 
města. 

Veřejná setkání a další způsoby par  cipace k té-
matům na sebe nenechají dlouho čekat. Přesné 
termíny budou uvedeny v jednotlivých pozván-
kách, které se k vám dostanou prostřednictvím 
zpravodaje, webu, FB pozvánky najdete také v ka-
lendáři akcí na www.cvik.info a samozřejmě všech-
ny informace pro vás i nadále shromažďujeme na 
www.Brod2032.cz, kde se můžete přihlásit k odbě-
ru novinek. Nemusíte si pak informace vyhledávat, 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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ale všechny podstatné novinky a změny přistanou 
automa  cky ve vaší emailové schránce. 

Prvním místem, kde se můžeme společně potkat, 
a kde můžete vyjádřit svůj názor a přání, bude čes-
kobrodská pouť o víkendu 21. a 22. října. Rádi by-
chom pozvali všechny, které budoucnost deponie 
zajímá, k našemu stánku u areálu ZZN. Zastavte se 
u nás na pár minut a řekněte nám, jaké volnoča-
sové ak  vity byste si na této ploše dokázali před-
stavit. 

K tématu nová podoba náměs   budou kolegové 
z Agory v průběhu října provádět mapování.  Oslo-
ví s žádos   o krátký rozhovor vlastníky dotčených 
nemovitos  , provozovatele a ins  tuce na náměs  . 
Během listopadu by pak měla proběhnout krátká 
anketa, která bude určena všem dotčeným. Na zá-

kladě výsledků z předchozího dotazování bychom 
se s vámi všemi pak rádi potkali osobně a spolu 
s městským architektem diskutovali nad mapou.

Již nyní probíhá mapování aktérů druhého tématu 
volnočasového využi   parku a pivovarského ryb-
níka. V průběhu listopadu bychom si pak s vámi 
prošli celé Jiráskovy sady a v terénu nechali připo-
mínkovat studii revitalizace společně s jejím zhoto-
vitelem, panem Ing. Josefem Součkem. V listopadu 
budeme také společně mapovat problema  cká 
místa na chodnících. Tento proces bude v online 
rozhraní. Problema  ce bezpečných cest do škol se 
budeme věnovat společně s brodskými školami, 
žáky i rodiči.

Mar  na Vlastníková, 
PR manažerka ve spolupráci s Agora CE

9Z radnice

MILOSTIVÉ LÉTO
Parlament v červenci schválil novelu zákona exekučního řádu, známou jako Milos  vé léto.  
Jedná se o druhou a zároveň poslední příležitost, kdy lidé mohou ukončit za velmi příznivých 
podmínek exekuce nařízené na dluhy vůči veřejnoprávním subjektům, tedy i vůči obcím a jimi 
zřizovaným či vlastněným subjektům. Veškeré informace jsou k dispozici na webových strán-
kách www.milos  veleto.cz a také na bezplatné telefonní lince Člověka v  sni 770 600 800.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na měsíc listopad je naplánováno slavnostní vítání občánků našeho města. Přesný termín 
bude upřesněn v pozvánce, která bude rozesílána rodičům přihlášených dě  . Nově narozené 
dě   mohou rodiče přihlašovat na další termín písemnou přihláškou, která je k dispozici na 
webu města, nebo přímo v kanceláři matriky.
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Jak pokračují městské projekty?

Projekty a investice10

V našem městě se stále něco děje. Volební klání jsou u konce, to ale probíhající projekty nezajímá. Práce 
na nich pokračují. U některých probíhá realizace už přímo na místě, u jiných se připravuje projektová 
dokumentace, jsou vypsána výběrová řízení na dodavatele či zhotovitele. Máme pro vás souhrn toho nej-
důležitějšího.

O tom, jak pokračují městské projekty, vás pravi-
delně informujeme nejen na stránkách zpravoda-
je, ale také na webové a facebookové stránce měs-
ta, kde najdete informace nejaktuálnější, a kde se 
nás můžete zeptat na to, co vás k projektu nejvíce 
zajímá. 

U velkých vodohospodářských staveb se teď vy-
čkává. U intenzifi kace čis  rny odpadních vod jsou 
stavební práce hotové, čekáme na rozhodnu   
krajského úřadu o spuštění zkušebního provozu. 
U výstavby nové komory vodojemu Na Vrabčici 
je smlouva prodloužena do 21. října. Na nových 
vodních zdrojích NV1 a NV2 a vodovodním přiva-
děči práce pokračují s předs  hem. V průběhu října 
dojde také k opravě povrchu silnice u benzinové 
pumpy a v intravilánu Zahrad. Kolaudace je před-
pokládána na přelomu roku 2022/2023. Termín 
dokončení je dle smlouvy červen roku 2023. 

V budově č. p. 56 jsou zavrtané mikropiloty pro 
sta  cké zajištění budovy. Došlo k výměně oken 
a dále pokračují práce na fasádě. Všechny práce 
probíhají pod dohledem pracovníků z Národního 
památkového ústavu a akce je spolufi nancována 
z Operačního programu Životního prostředí.

Stále probíhá oprava koruny bašty městského opev-
nění. Ze spár mezi kameny jsou odstraňovány ná-
nosy prachu, mechy a náletové rostliny. Spáry ve 
svrchní ploše budou pročištěny a dojde k nahra-

zení rozpadlých kamenů novými za dodržení pů-
vodní skladby. Práce by měly být hotové do konce 
listopadu. I na této akci přísně dozorují pracovníci 
památkové péče, protože hradby jsou naší nejroz-
sáhlejší kulturní památkou a ministerstvo kultury 
z programu Regenerace městských památkových 
zón tuto akci spolufi nancuje. 

Práce na výměně povrchu chodníků v Havlíčkově 
ulici byly dokončeny. Chodník je kompletně zre-
konstruován a usazena byla také nová autobusová 
zastávka, která nebude ve městě jediná. Dokonče-
ní ulice Tyršova čeká na fi nální práce, nástřik no-
vých přechodů a podzimní termín sázení stromů. 

V areálu nemocnice probíhá oprava areálové roz-
vodny a trafostanice. Jejím prostřednictvím jsou 
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napájena jednotlivá zařízení v areálu nemocnice. 
Vyměněna bude technologie NN (nízkého napě  ) 
a VN (vysokého napě  ), rozvaděče, modernizo-
vány kobky VN, vyměněn jeden a doplněn druhý 
transformátor. Na konci proběhne přepojení, za-
školení, revize, předání dokumentace skutečného 
provedení a zajištění kolaudačního souhlasu. Ho-
tovo bude do začátku podzimu. Je to už jedenáctý 
objekt v nemocnici, který prochází kompletní nebo 
částečnou rekonstrukcí.

Také rekonstrukce ulice Za Rybníkem má vybrané-
ho a zasmluvněného zhotovitele.  Podařilo se nám 
získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve 
výši 2 mil. a práce proběhnou v příš  m roce. Pro-
jekt v celkové výši 6 mil. zahrnuje asfaltový povrch 
ulice, obrubníky a nové veřejné osvětlení. 

Byl vybrán zhotovitel veřejné zakázky Vodohospo-
dářské stavby na sídliš   Jahodiště. V rámci těchto 
prací dojde k vybudování nové ATS na pozem-
ku města, nově se propojí vodovodní řady v ulici 
28. října a Palackého a ve spolupráci s Bytovým 
družstvem Palackého budou vybudovány nové vo-
dovodní a kanalizační přípojky. Stávající panelová 
komunikace bude mít nový povrch. Celkové nákla-
dy budou činit přibližně 9 mil., z toho 2 mil. pokryje 
dotace SFPI. 

Během léta město vyhlásilo veřejné zakázky na 
zpracování projektových dokumentací na chodník 
do Štolmíře, na rekonstrukci chodníků v Liblicích, 
na výměnu střechy a vybudování výtahu na bu-

dově úřadu č. p. 70. Všechny tyto zakázky byly vy-
hodnoceny, vybráni vítězní zpracovatelé a smlouvy 
s nimi jsou podepsány.

Velká očekávání i zklamání provází připravované 
stavby a rekonstrukce některých objektů a sna-
ha získat na řešení těchto problému fi nancování. 
Jde především o domov Anna, kde je nevyhovující 
střecha. Současně s její opravou bychom rádi řešili 
i možnos   alterna  vních zdrojů vytápění, energe-
 ckou úsporu a případnou rekonstrukci pro zvýše-

ní komfortu klientů. 

Dalším velkým záměrem města je vybudování 
nové MŠ Kollárova, kde se neustále proměňují 
možnos   dotace, což městu komplikuje podat do 
příslušných výzev žádost. Za  m to řešíme zajiště-
ním úprav projektové dokumentace. Poslední vel-
kou městskou stavbou bude vybudování výtahu 
a odborných učeben na budově ZŠ Žitomířská 
č. p. 885. I zde připravujeme podklady pro budoucí 
žádost o dotaci.

V oblas   dopravy jsou připraveny dva velké pro-
jekty a to rekonstrukce ulice Žižkova a kruhová 
křižovatka Jana Kouly a Krále Jiřího. V obou těchto 
akcích budeme partnerem a společným zadavate-
lem prací spolu se Středočeským krajem, který je 
vlastníkem silnic. Jednáme tedy o společném po-
stupu a koordinaci budoucích prací. 

Mgr. Hana Dočkalová, 
vedoucí odboru rozvoje
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Projekty a investice12

Na základě žádos   o dotaci jsme v červnu 2022 získali od ministerstva pro místní rozvoj fi nanční pro-
středky na stavební úpravy budovy č. p. 1 ve výši 9,1 mil. Kč. Městská knihovna začala ihned vyklízet své 
prostory a depozitáře tak, aby byl provoz knihovny co nejméně omezen. 

Zhotovitelem stavby je na základě výběrového ří-
zení fi rma MOZIS s. r. o., která realizovala již něko-
lik staveb na území našeho města. Staveniště bylo 
předáno dle požadavků dotačního  tulu, nyní již 
probíhá zařízení staveniště a zahájení stavebních 
prací - bourání nepotřebných příček, instalová-
ny budou rozvody vody, plynu, elektriky. V rámci 
stavebních prací budou upraveny prostory v I. a II. 
nadzemním podlaží. V objektu bude instalován to-
lik potřebný bezbariérový výtah, který bude jezdit 
mezi I. a III. nadzemním podlažím. Vybudována bu-
dou nově také sociální zařízení, včetně bezbariéro-
vého WC. V rámci stavby bude vybudováno i nové 
schodiště z II. nadzemního podlaží do podkroví bu-
dovy, kde se plánují další stavební úpravy. Náklady 
na vybudování schodiště nejsou zahrnuty.

Stavební práce by měly být dle smlouvy o dílo do-
končeny do konce měsíce dubna 2023, následovalo 
by vybavení rekonstruovaných prostor mobiliáře. 
Pokud vše půjde bez problémů, 1. září 2023 bychom 
vás přivítali v nových prostorech. Celkové nákla-
dy na stavební práce jsou vyčísleny na 17,1 mil. Kč 
včetně DPH.

Podrobné informace o chodu městské knihovny 
sledujte na FB stránkách @knihovnaceskybrod 
nebo na webu: www.knihovna-cbrod.cz.

Lenka Farkasová, odbor rozvoje 
Autorem vizualizace je 

Ing. arch. Mar  n Hájek – ATELIÉR HÁJEK

Rekonstrukce městské knihovny
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Českobrodské hrátky v ANNĚ

13Z organizací a spolků

Letošní ročník doprovázelo deš  vé počasí, tak 
jsme museli všechny sportovní disciplíny přesu-
nout do budovy, což nakonec vůbec nevadilo, se-
nioři si pochvalovali, že je vše blízko. V doprovodu 
studentů gymnázia klien   absolvovali jednotlivá 
stanoviště, mezi nimiž nechyběl oblíbený kulinář-
ský koutek, výtvarná dílna, poznávání předmětů 
a známých osobnos  . Ze sportovních disciplín 
jsme zařadili šipky, kuželky a hod míčkem. Svoje 
vědomos   si všichni prověřili při nové hře Deset 
stupňů ke zlaté. V Kazetovém sále se pak podávala 
káva a výtečný jablečný koláč, který upekly klientky 
s ergoterapeutkou paní Krutskou. Bylo to moc hez-
ké odpoledne a senioři byli spokojení. Moc děku-
jeme studentům gymnázia za pomoc při zajištění 
Českobrodských hrátek!

Další povedenou akcí v uplynulých týdnech byla 
Letní párty s oblíbenou cimbálkovou muzikou 
Kobylka. Vše probíhalo na našem vnitřním nádvo-
ří. Kromě poslechu a zpěvu moravských písniček si 
senioři mohli pochutnat na výborné pizze z Pizzerie 
Malechov, kterou jsme dostali sponzorským darem, 
za což patří poděkování panu Janu Chaloupkovi.

Nezapomínáme ani na zaměstnance a jejich dě  , 
pro které jsme koncem srpna uspořádali už osmý 
výlet do zábavního parku Mirakulum. 

Fotografi e z těchto akcí si můžete prohlédnout na 
www.domov-anna.cz/akce-fotografi e.

Lucie Hovorková, ředitelka

Českobrodské hrátky pořádáme již desátým rokem. Je to tradiční akce, která seniory baví, neboť v jejím 
průběhu plní úkoly na různých stanoviš  ch a na konci je čeká občerstvení při společném posezení v Kaze-
tovém sále.  
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Opro   očekávání se letos zúčastnilo pouze 10 
družstev, ale pokud byste se podívali na startovní 
lis  nu, viděli byste téměř samé známé harcovníky 
jak z českobrodského, tak z chrudimského Vpředu, 
který se v dubnu konečně po dvouleté covidové 
pauze uskutečnil. Nikdo si ale netroufal odhad-
nout, kdo by mohl být vítězem, povede se snad 
družstvu Petr Ventluka, Pavel Krbálek, Jaroslav Lo-
senický vyhrát „double“, tedy jak chrudimskou, tak 
i českobrodskou variantu v jednom roce?

Jako každý rok – šifry, vědomostní testy, tradiční 
disciplíny jako hod krikeťákem, střelba ze vzdu-
chovky, lukostřelba, kánoe, šplh, praky, vrhací se-
kery, ale i netradiční lanová překážka „girlandy“ ve 
zhruba šes  metrové výšce s jištěním nebo překo-
návání rokle na jednom provazu, tzv. „alpským tra-
verzem“ – s  m vším se museli závodníci potýkat. 
Nebýt vypuštěného rybníku ve Zbýšově, čekalo by 
nás i překonání vodní plochy s batohy na improvi-
zovaných vorech, které by si družstva sama posta-
vila. Místo toho jsme připravili pouze o něco delší 
trasu v obou etapách.

Z pohledu organizátora to ale nebyla jediná komp-
likace, se kterou jsme se museli letos potýkat. Noč-
ní můra se naplnila, když se v den závodu objevila 
na trase myslivecká naháňka, která nás pozastavila 

jen na půl hodiny, naštěs   bez změny trasy závodu, 
po pár kilometrech dále se zase objevily zkoušky 
mysliveckých psů, a jako završení dne s námi opro   
předchozí domluvě majitel restauračního zařízení 
jaksi moc nepočítal. Ale vše se naštěs   zdárně vy-
řešilo, něco i vlastními silami. Letošní ročník nám 
tak přinesl mnoho námětů, zejména ke zlepšení 
komunikace nejen s majiteli lesů, polí a vodních 
ploch.

Naše peripe  e se závodníků snad moc nedotkly, 
všichni zdárně dorazili do cíle, za což jim patří naše 
uznání. Vyhrálo družstvo z Prahy - Anežka Heny-
chová, Vít Henych, Václav Henych, o 72 minut 
utekl „double“ družstvu z Rabštejnské Lhoty – Petr 
Ventluka, Pavel Krbálek, Jaroslav Losenický a tře-
  dorazilo do cíle družstvo z Prahy/z Úval – Josef 

Polák, Jan Černohaus, Tomáš Knězek. Uznání a dík 
patří i všem rozhodčím a městu Český Brod za fi -
nanční podporu.

Po 18 letech posouvání směrem na východ jsme se 
otočili zase směrem na západ. Že bychom se vrace-
li zpátky domů? Necháme se překvapit na dalším 
ročníku. A šifry? Ty budou těžší… 

Jan Štangler, 
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

14 Z organizací a spolků
Akce Vpřed 2022
Letošní 25. ročník českobrodské Akce Vpřed se uskutečnil ve dnech 3. a 4. září se startem v obci Zbýšov a s 
cílem ve Zbraslavicích. Co přinesl tento jubilejní ročník?
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Týden nízkoprahových klubů v NZDM Klub Zvonice

V pondělí 19. záři jsme pozvali na neformální sní-
dani zástupce samosprávy města, OSPODu (or-
gán sociálně-právní ochrany dě  ) a pedagogické 
pracovníky z místních základních a středních škol, 
kteří se věnují primární prevenci. Po představení 
služby a návazných ak  vit NZDM jsme se zaměřili 
na místní ukrajinskou komunitu, ob  žné zařazení 
ukrajinských dě   a mládeže do škol a mapování 
využi   nabídky volnočasových ak  vit vhodné pro 
tuto cílovou skupinu. Všichni jsme se jednotně 
shodli na tom, že je třeba opět s komunitou inten-
zivně pracovat, navázat na předchozí vybudované 
vztahy a poskytnout pomocnou ruku tam, kde je 
potřeba. Pro co nejefek  vnější cílenou pomoc je 
prioritní vzájemné předávání informací a spoluprá-
ce napříč všemi organizacemi pracujícími s dětmi 
a mládeží.

Na toto setkání navázal úterní program pro dě   
a rodiče z Ukrajiny, kdy jsme opět vsadili na ne-
formální besedování a přátelskou atmosféru. Po-
čáteční nervozitu pomohla prolomit ochutnávka 
národních jídel, kdy ukrajinské ženy přímo v klubu 
uvařily a podávaly vynikající boršč. Ani my jsme se 
nenechali zahanbit a s našimi klienty jsme upekli 
české koláče a buchty, na kterých si všichni společ-
ně pochutnali. Program doplnila výroba vánočních 

ozdob z keramiky a společná malba prsty na plátno 
zobrazující slunce. Na plánovaný fotbalový zápas 
bohužel pro špatné počasí nedošlo, ale během 
odpoledne se nám podařilo vybudovat s mamin-
kami a dětmi vztah, o který chceme rozhodně dále 
pečovat. Důkazem je například plánované zapojení 
ukrajinských dě   do ak  vit na farmě s koňmi Na 
Poli, z. s. Jde o pomoc ve stájích a nácvik jízdy na 
koních v nedaleké obci Kšely, kam s našimi klienty 
jezdíme už řadu let. Kromě toho jsme se domluvili 
na pořádání dílniček a cílené pomoci s vyplněním 
volného času ukrajinských dě  , kdy se budou moci 
přirozeně učit český jazyk.

Potenciální klien  , rodiče a další zájemci měli mož-
nost ve středu 21. září v odpoledních hodinách na-
hlédnout do provozu našeho zařízení a seznámit se 
s nabídkou NZDM Klubu Zvonice, chodem a návaz-
nými ak  vitami při Dnu otevřených dveří. Bohužel 
mnoho zájemců nepřišlo. Pozvání však využil pe-
dagog, lektor a zakladatel sportovní agentury Hej-
beme se Roman Kosík. Společně jsme naplánovali 
pro NZDM říjnový workshop zaměřený na parkour. 
Více na www.leccos.cz.

Petra Ištvániková, Dita Nekolná,
LECCOS, z .s.

I letos jsme se v českobrodském Klubu Zvonice připojili ke kampani Týden nízkoprahových klubů, kterou 
pořádá Česká asociace streetwork, střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Kampaň proběhla 
od 19. od 23. září a zaměřila se na témata dopadu chudoby na dě   a dospívající a projevy uprchlické krize 
v nízkoprahových zařízeních.
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Vždy jsme využívali naše sportoviště efek  vně, 
neplýtvali ničím, natož energiemi. Minulá zima 
nám ukázala drobné rezervy, kde se dá ještě zabrat 
a kde ušetřit. Ve sportovní hale a zázemí jsme 
vyměnili zářivky za úsporné osvětlení. Původní 
jsou jen v kryté běžecké dráze, kde výměna nebu-
de snadná. Díky nízkým stropům je třeba vyřešit 
i ochranu světelných nosičů. Jednotlivé sportovní 
prostory jsme naplnili školní výukou a tréninkový-
mi jednotkami s ohledem na vytápění a snížili jsme 
teplotu ve všech prostorách.  

Hledáme vhodné technologie a možnos   jejich 
fi nancování pro alterna  vní zdroje energie a dal-
ší snížení energe  ckých nákladů našich krytých 
sportovišť. Jednáme s odbornými fi rmami o solár-
ní energii a dalších řešeních. Podali jsme žádost 
o dotaci na zateplení sportovní haly a kryté běžec-
ké dráhy, která již prošla několika koly hodnocení, 
a zdá se, že uspějeme. Pro realizaci máme hoto-
vé i výběrové řízení na dodavatele a podepsanou 
smlouvu o dílo. 

Největší staros   nám dělá tenisová nafukovací hala, 
jejíž energe  cká a  m i ekonomická náročnost je 
značná. Máme několik variant, při kterých budeme 
halu stavět či nestavět, v krizových variantách ji bu-

deme předčasně bourat. Zamýšlíme se nad nutnými 
inves  cemi do zázemí tenisového areálu. 

Oslovujeme rodiče dě  , sponzory, reklamní part-
nery a snažíme se s jejich pomocí ustát tuto velmi 
náročnou situaci. Pro letošní rok jsme získali do-
tační prostředky od města Český Brod na provoz 
a činnost, nejdůležitější sportovní akce a na nut-
né opravy pro tenisový areál. Národní sportovní 
agentura nám poskytla dotaci Můj Klub 2022 na 
sportovní činnost a nyní čekáme, zda obdržíme 
alespoň část z dotačních prostředků agentury na 
energie. Počet přijatých žádos   v souhrnu více než 
dvojnásobně překročil alokaci výzvy, ale očekává-
me, že bychom mohli dostat zhruba čtvr  nu před-
pokládaného nárůstu cen energií.  Museli jsme pro 
letošní rok podruhé zdražit cenu za hodinu proná-
jmu sportovišť a zvednout členské příspěvky na 
provoz tělovýchovných zařízení. 

Přijali jsme tolik opatření, jako nikdy před  m 
a hledáme nové možnos  . Věříme, že to zvládneme 
a budeme moci i nadále poskytovat svým členům, 
školám, ostatním sportovním subjektům a veřejnos   
stejně kvalitní zázemí sportovišť a služeb, jako dosud. 

Jan Hanzal, TJ Slavoj Český Brod

16 Z organizací a spolků
TJ Slavoj bojuje s cenami energií
Energe  cká krize nás pos  hla před rokem, kdy vyhlásila krach společnost Bohemia Energy, jejímž pro-
střednictvím jsme nakupovali plyn i elektřinu na burze. Mnoho let jsme díky spekulaci na trhu nakupovali 
vždy dopředu za výhodné ceny. Znamenalo to skokové zvýšení nákladů na všechna sportoviště, a to jsme 
netušili, co nás v této oblas   ještě čeká. Máme za sebou roční maraton, se kterým nikdo z nás neměl dosud 
žádné zkušenos  . Cílovou páskou jsme za  m neproběhli, ale naučili jsme se šetřit. 
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8. říjen je Památným dnem sokolstva, připomínaný v souvislos   s Reinhardem Heydrichem vyhlášenou 
„Akcí Sokol“. Ta v noci ze 7. na 8. října 1941 znamenala hromadné zatýkání činovníků a vedoucích předsta-
vitelů sokolských žup, jednot i ústředí a následné rozpuštění Sokola jako takového. Z celkového počtu 1500 
zatčených se téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků již na svá místa po skončení války nevrá  lo. 

My jsme si toto smutné výročí připomněli pouš-
těním lodiček se světýlky za každého, kdo během 
heydrichiády položil svůj život, již počtvrté. A opět 
po Šembeře vyplulo více než sto symbolických za-
pálených svíček jako vzpomínka na všechny, kteří 
obětovali svůj život i za nás.

Letošní Večer sokolských světel, jak se celorepub-
liková akce ofi ciálně jmenuje, navš  vilo v průběhu 
dvou hodin se svými dětmi okolo tří set občanů 
města Český Brod, kterým jsme poprvé připravili 
i malé občerstvení v podobě upečených bábovek 
a zákusků. Pro malé návštěvníky byl připraven hor-
ký čaj a velkým přišel velmi k chu   výborný sva-

řáček. Podmínkou pro obdržení lodičky pro větší 
bylo vyluštění šifry zakódované v textu, informu-
jícím návštěvníky o tom, proč se lodičky vypouš-
tějí. Menší dě   skládaly rozstříhaný sokolský znak 
a svoji přítomnost potvrdily ob  skem své dlaně na 
pamětní arch.

Děkujeme městu Český Brod za podporu, technic-
kým službám za skvělý přístup k vodě a majiteli sta-
vebnin panu Královi za zapůjčení pozemku, kde stál 
náš stánek. A za rok opět u Šembery…

Ing. Jaroslav Petrásek, 
náčelník T. J. Sokol Český Brod

17Z organizací a spolků
Po Šembeře po roce opět plavaly lodičky

BLAHOPŘEJEME
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: pan Jiří Havelka, 
pan Bohuslav Koudela. 

Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Srdcovky zase vaří, MaLuYou a plánují další ak  vity

18 Z organizací a spolků

V novém školním roce jsme již tradičně otevřeli 
Kurz vaření pro dě   od 6 do 12 let, ve kterém se 
dívky i chlapci učí kuchařským dovednostem, od 
krájení až po uvaření celého kompletního menu, 
třeba na nedělní oběd. MaLuYou je výtvarný 
a krea  vní kroužek pro dě   od 4 do 8 let, ve kte-
rém pod vedením zkušené výtvarnice a pedagož-
ky Mgr. Markéty Stejskalové budou dě   malovat, 
tvořit a rozvíjet svou krea  vitu i jemnou motoriku.

Pomalu se chystáme na tema  cké workshopy s vá-
noční téma  kou, připravujeme dvě odborné před-
nášky z oblas   zdraví a prevence o něj a máme 
nový dějový příběh čtvrtého příměstského tábo-
ra pro příš   letní prázdniny. Letos nás mrzelo, že 
jsme neměli kapacitu pro všechny přihlášené dě   
a některé jsme prostě museli odmítnout. Rozhod-

li jsme se tedy, že rozšíříme naše řady, povoláme 
posily a budeme dělat čtyři příměstské tábory. Dě-
kujeme všem našim lektorům a lektorkám za jejich 
práci, invenci, nasazení a krea  vitu.

Marcela Chuchlová,
Srdcovky, z. s.

Léto už je nenávratně pryč a s ním i naše příměstské tábory, které jsme letos rozšířili o Týden v Bradavicích. 
Týden s budoucími čarodějkami a kouzelníky byl opředený tajemnem i historií. Všechny tři naše tábory 
jsme si my i téměř stovka dě  , užili a přálo nám i počasí. Děkujeme všem rodičům za milé zprávy, maily 
i osobní pozi  vní hodnocení, jsou pro nás dobrým motorem a mo  vací pro naši celoroční práci s dětmi, 
pravidelné ak  vity i letní a příměstské tábory. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Turnaj v rapid šachu „Český Brod 2022“

18. ročník otevřeného turnaje v rapid šachu „Český Brod 2022“se uskutečnil 10. září 2022 ve školním re-
staurantu za účas   šachistů z 15 šachových oddílů, letos i s účas   hráčů z Polska a Ukrajiny. Poděkování 
patří pořadatelům z šachového klubu ŠK Český Brod za hladký a bezproblémový průběh a také městu 
Český Brod za podporu turnaje.

V turnaji zvítězil bez ztráty bodu způsobem start 
cíl odchovanec českobrodského klubu mistr FIDE 
Mar  n Horák, v současné době hraje také extraligu 
v družstvu Unichess Praha, před Antonínem Žváčkem 
ze sportovního klubu Kbely, který získal zároveň cenu 
pro nejlepšího seniora. Na 3. místě skončil teprve 
jedenác  letý talentovaný hráč z Ukrajiny Dmitryi Mi-
galko, dosáhl  m také na cenu pro nejlépe umístěné-
ho juniora. Cenu pro nejlepší ženu si odnesla Monika 
Závůrková z TJ Sparta Kutná Hora.

Umístění hráčů z pořádajícího klubu: 24. Adam 
Benda, 26. Jiří Záběhlický, 27. Oldřich Eisner, 30. Mi-
roslav Vomáčka. Pro šachisty byl turnaj i přípravou 
před mistrovskými soutěžemi družstev, které budou 
zahájeny v říjnu. Více o turnaji a šachovém klubu se 
dozvíte na www.sachyceskybrod.cz.

Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný,
ŠK Český Brod

foto: Ing. Miroslav Urban
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Ano, takto bychom mohli defi novat první dny 
v mateřské škole a to nejen u nás. Chviličku novým 
dětem trvá, než si zvyknou na změny. Člověk se jim 
ani nemůže divit. Vstup do mateřské školy je prv-
ním velkým krokem do světa bez rodičů. Proto prv-
ní dny jsme dě   chovaly, utěšovaly, seznamovaly 
s prostředím ve školce. 

Opro   tomu mazáci, mohu-li tak označovat dě  , 
které školku, již velice dobře znají, se do školky 
těšili a nastoupili v plném počtu. Nemohu s jisto-
tou říci, že 100% docházka byla způsobená nadše-
ním dě  , nebo spíše jejich rodičů, kteří se na září 
mnohdy těší více, jak jejich dě  . Samozřejmě se 
těší na to, co nového se dě   naučí. 

Naštěs   jsme na záři připravené, a i když se kapa-
city tříd od nového školního zvýšily z 25 dě   na 
28 dě   na třídu, tak jsme se na dě   velice těšily. 
První dny jsme se seznamovali s novými kamarády, 
naší třídou, školkou a jejím okolím. A samozřejmě 
přišla řada na nejdůležitější část, a to vytváření 
pravidel třídy, která během roku neustále připomí-
náme a opakujeme a opakujeme a připomínáme. 
Bez pravidel by to zkrátka nešlo. 

Dny plynuly v obrovské harmonii. Větší dě   začaly 
si mezi sebou připomínat pravidla. Malé dě   pře-
stávaly jedno po druhém plakat a už se čekalo jen 
na pár posledních. Do této úžasné, pracně a psy-
chicky velmi náročně vypracované harmonie náhle 
zasáhla vyšší moc. 

Lidově se říká: „Kam čert nemůže, pošle ženu“. 
U nás jsme to pozměnili „Kam čert nemůže, pošle 
nemoc“, a tak jsme jedna po druhé zůstávaly na 
neschopence doma. A světe div se, ve školce zbyla 
jen polovina personálu. Začal se psát katastrofi cký 
scénář, a to uzavření MŠ. 

Naštěs   zasáhli naši andělé. Ano, označení je zcela 
na místě, jelikož bez našich úžasných rodičů a pra-
rodičů bychom to celé nezvládli. Kdo mohl, nechal 
si dě   doma, a za to bych všem našim andělům 
chtěla za nás všechny ze srdce poděkovat.

Nesmím samozřejmě zapomenout poděkovat na-
ším kolegyním, které zůstaly zdravé a vše bez nás 
ostatních zvládly.  Konec měsíce už byl více poklid-
ný, a tak jsme vstoupili snad pravou nohou do no-
vého měsíce října. 

Vám všem, kdož jste dočetli tento článek až do 
konce, přeji krásné podzimní dny a hlavně ve zdra-
ví strávené. 

Michaela Procházková z třídy Draků, 
MŠ Letadýlko 

Září v mateřské škole Letadýlko 
V září nastoupily nové malé dě  ,
vztekaly se, plakaly, 
a maminkám hned u dveří 
do náručí skákaly. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Koncem prázdnin se náš DofE tým vydal na svou první expedici v rámci bronzové úrovně. Jednalo se 
o cvičnou expedici, která měla ověřit naše fyzické schopnos   a práci v týmu. Vydali jsme se do Poděbrad, 
na cestu nám sví  lo slunce a panovala dobrá nálada. S přibližujícím se večerem jsme se blížili cíli i my. Po 
postavení stanů v kempu jsme uvařili večeři na plynových hořácích a pak nám začalo pršet. Déšť byl per-
fektní příležitos   pro hraní karet. Druhý den byl plánovaný odjezd z vlakové stanice Poděbrady do stanice 
Kolín. A odtud zpátky domů.

Naše druhá, a tedy už ostrá expedice se konala v září. 
Tentokrát jsme zamířili na Kutnohorsko. Cesta byla 
krásná, všude samé rybníky, spousta zeleně a staré 
mlýny. Počtem kilometrů byla podobná naší cvič-
né expedici. Zvolili jsme si cíl expedice, a to sbírání 
odpadků z přírody. Až v momentě, kdy se člověk na 
odpadky v přírodě soustředí, mu dojde, kolik se jich 
v naší přírodě vlastně nachází. 

Počasí nám tentokrát moc nepřálo, přes den sice 
krásně sví  lo slunce, ale v noci nám byla velká zima. 
Po probuzení jsme si společně uvařili snídani, zahřáli 
se horkým čajem, zabalili stany a vydali se na ces-
tu domů. Většina z nás už má splněné své ak  vity 
v oblas   dovednos  , sportu a dobrovolnictví, a tak se 
můžeme těšit na závěrečnou ceremonii. 

Nela Hauptmanová, třída 6A8

Expedice DofE týmu českobrodského gymnázia

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Na konci minulého školního roku jsme navš  vili 
Stavovské divadlo a úžasnou divadelní dílnu s ná-
zvem Divadlo? Divadlo! Báječné paní lektorky nás 
pomocí hry ve skupinách seznámily s historií diva-
dla, které jsme prozkoumali doslova od půdy až 
po strop. Navš  vili jsme hlediště i jeviště, balkony, 
šatny. Prohlédli jsme si zázemí pro orchestr, točnu 
pod jevištěm, sklad rekvizit. Naši návštěvu jsme za-
končili v činoherní zkušebně v podkroví divadla. 

Tady jsme se seznámili s profesemi, které jsou 
spjaty s přípravou divadelního představení. Rozdě-
lili jsme se na skupiny podle toho, kterou profesi 
jsme si chtěli vyzkoušet. Někdo navrhoval kostýmy, 
někdo se na chvilku stal scénografem. Herci pod 
vedením režisérky nastudovali hru a jevištní tech-
nici připravili kulisy. S chu   jsme se na závěr podí-
vali na připravené představení.

Minulý týden jsme se vydali pro změnu do zku-
šebny baletu Národního divadla. Za přítomnos   
skvělé paní lektorky, sólistky baletu Národního 
divadla Moniky Hejdukové a demisólisty Marka 
Svobodníka jsme se dozvěděli mnoho zajímavos   
o životě „na špičkách“. Seznámili jsme se s různý-

mi baletními pojmy a zatančili si společně s Moni-
kou a Markem umírající labuť. Ve čtveřicích jsme 
si vyzkoušeli, co znamená tančit pas de quatre. 
Tomu samozřejmě předcházela správná baletní 
rozcvička. 

Děkujeme Národnímu divadlu za další úžasný zážitek 
a moc se těšíme na poslední z řady dílen – operu. 

Mgr. Mar  na Hálová, 
ZŠ Tyršova 

Foto: Mgr. Mar  na Hálová, ZŠ Tyršova, Český Brod

Čtvrťáci na cestách za poznáním Národního divadla
Naši cestu za kulturou jsme začali hned v první třídě. Než nám naše plány překazil koronavirus, s  hli jsme 
navš  vit naše první společné představení v divadle Minor. Na dlouhou dobu jsme se museli společných 
zážitků vzdát. Trochu jsme za  m povyrostli a malinko dozráli. Mohli jsme tedy navázat na naše poznávání 
divadelního světa i z jiné perspek  vy.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Po dlouhé a celkem náročné noční cestě jsme ráno 
vystoupili v metropoli nad Seinou, jen několik sto-
vek metrů od nejznámějšího symbolu města – Eif-
felovy věže. Právě svítalo, kolem bylo naprosté  -
cho a ohromné rudé slunce zvolna putovalo k věži. 
Úžasný zážitek!

Tak začal náš třídenní maraton. Navš  vili jsme 
snad všechny nejznámější historické památky měs-
ta: Eiff elovu věž, Notre Dame, Palais Royal, Vítězný 
oblouk a okolí Louvru. Za zmínku stojí i supermo-
derní část Paříže La Défence, kde se člověk ocitá 
v úplně jiném světle a světě. Mrakodrapy, sklo, 
ocel a futuris  cké vize architektů přeměněné v re-
alitu. Je to úžasný kontrast hypermoderny s klasic-
kými pařížskými kavárničkami, malými pekárnami 
a galeriemi. 

Paříž je neodmyslitelně spjata se zámkem a zahra-
dami ve Versailles. I na toto místo jsme zavítali. 
Krása a jenom krása! Večer jsme zakončili procház-
kou po Montmartru.

Poslední den byl zvláštní a možná i trochu smutný. 
Navš  vili jsme hřbitov Père-Lachaise, kde jsou po-
chováni velikáni francouzské kultury vedle obyčej-

ných obyvatel Paříže. Poklonili jsme se Edith Piaf, 
Jimu Morrisonovi, Victoru Hugovi, Oscaru Wildo-
vi. Večer nás čekala poslední akce - plavba lodí po 
Seině.

Co více napsat? Snad jenom to, že Paříž nás všech-
ny doslova uchvá  la a mnozí z nás už teď vědí, že 
se sem co nejdříve znovu vrá  .

Vive la France, vive la vie á Paris.

Mgr. Miroslav Hoza, učitel
Střední škola managementu a grafi ky

Roman  cká Paříž 
aneb poznávací zájezd žáků do francouzské metropole
Babí léto je doba jako stvořená k výletům a cestování. Již delší dobu jsme ve škole uvažovali a snili o tom, 
že se podíváme do Paříže. Sen se začal stávat skutečnos   v pondělí 19. září odpoledne před českobrodským 
nádražím, kde na 51 studentů a dva pedagogy čekal luxusní autobus, aby se s nimi vydal na výpravu směr 
Francie.
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Dalším stanovištěm byla kuchyň. Tady čekalo při-
pravené těsto, které si dě   odvážily, zpracovaly 
a nechaly kynout v malých ošatkách.

Poté se dě   vrá  ly do stodoly, kde podle připrave-
ného receptu (vlažná voda, kvas, chlebová mouka, 
drcený kmín a sůl) odvážily a zpracovaly v těsto.

Po vydatné práci následovala svačina venku pod 
přístřeškem a další tes  k - přiřazování obilovin 
(proso, rýže, kukuřice, žito, pohanka, pšenice, qui-
noa, ječmen) v malých skleničkách ke správným 
názvům. Pracovaly ve dvou skupinách. Pochlubím 
se, první bez chyby a druhá s jednou chybičkou. 
Odsud jsme se všichni vrá  li k peci. Viděli jsme 
vyhrabání popela, vymetení a vymy  , tedy přípra-
vu k samotnému pečení. Přinesli jsme si vykynuté 
bochánky. Před zahájením „akce“ byla změřena 
teplota a byla nalita nezbytná voda do připravené 
nádoby. Nastal okamžik s velkým „O”, sázení do 
pece. Aby nám čekání rychleji uběhlo, absolvova-
ly dě   poslední tes  k - určování všech „udělátek“, 

která byla použita. Dě   ještě očis  ly veškeré ošat-
ky a uklidily je na správné místo. V tuto chvíli to 
už vonělo. Nastal správný čas. Bochníčky se velkou 
rychlos   vyndaly z pece a potřely vodou. Po vy-
chladnu   dostal každý ten svůj v papírovém sáčku. 
Musela jsem dě   trochu přemlouvat, aby s ochut-
návkou vydržely až po obědě.

Tři hodiny utekly jako voda. Poděkovali jsme pot-
leskem a zamáváním. K návratu jsme opět využili 
„městskou hromadnou“ v 11.37, abychom s  hli 
oběd ve školní jídelně (mimochodem, i druhý ři-
dič byl velmi milý). Dě   byly moc spokojené, plné 
dojmů a nových znalost. A propos, chléb byl fakt 
MŇAM!

Dovolte mi na závěr vyslovit obrovské poděkování 
všem, co již od předešlého dne pro nás akci při-
pravovali a věnovali nám svůj čas. Mohu jen do-
poručit.

Mgr. Marie Klusáčková a 2.C ZŠ Žitomířská 885

Cesta za chlebem aneb výukový program pro žáky ve Štolmíři
Vzhledem k nepříznivému počasí a začátku programu v 8.30 jsme zvolili „městskou hromadnou“ v 8.19 od 
muzea. Mimochodem, pan řidič byl velmi milý. Na stanoviště jsme dorazili včas. Dě   si odložily batůžky 
pod přístřešek se stoly a lavicemi. Vyslechly si povídání o peci a připraveném programu. Dostaly za úkol 
používat všechny smysly. Všichni jsme vyrazili do stodoly.  Zde se dě   seznámily s klasy obilí, druhy obilovin 
a mouky, vyzkoušely si mle   na dvou mlýncích (nic jednoduchého) a přivoněly si ke kvasu. Naslouchaly, 
dívaly se, čichaly, hmataly i ochutnávaly. Svou pozornost dokázaly v malém tes  ku – třídění obrázků CO 
PATŘÍ DO CHLEBA?

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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1470 nachozených a naběhaných kilometrů, příspěvek 36.758 Kč, 8. místo v kategorii týmů (týmové sou-
těže se zúčastnilo více než 400 družstev). To je vizitka českobrodské Myšárny na charita  vní akci TERIBEAR 
hýbe Prahou.

Již posedmé se žáci a učitelé naší školy vydali do Pra-
hy podpořit charita  vní projekt spojený s červeným 
medvědem a Terezou Maxovou. Po dvou ročnících, 
které ovlivnil koronavir, bylo znovu konečně možné 
vystartovat na okruh a sbírat jednotlivé kilometry pro 
dobrou věc. Účastníci z Českého Brodu letos vyrazili 
ve dvou skupinách, té první přálo počasí a sví  lo jí 
sluníčko, druhá naopak trávila celou akci v deš  . Ať 
už byly povětrnostní podmínky na Letné jakékoliv, 
všichni si akci užili. Kromě samotného sportování na-
bízí happening TERIBEAR i další ak  vity. 

Osmáci a deváťáci měli na Letné možnost navš  vit 
mobilní laboratoř EDU.LAB od Škoda Auto, která 
studenty seznamuje zábavnou formou s moderními 
technologiemi. Zblízka si vyzkoušeli virtuální realitu, 
termovizi a zajímavé fyzikální pokusy. Prozkoumali 
také 3D  sk, robota pejska i robota používaného při 
výrobě automobilů. Asi nejvíc zajímavá byla prohlíd-
ka naprosto nového elektromobilu.

A plán do budoucna? TERIBEARe, příš   rok se uvidí-
me zas! Myška a medvěd to  ž patří k sobě.

Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova
Foto: Bc. Kateřina Kvapilová, ZŠ Tyršova, Český Brod

ZŠ Tyršova + TERIBEAR = láska, která nerezaví
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Víkendový provoz informačního centra každoročně začíná prvního května v rámci akce Okruh Českobrod-
ský, na podzim se s našimi návštěvníky loučíme první říjnovou sobotu, kdy máme mimořádně otevřeno pro 
účastníky dálkového pochodu a cykloturis  cké jízdy Českobrodská padesátka.

Od května do konce září služeb informačního cen-
tra letos využilo celkem 5 468 osob, z toho bylo 
1 396 návštěvníků historického podzemí a galerie 
Šatlava. Galerie během sezóny nabídla tři výstavy: 
fotografi e z cyklu Stromovous od Pavla Remara ze 
Žďáru nad Sázavou, kresby a portréty Andrey Sou-
kupové z Vrbčan a tvorbu uměleckého řezbáře, 
pana Petra Kameníčka z Jevan. Dě   a rodiče jsme 
potěšili účas   v prázdninové hře Déčka, kterou ka-
ždoročně pořádá Česká televize. Vědátorské listy, 
samolepky a unikátní kódy dětem umožnily sou-
těžit o zajímavé ceny a zpestřily průběh prázdnin. 
Nově jsme nabízeli procházku českobrodskou his-
torií s průvodcem, pro hravé návštěvníky procház-
ku městem s možnos   doplnit tajenku a následně 
získat drobnou odměnu. Naše informační centrum 
prošlo i zátěžovou zkouškou Mystery shoppingu 
s výsledkem 98 % ze 100 %. Jsme také pravidelný-
mi účastníky ankety Oblíbené informační centrum 
roku, která probíhá během prázdnin. Konečný vý-
sledek pro nás není úplně důležitý, účast bereme 
jako podporu ak  vit asociace turis  ckého ruchu 
A. T. I. C. Klub Vital se o prázdninách nekonal, jako 
náhradu jsme nabídli možnost setkání na venkov-
ním dvorku CVIKu s poslechem audioknih a s do-
mácí limonádou.

Konec září přinesl do našeho provozu změny. Po 
dobu rekonstrukce prostor knihovny v prvním patře 
naší budovy budeme sdílet s kolegyněmi z knihovny 
společný prostor v přízemí. Z tohoto důvodu byly 
všechny plánované výstavy z galerie Šatlava a plá-
nované přednášky nebo setkání Klubu Vital z rad-
ničního sálu přesunuty do KD Svět. Jako první zde 
v září proběhla přednáška PhDr. Vladimíra Jakuba 
Mrvíka PhD. Zmizelé Českobrodsko. V úterý 18. říj-
na zveme všechny zájemce na setkání s autorkou 
mo  vačních knih a poradkyní zdravého životního 
stylu Jarmilou Mandžukovou. Její přednáška pod 
názvem Zdraví v naší hlavě odkryje souvislos   mezi 
tělem a psychikou nebo psychické pozadí řady tě-
lesných onemocnění, určitě bude prostor i na vaše 
dotazy. V listopadu se můžete těšit na Bc. Romana 
Šulce z Kolína, který v rámci přednášky Zámky na 
Kolínsku představí přístupné i nepřístupné objek-
ty od historie po současnost. Autor se dlouhodobě 
zabývá historií, je redaktorem reportáží pořadu Tou-
lavá kamera, řadu zajímavos   se dozvíte i na jeho 
webu www.cestyapamatky.cz. Na všechny přednáš-
ky pořádané CVIKem je vstup volný.

Zdenka Bočková, 
Informační centrum/CVIK

Letní turis  cká sezóna je za námi
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Dny se zkracují a počasí už také k venkovním ak  vitám moc neláká. V KD Svět pro vás však máme i v těchto 
měsících zajímavý program, teplé nápoje na zahřá   a šatnu, ve které si můžete zdarma odložit teplé ka-
báty. Na měsíc listopad pro vás chystáme také další výstavu, a to ve spolupráci s místní fotogra  ou Evou 
Šaškovou.

Pirá   z Karibiku nebo Indiana Jones?
V pátek 4. listopadu se kulturním domem rozezní 
slavné fi lmové melodie, a to nejen od hudebních 
velikánů jako byl Ennio Morricone nebo je sou-
časný skladatel Hans Zimmer. Uslyšíte také sound-
tracky ze slavné fi lmové série Harry Po  er nebo 
melodie z fi lmu Rocky. Symfonický orchestr Dali-
bora Havlíčka, plný mladých hudebníků, je zárukou 
příjemného večera.

Všechny kon  nenty světa a Český Brod
Ve spolupráci s hudebním cyklem Klasika Viva vás 
zveme na recitál kytarového mága a jednoho z na-
šich nejlepších kytaristů Lubomíra Brabce, který 
opravdu koncertoval již na všech kon  nentech svě-
ta. Do Českého Brodu přiveze své famózní hudební 
vystoupení ve čtvrtek 10. listopadu.

Cabadaj, Mácha, Převrá  l...
Jeden z ústředních herců legendárního fi lmu Sně-
ženky a machři, vítěz 9. řady Tvoje tvář má známý 
hlas, moderátor cen Český lev a soutěže Peče celá 
země. Jeho rukopis je znatelný v několika muziká-
lech a textech předních zpěvaček České republiky, 
je také dlouholetým členem divadla Semafor a váš-
nivým sběratelem autobusů. Na setkání se sympa-

 ckým Václavem Koptou se můžete těšit v úterý 
22. listopadu. Pořadem bude provázet Jiří Vaníček.

Které jméno bude nakonec to nejlepší? 
Úspěšný čtyřicátník Vincent očekává narození prv-
ního potomka. Zrovna se dostavil na opulentní 
večeři, kterou ve svém bytě pořádají jeho mladší 
sestra se švagrem. K ukrácení chvíle poslouží smršť 
otázek v podobě otázek na pohlaví a jméno dítěte. 
A nevinné setkání dostává rázem jiný rozměr. Ve 
v  pné, kruté, dojemné i chytré komedii Jméno se 
můžete těšit na výkony Romana Zacha, Jana Dolan-
ského, Lindy Rybové, Petra Lněničky a Jany Janěko-
vé, a to ve čtvrtek 24. listopadu.

Kultura jako dárek k Vánocům
Ve čtvrtek 1. prosince na našem webu www.cvik.
info naleznete program na první čtvrtle   roku 
2023. V tento den bude zároveň spuštěn i prodej 
vstupenek. Chodí vaši příbuzní a přátelé rádi do 
divadla? Připravte jim pod stromeček překvapení 
v podobě vstupenek do KD Svět. Vstupenky budou 
v prodeji tradičně v informačním centru nebo on-
line na goout.net.

Ing. Klára Tesaříková, CVIK

V listopadu za kulturou do KD Svět
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Již 16. října 2022 od 19.00 pokračuje Klasika Viva 
v Českém Brodě dalším koncertem. Ve velkém sále 
sokolovny vystoupí v programu Hudba a poezie 
jedinečné Duo Des  nn, které vystupuje ve slože-
ní Eva Garajová (mezzosoprán) a Žofi e Vokálková 
(příčná fl étna), a herečka Jarmila Švehlová. Tě-
šit se můžeme hudební průřez několika stale  mi 
kombinovaný s poezií českých a světových autorů 
19. a 20 stole  . 

Další koncert plánujeme na listopad. Ve čtvrtek 
11. listopadu od 19.00 vystoupí v KD Svět jeden 
z nejžádanějších českých kytaristů Lubomír Bra
bec. Koncert bude přizvučen a těšit se můžeme na 
průřezový program hudby pro sólovou kytaru po-
sledních 350 let. 

Vánoční koncert bude tradiční, ale v netradičním 
prostředí. V sobotu 3. prosince od 16.00 v sále 
KD Svět vystoupí soubor Chorea Bohemica. Stává 
se již tradicí, že v době adventu přijíždí tento sou-
bor do Českého Brodu s českými koledami a vánoč-
ními příběhy. Nezapomeňte s sebou zvonečky.

Na 20. ledna 2023 od 19.00 plánujeme v KD Svět 
odložený koncert souboru Epoque Quartet. Zakou-
pené vstupenky zůstávají v platnos  .

Vstupenky je možné zakoupit v Informačním centru 
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic, tel.: 321 612 218, 
321 612 219 a také online na www.klasikaviva.cz.
 

MgA. Roman Janků, Klasika Viva

Klasika Viva nabídne do konce roku ještě tři koncerty

V pátek 4. 11. se v 19.00 hodin v Kulturním domě Svět v Českém Brodě rozezní slavné fi lmové melodie 
v podání Symfonického orchestru Dalibora Havlíčka. Toto mladé hudební těleso tvořené zejména studenty 
pražských konzervatoří navš  ví Český Brod v rámci svého podzimního turné po středních Čechách.

Zazní například slavná melodie Ennia Morriconeho 
z fi lmu Tenkrát na Západě nebo soundtracky dob-
rodružných fi lmů Indiana Jones, Sedm statečných, 
Poslední Mohykán a Vinnetou. Nebudou chybět 
ani melodie z fi lmů Pearl Harbor, Pirá   z Karibiku, 
Rocky, nebo seriálů Hra o trůny, Mission Impossi-
ble, a další. Malé diváky zase jistě potěší melodie 
z fi lmové série o Harry Po  erovi nebo animované 
série Madagascar. Na své si přijdou také milovníci 

prvního a patrně i nejznámějšího českého fi lmové-
ho muzikálu Starci na chmelu. 

Vstupné je 290 Kč, vstupenky v prodeji v Informač-
ním centru Český Brod nebo na webových strán-
kách Kulturního domu Svět.

Kateřina Brzo  cká,
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka, z. s.

Indiana Jones, Pirá   z Karibiku i třeba Starci na chmelu. 
Filmové melodie rozezní Kulturní dům Svět v Českém Brodě
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Vybíráme z knižních novinek

Kompletní přehled nových knih za měsíc září 2022 je k dispozici 
na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.

František Koukolík: Odolnost
Kniha, určená širokému okruhu čtenářů, pojednává o chronickém psychosociálním stre-
su, se kterým se v životě setká každý z nás. Projevuje se u dětí i dospělých, jeho příčiny 
mohou být různé. Část populace chronickému stresu podléhá, jak dokládá spotřeba 
cigaret, alkoholu, drog, psychofarmak nebo nárůst počtu sebevražd. Vyrovnat se s tímto 
stavem a pokusit se jej nějak ovlivnit je nutné, ale nesnadné. Klíčová je naše odolnost 
a tato kniha vám ukáže, jak je možné ji zvyšovat. Protože ji budeme potřebovat…

Ivana Čornějová: Temno
Málokterá etapa českých dějin vzbuzovala a vzbuzuje u historiků tak protikladné 
soudy jako doba pobělohorská. Podle jedněch tragická epocha spojená s násil-
nou rekatolizací a emigrací elit. Podle druhých čas monumentální barokní kultury 
a vzdělanosti, kdy se české země opět otevírají světu. Bez ohledu na tato stanoviska 
platí, že stopy baroka v Čechách jsou dodnes nepřehlédnutelné. Vyvážený pohled 
na dobu, kterou jsme si podle Jiráskova románu zvykli nazývat temnem, přináší 
přední odbornice na dějiny jezuitského řádu a pražské univerzity.

Zuzana Kultánová: Zpíváš, jako bys plakala
Kolik osob může člověk milovat, ptá se hrdinka Andrea, která uvízla mezi dvěma muži. 
Příběh o současné mladé ženě, která dospívala v 90. letech minulého stole  . Nejprve 
chudá studentka, pak žádoucí milenka, a nakonec pochybující manželka a matka toužící 
po obyčejném životě. Andrea vede průběžně dialog se svými blízkými i se sebou samou, 
je kri  cká i sebekri  cká. S brutální upřímnos   se přiznává ke svým selháním, líčí ponižující 
život otce gamblera, nebojí se odhalit ani temnou stránku mateřství…
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František Tichý: Rekrut 244
Svět blízké budoucnosti trpí změnami klimatu, válkami a nekonečnými uprchlickými vl-
nami. Za vysokou zdí, která chrání starý kontinent od nebezpečného světa tam venku, se 
ale žije šťastně a pohodlně. Život lidí zde řídí a chrání dokonale propracovaný Systém. 
Čtrnáctiletý Jony je jednoho dne vybrán pro tajnou armádní misi… Příběh o závislosti 
nových generací na digitálním světě završuje volnou trilogii pro dospívající čtenáře: 
vyprávění z minulosti (Transport za věčnost), přítomnosti (Labyrint nedokončených se-
tkání) a aktuální sci-fi příběh.
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Druhý ročník Gothardského posvícení je úspěšně za námi, přichází tedy čas na malé shrnu   a velké po-
děkování. A to je zde skutečně na místě… Děkujeme vám všem, kteří jste i přes nepřízeň počasí přišli 
a společně dokázali vytvořit krásnou a nezapomenutelnou atmosféru. Bylo vás více než v loňském roce, což 
svědčí o tom, že posvícení „tradiční, a přece nové“ se ubírá správnou cestou. 

Poděkování patří nejen všem návštěvníkům, ale 
také hercům, yoyerům, mašin  rovi, hudebníkům, 
kejklířům, průvodcům, fotografům, kamerama-
nům, stánkařům a lidem, kteří se starali o jednotli-
vé ak  vity. Děkujeme panu faráři Mar  nu Sklená-
řovi a Římskokatolické farnos  , Petru Moravcovi za 
úžasnou sochu a dobročinnou akci, Petru Brožkovi 
za středověké městečko, Michalu Opočenskému 
za koordinaci herců, Jiřímu Šebestovi za to, že se 
svými netradičními hrami vážil dalekou cestu, 
W Bandu za zvuk, světla a skvělou hudební pro-
dukci, Pepínovi Kašparovi za divadelní atrakce. 
Děkujeme i všem vystupujícím souborům, místním 
spolkům a organizacím, které nás podpořily. 

Za sponzorskou podporu, díky které se naše akce 
mohla zase posunout o kus dál, patří velký dík fi r-
mám Karma Český Brod a. s., Krby komplet s. r. o., 

Řeznictví a uzenářství Na Bulánce (Váš Řezník 
Aleš Kebort), Santana, s. r. o., Grevis a. s., SKY-
BRAND s. r. o., Bylandia s. r. o., Vinařství Klučov, 
CuKRátkov a dalším.

Děkujeme městu Český Brod za fi nanční a medi-
ální podporu, městským lesům a technickým služ-
bám za pomoc při přípravách a městské policii za 
dohled během akce. Vážíme si každé spolupráce, 
a tak milerádi zveřejňujeme na našem webu 
www.gothardskeposviceni.cz seznam všech, kte-
ří se na Gothardském posvícení s námi podíleli. 
Děkujeme za dobře odvedenou práci, za jejich čas 
a chuť nás podpořit. Na stejném místě najdete 
veškerý obrazový materiál, těšte se na množství 
fotografi í a závěrečné video, kterým tento ročník 
uzavřeme. 

Gothardské posvícení se i přes nepřízeň počasí vydařilo
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Kdo vyhrál pohár sv. Gotharda?
Na prvním místě v soutěži o nejlepší kotlíkový gu-
láš se umís  l tým Éros Pišta, druhé místo obsadili 
Kulinář a tře   Čer  ci. Tyto týmy obdržely věcné 
ceny od bylanské fi rmy Krby komplet, s. r. o. a gulá-
šové koření od Zdravého krámku v Českém Brodě. 
Vítězný tým navíc získal pohár sv. Gotharda.

Cenu za nejlepší posvícenský koláč obdržela paní 
Ilona Tučímová, druhé místo obsadilo Chráněné 
bydlení Český Brod. Na tře  m místě se umís  la 
paní Marie Tesaříková. Všichni tři dostali dárkový 
balíček od Zdravého krámku v Českém Brodě, ví-
tězka navíc ještě pohár sv. Gotharda.

Pohár sv. Gotharda, vstupenky do Rodinného zá-
bavného parku Bylandia a sladkou odměnu si za 
vítězství v posvícenském trojboji odnesla Bára 
Červenková. O 2. a 3. místo se podělili Michal Mě-
chura a Amálka Bolenová, kteří získali stejný počet 
bodů. Pro ně byly připraveny vstupenky do kina 
a sladká odměna.

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčast-
něným.

Čísla? Čísla!
Soutěže o nejlepší kotlíkový guláš se zúčastnilo 
9 týmů, 190 ochutnávačů rozdalo celkem 948 
bodů. Do soutěže o nejlepší posvícenský koláč se 
přihlásilo 9 pekařek a pekařů, kteří na ochutnávku 
nabídli téměř 700 kusů koláčů. O pohár sv. Gothar-
da v posvícenském trojboji se utkalo 40 dě  . Ne-
tradičních prohlídek historického podzemí se zú-
častnilo 120 návštěvníků, kteří v rámci ochutnávek 
vypili 24 litrů piva. V mobilním planetáriu se vystří-
dalo celkem 166 diváků, nejoblíbenějším pořadem 
se stal Soumrak dinosaurů. Prohlídkovým vláčkem 
se po našem městě svezlo 263 cestujících. Své zbo-
ží na jarmarečním trhu nabízelo 23 prodejců. Na 
čepu se vystřídalo celkem 14 druhů piv. O zábavu 
na pódiu se staralo celkem 55 vystupujících, mimo 
pódium 20 dalších umělců. Dřevěná socha andě-
la od Petra Moravce byla vydražena za 37.500 Kč. 
Program posvícenských slavnos   trval dohromady 
neuvěřitelných 24 hodin.

Těšíme se na vás na Gothardském posvícení 2023!

Ing. Klára Tesaříková, CVIK
Foto: Václav Šolta
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Informace o úspěšném získání dotace na další etapu plánované rekonstrukce jedné z nejstarších budov 
v Českém Brodě a o stěhování knihovny nemohla minout snad nikoho, ať již služby knihovny využívá nebo ne. 

Prvotní zděšení z toho, že „UŽ JE TO TADY“, vystří-
dalo odhodlání naplánovat vše tak, aby přesun do 
provizorních prostor proběhl hladce. Město Český 
Brod nám nabídlo dostatečné náhradní prostory 
pro knižní fond i mobiliář, za což velice děkujeme, 
takže pouze malá část knih nebude po dobu rekon-
strukce přístupná čtenářům. Téměř tříměsíční stě-
hování proběhlo bez zásadních komplikací, a tak se 
původně nepředstavitelné stalo skutečnos   – služ-
by knihovny nyní hledejte v přízemí naší budovy, 
kde vás v recepci informačního centra přivítá i re-
cepce knihovny, a dále v radničním sále a v galerii 
Šatlava, kde na vás čeká volný výběr dětských knih 
a knih pro dospělé, vešel se sem i malý koutek na 
posezení nebo na hraní. Pro řadu z vás je spojení 
našich dvou provozů velmi prak  cké, protože za-

koupit vstupenky a půjčit si knihy můžete za jed-
němi dveřmi.

Během stěhování jsme našli řadu pokladů, od sta-
rých psacích strojů přes promítačky diapozi  vů 
a 8mm fi lmů až po epidiaskop. Všechny tyto tech-
nické libůstky již mají nové domovy a jsme rádi, že 
jsme je nemuseli jen tak vyhodit. 

Neskromně si myslíme, že knihovna radničnímu 
sálu i galerii Šatlava sluší. Jakému prostoru by také 
knihy neslušely, že? Přijďte se přesvědčit na vlastní 
oči, těšíme se na vás!

Jitka Šrajerová, 
Městská knihovna/CVIK

Knihovna je tu znovu pro vás
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Déšť kulminoval těsně před 
prvním závodem, jehož start 
byl vypsán na 14.00 hodin. 
Závodníci i pořadatelé se 
 snili pod dvěma plátěnými 

altánky. Krátce po 14 hodi-
ně naštěs   pršet přestalo 

a tak mohl s pě  minutovým zpožděním odstarto-
vat první závod chlapců věkové kategorie do čtyř 
let (r. n. 2018 a mladší) na tra   95 metrů. V té době 
byla teplota pouhých 10 °C. Ani v průběhu dalších 
závodů už nepršelo a oteplilo se na 11 °C až 13 °C.

 Postupně následovaly běhy pro další vypsané dět-
ské a mládežnické kategorie – celkem 7 kategorií 
chlapců a 7 kategorií děvčat od těch, kteří absolvo-
vali své první krůčky až po zkušené závodníky ka-
tegorie 15 - 18 let (r. n. 2004 - 2007), na tra  ch od 
95 m do 1.650 m; v závodu dorostenců na 1.950 
nestartoval žádný běžec. Ženy, které si ještě ne-
troufl y na trasu hlavního závodu, pak absolvovaly 
již tradiční běh „Buď fi t“ na 1.650 m. Poté následo-
val společný start hlavního závodu na 3.250 m pro 
5 věkových kategorií mužů a 3 věkové kategorie 
žen. 

Přes nepřízeň počasí v závodech startovalo 163 
běžců – 91 chlapců a mužů a 72 dívek a žen. Na 

startu dostal každý účastník pamětní odznak (bu-
ton) závodu. 

První tři běžci v každé vypsané mládežnické kate-
gorii převzali na stupních vítězů medaili, diplom 
a věcné ceny. Závodníci na prvních třech místech 
v každé věkové kategorii závodu na 3.250 m a první 
tři závodnice běhu „Buď fi t“ dostali diplom a věcné 
ceny. Vítězové všech kategorií byli odměněni pa-
mětním hrnkem běhu. V dětských, žákovských a do-
rosteneckých kategoriích se zúčastnilo 130 běžců; 
z toho 57 jich bylo z Českého Brodu nebo reprezen-
tovali českobrodské kluby. Z tohoto počtu startovalo 
47 běžců za Atle  ku Český Brod. Ze třinác   sad me-
dailí rozdělených v mládežnických kategoriích získa-
li českobrodš   běžci 4x zlato, 5x stříbro a 5x bronz 
(Atle  ka Český Brod měla bilanci 4 – 5 – 4). V závo-
dě na 3.250 m byl v mužských kategoriích nejrych-
lejší Michal Suchý (LAWI Mladá Boleslav) s časem 
10:34,6 min. a v ženských kategoriích zvítězila Nikol 
Marsura (Atle  ca San Vendemiano – Itálie) v novém 
traťovém rekordu 11:37,8 min.

Výsledková lis  na a fotografi e jsou na:
www.triathloncb.ic.cz.

Ing. Václav Čokrt, 
oddíl triatlonu
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Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod uspořádal v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka 
v Den české státnos  , 28. září 2022, jubilejní 20. ročník akce „SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH“. Počasí běžcům příliš 
nepřálo, protože teplota ve dnech před státním svátkem vytrvale klesala a v den závodu od rána pršelo. 

Svatováclavský běh

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici adjunkta Městských lesů Český Brod 
(Vrátkov 78). Náplní práce je zajišťování přípravy lesní výroby v náročných svažitých terénech 
městských lesů, zajišťování pravidelných kontrol dodržování pracovní a technologické kázně, 
částečné zapojení do manuálních prací (oprava oplocenek, ožínání a údržba turis  ckých míst, 
sekání trávy sekačkou, rozvážení materiálu po lese atd). Nabízíme odpovídající mzdové ohod-
nocení v 9. platové třídě plus odměny dle výkonů, bonusy zaměstnavatele, práci v malém 
kolek  vu, vstřícné a komunika  vní jednání, osobní rozvoj v komplexní lesnické praxi.

Zájemci ať zašlou strukturovaný životopis a mo  vační dopis e-mailem: kopacek@cesbrod.cz, 
tel. kontakt: 605 064 519.
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Avataři v Českém ráji

Jak už jste si mohli všimnout, nadpis nám napovídá, že letošní soustředění se celých 14 dnů neslo v duchu 
fi lmové postavy Avatar. Ale nepředbíhejme.

Soustředění gymnas  ckého aerobiku a parkou-
ru se uskutečnilo na Malé Skále v hotelu Kavka. 
V hlubokém údolí řeky Jizery zažili naši nejmenší 
závodníci, v týdnu od 7. 8. - 13. 8., spoustu dob-
rodružství, ale i náročných tréninků a her. Ti starší 
a zkušenější jeli na týdny dva.

První den, hned po příjezdu, probíhal v duchu za-
bydlování se, setkání se po prázdninách se svými 
kamarády, sdělování si, jaké zážitky, koho potkaly 
přes prázdniny a v neposlední řadě naladění se 
na nadcházející trénink. Trénink byl rozřazovací 
a troufnu si i napsat, že právě sestava od Elišky 
nás perfektně naladila na celý týden. Po tréninku 
následovala večeře, na kterou jsme se všichni moc 
těšili, a po večeři ak  vity, pro které jsme se mohli 
sami rozhodnout. Každý večer bylo na výběr z pes-
trého programu, jako jsou například dílničky, oheň, 
deskové hry, fi lm. Takže čas na stýskání opravdu 
nebyl.

Den druhý a svěží probuzení do teplého slunečné-
ho dne s výhledem na roman  cký Pantheon jsme 
zahájili velice příjemnou jógou v podání Bianci. Ná-
sledovala snídaně a příprava na trénink. Trénink už 
byl se vší parádou, a když píšu se vší, tak se vší. Po 
tréninku následoval oběd a zasloužený odpolední 
klid. Poté naše kroky vedly na svačinku a vyslech-
nu   si nadcházejícího programu na odpoledne, 
který byl většinou zaměřen na rozvoj a zdokona-
lení fyzické, ale i psychické zdatnos  , soutěživos  , 
resp. probuzení týmového ducha, což se povedlo 
nad očekávání. 

Nepohybovali jsme se ale jen v tělocvičně, navš  -
vili jsme i zdejší les, okolí hradu Frýdštejn a naše 
kroky vedly i po dominantě Malé Skály, a to po 
skalním Vranovském hřebenu. Také jsme nevyne-
chali ani “mučeníčko” na kole, zdárně jsme šlápli 
do pedálů a zdolali nejeden kopec! Po tomto vý-
konu následovala návštěva našeho oblíbeného ob-
chodu se zmrzlinou.

Jeden odpolední trénink strávili naši nejstarší zá-
vodníci i na ra  ech. A to by nebyly pořádné ra  y 
bez koupačky, udávání tempa, zpívání a závodu, 
kdo dojede první.

Také jsme si vyzkoušeli jiný druh cvičení, a to 
v podobně contemporary sestavy, kterou nás na-
učila Denisa Komarov. Při tomto tanci jde hlavně 
o vcítění se do role. A to doslova. Sice jsme byli 
v tělocvičně, ale jakmile začala hrát hudba, ocitli 
jsme se v magickém lese, kde jsme se proměnili 
právě v Avatary. 

Poslední den a s ním i poslední odpolední hra. Pro 
všechny naše svěřence přišel ten nejvzácnější a zá-
roveň nejtěžší okamžik celého soustředění. Byli vy-
sláni k plnění nelehkého úkolu. Z třice  stupňové-
ho vedra se najednou ocitli na severním pólu, kam 
přijel pošťák se svými tažnými psy, ale především 
s tajnou zásilkou. Hra vedla přes několik klikatých 
zatáček, mírně do kopečka, z kopečka, a to za účas-
  pneuma  ky, kterou musel každý tým přemísťo-

vat s sebou. Poté, co všechny týmy hru úspěšně 
zvládly, následovalo rozbalení krabice a zjištění, co 
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je vlastně obsahem. Byla to psaní, a to ne ledajaká. 
Jednalo se o vlastnoručně psaný dopis od našich 
rodičů. Co bylo obsahem, to si každý uchoval ve 
svém srdíčku.

Veliké díky patří všem trenérům a pomocníkům, 
kteří si s přípravou soustředění dali obrovskou prá-
ci a my jim za to moc děkujeme.

Veronika Vomáčková, sokolský oddíl Corridoor

Ze sportu 37

Po mnoha vyrovnaných zápasech došlo konečně 
na semifi nále, kam se probojovaly obě naše hráč-
ky. Za  mco Bálková prohrála s favoritkou Foj  ko-
vou, Cibulková se do fi nále přes Zachovou ze San-
tošky Praha dostala. Zachové pak nestačily síly ani 
na Bálkovou, která nad ní vyhrála a došla si tak pro 
bronzovou medaili. Cibulková se snažila ve fi nále 
čelit favoritce Foj  kové, ale nakonec na ni zbyla 
stříbrná medaile. Je to vlastně nádherný úspěch. 
Naše hráčky obsadily místa hned za obhajující 
šampionkou!

1. TJ AVIA Čakovice - Foj  ková Aneta
2. TJ SLAVOJ Český Brod - Cibulková Lenka 
3. TJ SLAVOJ Český Brod - Bálková Lucie

Na MČR dvojic 17. 9. 2022 v Hodkovicích nad 
Mohelkou se sešlo 14 týmů z deví   oddílů. Čtr-
náct dvojic vytvořilo čtyři skupiny, z nichž postu-
povali vítězové rovnou do čtvr  inále a další dva 
týmy do vloženého osmifi nále. Ve čtvr  inále pak 
Český Brod C (Sýkorová, D. Blažková, A. Blažková) 
nestačil na Čelákovice A a Český Brod B (Bálková, 
Möglichová, Chuchlová) podlehl Čakovicím A. Do 
semifi nále se dostal jen Český Brod A (Cibulková L., 

Poláková, Červenková) výhrou nad Santoškou A. 
Do fi nále se už naše hráčky ale nedostaly. Tam 
pak Čakovice porazily Start a Český Brod vybojoval 
krásné tře   místo nad Čelákovicemi.

1. TJ AVIA Čakovice „A“ 
2. Sportovní klub Start Praha „A“ 
3.  TJ SLAVOJ Český Brod „A“ (Cibulková L., Poláko-

vá, Červenková)

V neděli 18. 9. 2022 následovalo hned MČR tro-
jic. Jedenáct trojkových sestav vytvořilo dvě sku-
piny, ze kterých postoupily první čtyři umístěné 
do čtvr  inále, kde bohužel 2 naše týmy skončily. 
Český Brod A (Bálková, Chuchlová, Möglichová, 
Kozáková) podlehl v oddílovém derby svému „béč-
ku“ (L. Cibulková, Červenková, Sýkorová, A. Cibul-
ková) a Santoška porazila Český Brod C (Poláková, 
A. Blažková, D. Blažková). Semifi nálový neúspěch 
se Santoškou naše postupující „béčko“ ale neroz-
hodil a hráčky vybojovaly nad čakovickými bron-
zovou medaili. Do fi nále se probojovaly pražské 
sestavy Santoška a Start, který nakonec vyhrál ve 
tře  m setu zlato. 

1. Sportovní klub Start Praha
2. DTJ Santoška 
3.  TJ SLAVOJ Český Brod „B“ (Cibulková L., Červen-

ková, Sýkorová, Cibulková A.)

V příš  ch dnech přidá ženský tým ještě jednu 
medaili z dlouhodobé soutěže, kde se utká o  tul 
mistra 1. ligy žen 2022 v superfi nále se Santoškou 
Praha. 

Lenka Cibulková, Nohejbal Český Brod

Úspěchy nohejbalistek na mistrovstvích republiky 
Na MČR v singlu žen nás reprezentovaly tradičně Lucie Bálková a Lenka Cibulková. V Semčicích u Mladé Bo-
leslavi se sešly 21. 8. 2022 nejlepší singlistky včetně již pě  násobné mistryně Foj  kové z pražských Čakovic. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2022říjen 2022
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39Píšete nám Redakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.

Na židovském hřbitově v Přistoupimi ve volném travnatém prostoru blízko vchodu se nachází travnatý 
obdélník vymezený nízkým betonovým obrubníkem. Vysvětlující tabulka na něm kdysi umístěná dávno 
zmizela a návštěvník hřbitova to místo bez povšimnu   pomine. Ale neměl by. Pod zelenou trávou zde leží 
těla (nejspíše) sedmi mužů a jedné ženy, která byla mrtvá nalezena a posbírána podél vlakové tra   z Ko-
lína do Českého Brodu, když tudy v lednu 1945 projel transport smr   z Osvě  mi. Přistoupimský židovský 
hřbitov byl nejbližší, kde mohli být pohřbeni, což se 25. 1. 1945 stalo. O této událos   je zápis v kronice 
obecního úřadu v Přistoupimi. 

Těmito slovy jsme před dvěma lety uvedli projekt 
Označení hromadného hrobu na židovském hřbi-
tově v Přistoupimi, který jsme dne 2. 10. 2022 
úspěšně zakončili během Pietního aktu. 

Ve spolupráci s Matana, a. s. jsme v roce 2021 za-
žádali o stanovisko Národního památkového ústa-
vu a získali dotaci na část nákladů od Nadačního 
fondu obětem holocaustu. Zbytek práce byl prove-
den dobrovolnicky a z vlastních prostředků. V roce 
2022 již nebránilo nic tomu, aby se autorka pro-
jektu, výtvarnice a přistoupimská občanka Barbora 
Veselá pus  la do práce, které věnovala hezké letní 
dny. S příchodem podzimu byly práce dokončeny 
a nově označený hrob tak s  hl ještě obrůst trávou. 

Na pietní akt přijal pozvání pan David Peter, praž-
ský rabín, který pronesl modlitbu za mrtvé, před-
seda židovské obce pan Fran  šek Bányai, pan Jiří 
Padevět, spisovatel a nakladatel, který nás uvedl 

do kontextu transportů smr   a pan Pavel Pavlík ná-
městek hejtmanky. Na závěr nás historik Vladimír 
J. Mrvík seznámil s historií židovského osídlení na 
Českobrodsku. Hudebně celou akci citlivě dopro-
vodil klarine  sta Michal Zpěvák. O pohoštění se 
postarala Obec Přistoupim. 

Cí  me vděčnost – a to nejen významným hostům, 
kteří nás poc  li návštěvou, ale také všem, kdo se 
v posledních letech zasadili a zasazují o to, jak to na 
místním židovském hřbitově vypadá - pravidelně 
se účastní našich brigád na odstraňování břečťanu 
z náhrobků. Díky Pepo, Jindřichu, Stando, Petře, 
Báro, Míšo, Vláďo, Lucie, Alice a další… Vždycky je 
nám spolu moc fajn! Rádi mezi sebe uvítáme nové 
tváře, třeba při dalším úklidu – tentokrát 13. 11. 
v 9.00. 

Alžběta Čechráková, 
předsedkyně oPŘISe, z. s.

Pietní akt v Přistoupimi

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2022říjen 2022







Maková 
panenka 
a motýl 
Emanuel
23 / říjen / 22 
od 15:00

KD Svět / Český Brod 

Činohra s písničkami a bohatou výpravou
Liduščino divadlo
Předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč
V předprodeji na goout.net a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

/ kdsvetwww.cvik.info

Děkujeme, že podporujete 
místní kulturu. Má to smysl!

AKCE PRO DĚTI



    NAŠE 
VYSÍLAČE 

VÝSTAVA 
LENKY
ŠOŠOLÍKOVÉ

HOVORY 
S BÝVALÝMI

ZAMĚSTNANCI

PŮVODNÍ 

DOKUMENTY
K NAHLÉDNUTÍ

KONCERT
KAPELY

CZ

23|10
17:30

HOST
MODERÁTOR

ČR 2

JOSEF
MELEN

KD Svět 
Český
Brod
moderátor David Šitavanc

vstupné dobrovolné
www.cvik.info

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ,
INFORMACÍ A KULTURY A
SPOLEK PŘÁTEL OBCE LIBLICE
VÁS ZVOU NA 
VEČERNÍ AKCI





Výtvarnice regionu vás zvou  
ve spolupráci s Centrem vzdělávání, informací a kultury na 

VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 

PRO DĚTI A DOSPĚLÉ   
V prostorách KD Svět, Krále Jiřího 332, Český Brod 

V sobotu 19. 11. 2022, od 9:00 do 16:00 

 

Malování na trička, drátování, betlémy, slaměné ozdoby, 
včelí svíčky, malování na kameny a na tašky a další 

DÍLNIČKY ZPOPLATNĚNY DO 50 Kč 

K prodeji originální výrobky našich výtvarnic  

klučovské víno  

káva 

 čaj 

 



HUDBA a POEZIE
DUO DESTINN, JARMILA ŠVEHLOVÁ

16/10
Sokolovna 
19.00

10/11
KD Svět 
19.00

LUBOMÍR BRABEC kytara

3/12
KD Svět 
16.00

VÁNOČNÍ CHOREA BOHEMICA
ZVONEČKY S SEBOU

HLAVNÍ PARTNER CYKLU www.klasikaviva.cz





MILNÍKY
ŽIVOTA

1. 11. – 4. 12. 2022 www.evasaskova.czKD Svět Český Brod

VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ

Výstavu je možné navštívit v rámci programu KD Svět a nebo po předchozí domluvě.  





ORIGINÁLNÍ AUTORSKÉ VÝROBKY OD 
REGIONÁLNÍCH I PŘESPOLNÍCH TVŮRCŮ

Kde: Farnost Český Brod
 Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78

w w w. f l e r . c z

KREATIVNÍ DÍLNIČKY 
NEJENOM PRO DĚTI
Dobroty od místní 
Kavárny U Madony

Vstupné dobrovolné
na podporu činnosti 
Zvonečku Bylany, 
www.zvonecekbylany.cz

XIV. ČESKOBRODSKÝ

FLER

12.11.2022
9:30–15:00 hodin

JARMARK®



 

     

 

pořádá 

v sobotu 26.11.2022 od 10.00 do 14.00 hod. 
ve Střední škole v Liblicích 

 
 

 
 

 

   Dílničky pro děti i dospělé 

 Možnost zakoupení různých vánočních dekorací a výrobků 
Vstupné dobrovolné 

 17.30 hod. pochod světýlek od Střední školy 

                 18.00 hod. rozsvícení stromečku Ve Staré vsi „u zvoničky“ se svařákem a cukrovím    
Andělská houpačka 

Vystoupení dětí z MŠ Liblice 
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Zajiš uje  skárna Pro  -  sk group s.r.o.
y:

+420 603 588 338, brejchova@pro   sk.cz
www.pro   sk.cz

eskobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V M SÍ NÍKU

náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: eský Brod, Štolmí , Liblice, Zahrady
distribuce: t e   týden v m síci
formát: A5, pr m rn  68 stran, plná barevnost

1/1
148 mm x 210 mm

2.603 K

1/2
138 mm x 100 mm

1.343 K

1/4
69 mm x 100 mm

692 K

1/8
69 mm x 50 mm

356 K

1/3
138 mm x 66 mm

923 K

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

EXKLUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.598 K
+25 % ceny inzerce
3.254 K
 4.981 K  (jednostranný)
6.543 K  (oboustranný)
503 K

293 K
0,60 K /znak v etn  mezery

PR LÁNKY
PR lánek 1/2: 1.259 K
PR lánek 1/1: 2.309 K
PR lánek 2/1: 4.619 K

OSTATNÍ
Váš inzerát

Vám v p ípad  pot eby
rádi gra  cky zpracujeme.

zadní strana:
p edposlední strana:

vklad vlastních materiál :
vklad a  sk leták  A5:

logo na  tulní stran :
odkaz na PR lánek

na  tulní stran :
ádková inzerce:

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• gra  ka musí mít požadovaný rozm r nebo alespo  musí být propor n  v pom ru k danému rozm ru
•  u všech inzerát  musí být texty a d ležitá gra  ka min. 3 mm od kraje; v p ípad  celostránkové inzerce (ostat-

ní vždy bez spadu), kde je gra  ka do kraj  strany (na spad), vyžadujeme o ez. zna ky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez p ímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je t eba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohod
• v p ípad  nedodržení výše zmín ného nem žeme zaru it 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 1. 11. 2021

Zajiš uje  skárna Pro  -  sk group s.r.o.Zajiš uje  skárna Pro  -  sk group s.r.o.
objednávky a dotazy sm ujte na tyto kontakty:

+420 603 588 338, brejchova@pro   sk.cz+420 603 588 338, brejchova@pro   sk.cz
www.pro   sk.czwww.pro   sk.cz

Uzáv rky: 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12. 2022
Data expedice: 14. 1., 18. 2., 18. 3., 19. 4., 13. 5., 17. 6, 12. 8., 16. 9., 14. 10., 21. 11., 16. 12. 2022





Vepřová krkovice s kostí – 139 Kč/kg
Vepřová kýta bez kosti – 139 Kč/kg

Vepřová játra – 149 Kč/kg

PRODEJNY:

Husovo nám. 41

Český Brod

tel.: 321 622 376

Husovo nám. 61

Český Brod

tel.: 321 622 260

Akce probíhá na obou prodejnách 

od 17. 10. 2022 do 29. 10. 2022

NABÍDKA:

Nabízíme kvalitní maso z českých chovů



OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO

DVEŘE A ZÁRUBNĚ 
EUROOKNA A DVEŘE

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby

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

FASÁDNÍ CENTRUM 
HUTNÍ MATERIÁL

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

REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH



CHCETE STÁLOU PRÁCI
V BLÍZKOSTI BYDLIŠTĚ?
Nejezděte za prací až do Prahy, přidejte se k celosvětově 
známé a úspěšné firmě Marker vyrábějící lyžařské vázání.

Kutnohorská 1105
Kostelec nad Černými lesy

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT NA:
 727 831 985  |   monika.literova@marker.cz

DÁLE MIMO JINÉ NABÍZÍME:
•  Jednosměnný provoz
•  Nástup přímo do kmene
•  Placené přesčasy

•  13. plat
•  4 dny dovolené navíc

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICE:
Operátor/ka 
výroby
Mzda až 28 500,-Kč 
(mzda za základní měsíční fond včetně odměn)

Informace o mzdě 
při pohovoru

Údržbář/ 
Údržbář elektro

inzerce_nabor_18_5_2022.indd   1 18.05.2022   14:07:29

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
VE ZPRAVODA JI
Nabízíme vám možnost ŘÁDKOVÉ INZERCE, 

kde můžete zveřejnit různé prodeje nebo nákupy 

nemovitostí, služeb, předmětů atd. 

Cena za řádkovou inzerci je 0,60 Kč/znak bez DPH 

včetně mezery.



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.

   
  S.A.F. Praha spol. s r.o.  

                               Na Návsi 38  
                            282 01 Přišimasy 
                             www.saf.cz 
 
 

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA  
 

 

ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ  
A MONTÁŽNÍ PRÁCE 
Vyučen v elektrooboru, případně SOŠ elektro 
Možnost montáží v zahraničí 
 
KONSTRUKTÉR 
SŠ, VŠ strojírenského zaměření 
Aktivní znalost konstruování ve 3D 
 
 

Bližší informace na tel.: 321 672 815 
V případě zájmu nám zašlete svůj životopis  
na e-mail: hsedlackova@saf.cz  

SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
nebo volejte na telefonní čísla

321 622 475, 723 931 999

PRACOVNÍ DOBA:
Po-Pá    8.30 – 12.00

13.00 – 16.30
So    8.30 – 11.00

JIŘINA MARKOVÁ / ČESKÝ BROD
NÁBYTEK

SUVOROVOVA 394 282 01 ČE

P
P

JIŘINA MARKOVÁ / ČESK

PREFERUJEME ŠIROKÝ SORTIMENT NÁBYTKU

OD ČESKÝCH VÝROBCŮ ZA ROZUMNÉ CENY



                                                                                                                  tel.: 606 900 600

PO - PÁ:  09.00–12.00, 13.00–17.00                                                                          Křemínská 153            
SO:           09.00–13.00                                                                                                  282 01 PŘIŠIMASY

Pneuservis bez čekání
Likvidace autovraků všech značek

Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT
                                                                                                   

                                 
      

       
       

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

ZDE MŮŽE BÝT 

I VAŠE INZERCE

V Českém Brodě 

máme vlastní obchodní zástuwpkyni:

Dana Brejchová

tel.: + 420 603 588 338

e-mail: brejchova@profi tisk.cz

VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního medu pří-
mo od včelaře. Množstevní slevy. Přijímáme objednáv-
ky na oddělky s F1 matkou. Samota „U Sedmi větrů“ 
Štolmíř 99, Český Brod. 

Tel.: 777 913 531, 
wwww.medovasamota.cz.

Koupím JAWA ČZ: motocykl, moped, skútr, také vraky 
a díly.

Tel.: 777 589 258 

Koupím LP gramofonové desky. I sbírku. Přijedu.
Tel.: 721 442 860

MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, kvalitně a čistě. 
Tel.: 736 734 947

Koupím RD, chatu, ve Středočeském kraji, ideálně v Čes-
kém Brodu a okolí. Stav nerozhoduje, jsem přímý zájemce. 

Tel.: 604 215 677

Nabízím doučování žákům 1. stupně ZŠ. Mohu doučo-
vat i žáky s problémem DYS. V případě zájmu volejte

Tel.: 607 503 848



Family – prádelna a čistírna

Vše se točí kolem vás

Čistírna
Čistíme obleky, kabáty, péřové 

bundy, společenské šaty...
Veškeré čistírenské služby probíhají 

u nás na provozovně 

Po–Pá 8:00-17:00
Po telefonické domluvě možnost 

vyzvednutí do 19.00 hod.

Prádelna a čistírna Family
V Chobotě 1357
282 01 Český Brod

e-mail: mjbservices@seznam.cz
www.pradelnafamily.cz

tel.: 702 107 551





Zelený
internet

Bez sekání. Bez starostí. 
Na zelenou.

Cena od

245Kč

nordictelecom.cz
800 80 70 60





EUROSUN SONNENSCHUTZ s.r.o. HLEDÁ POSILY do svého týmu!
Abychom mohli našim zákazníkům nabízet stále kvalitnější produkty a abychom stále mohli 
zdokonalovat naše služby a servis, k tomu všemu potřebujeme kvalitní odborníky ve svém 
oboru. Pokud máte chuť dosahovat trvalých a kvalitních výsledků, potom máte pádný důvod, 
abyste svou energii, znalosti a čas uplatnili právě u společnosti Eurosun Sonnenschutz s.r.o.

Více informací naleznete na www.eurosun-sonnenschutz.com/cz/kariera

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na l.pokorna@eurosun-sonnenschutz.com

Eurosun Sonnenschutz s.r.o., Svatbínská 494, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,
tel.: 321 679 404, fax: 321 679 403, e-mail: info@eurosun-sonnenschutz.com

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ
OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ
OPERÁTOR CNC STROJE
SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
ELEKTRIKÁŘ/ÚDRŽBÁŘ

NABÍZÍME:
• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti
• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí
• zajímavé platové ohodnocení
•  zaměstnanecké benefi  ty (13 plat, až týden dovolené navíc,

příspěvek na dovolenou, volnočasové aktivity, stravování
a životní pojištění)

•  náborový příspěvěk

NÁSTUP IHNED.

KVALITNÍ PRÁCI
a VÝSLEDKY

VELMI DOBŘE
OCENÍME!





Inzerce_Kolin_Sterboholy_148x210_final.indd   1 03.10.2022   17:27:25



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.

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.eu

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.
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