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Přichází léto, končí škola a začíná doba letních prázdnin a dovolených. Po delší době snad bude bez 
zákazů a omezení. Užijte si tento čas a naberte potřebnou sílu. Budeme to všichni potřebovat, neboť 
současný nárůst cen ovlivňuje životy nás všech. Souběh několika okolnos   je příčinou nejvyšší infl ace 
od devadesátých let, která zvyšuje prak  cky veškeré ceny, hlavně pak náklady na bydlení a i ceny zá-
kladních potravin.

Infl ace samozřejmě nega  vně dopadá i na město a jeho příspěvkové organizace a nega  vně zasahuje 
do jejich již tak napjatých rozpočtů. Z tohoto důvodu i z důvodů pomoci ukrajinským občanům, což 
také stojí město nemálo peněz, musí nyní zastupitelstvo prak  cky na každém svém jednání projednávat 
tzv. rozpočtové opatření. Tím se pak upravuje schválený městský rozpočet na základě aktuálních infor-
mací.

Avšak život se ve městě nemůže zastavit, jako se nezastavil ani za covidové pandemie. Město dál syste-
ma  cky připravuje rozvoj městské infrastruktury na plánovaný nárůst počtu obyvatel ze současné hod-
noty více než 7  síc obyvatel na cílový stav 12,5  síce obyvatel. V letošním roce dokončíme tři důležité 
vodohospodářské stavby, kterými jsou dostavba druhé komory a rekonstrukce stávající komory městské-
ho vodojemu, osazení technologií u dvou nových zdrojů pitné vody a vybudování nového přivaděče pit-
né vody z Dolánek do města a konečně intenzifi kace čis  rny odpadních vod na novou kapacitu přibližně 
13,5  síce ekvivalentních obyvatel.

Připravované jsou další velké stavby hlavně v oblas   vzdělávání, konkrétně dostavba dalšího pavilonu 
a sportovní haly u ZŠ Žitomířská, nová budova MŠ Kollárova a převod areálu liblické střední školy do ma-
jetku města. Na poli veřejného prostoru bude jednat ještě stávající zastupitelstvo obce o vyhlášení ar-
chitektonické soutěže na rekonstrukci náměs  . Jestliže těmito akcemi bude žít prak  cky po celou dobu 
svého volebního období z podzimních voleb nově vzešlé zastupitelstvo města, snažíme se zajis  t pro tyto 
velké inves  ční stavby též podporu opozice. Pro rozvoj města to bude zásadní, zda bude zachována kon-
 nuita či zda se k těmto prioritám přihlásí i nová garnitura, kterou si voliči zvolí v komunálních volbách 

23. a 24. září letošního roku.

Začátek července je též doba pro podávání kandidátních lis  n právě pro podzimní komunální volby. 
Všem, kdo se tak rozhodne učinit, přeji mnoho úspěchů, chladnou hlavu a mnoho sil do práce pro naše 
krásné město.

Jakub Nekolný, starosta
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Naše město nadále pomáhá ukrajinským uprch-
líkům, převážně maminkám s dětmi, kterých 
je zde i nejbližším okolí několik set. Část z nich 
je ubytována v zařízeních města, další v sou-
kromí. Pokračuje také veřejná sbírka, ze které 
hradíme nezbytné potřeby. Přispět můžete na 
transparentní účet č. 115-5895210297/0100. 
O potvrzení daru požádejte na fi nančním odbo-
ru, e-mail: jedlickova@cesbrod.cz. Velmi děku-
jeme všem dárcům materiální i fi nanční pomoci.

Rada města na jednání dne 11. 5. 2022 schválila 
ceník příměstských táborů pořádaných Ekocen-
trem Vrátkov o letních prázdninách. Tyto tábo-
ry jsou již plně obsazeny. Rada dále doporučila 
zastupitelstvu ke schválení novou smlouvu o za-
jištění dopravní obslužnos   na Českobrodsku. 
Naše město se fi nančně podílí na provozu dese   
autobusových linek. Po zavedení krajských stan-
dardů dopravní obslužnos  , které nově upravují 
výši fi nančního podílu obcí, se příspěvek České-
ho Brodu snižuje od roku 2022 asi o 600  s. Kč. 

Rada města dále na jednání dne 11. 5. 2022 
schválila ocenění navržených osobnos   v an-
ketě Osobnost města, jejíž slavnostní vyhlášení 
proběhne ve středu 15. 6. 2022 v 16.00 hodin, 
a schválila individuální dotaci pro Mar  na Haba-
du, který se v květnu zúčastnil mistrovství světa 
ve freestylu BMX ve Francii. Rada rovněž odsou-
hlasila smlouvu o partnerství se společnos   AGO-
RA, jejímž předmětem je spolupráce na novém 
strategickém plánu města na léta 2023 – 2032. 

V sobotu 1. 5. 2022 se na českobrodských náměs-
 ch po dvouleté pauze konalo tradiční setkání pří-

znivců auto a motoveteránů Okruh českobrodský. 
Po dopolední výstavě veteránů byl přesně v po-
ledne odstartován závod přihlášených účastníků. 
Této mimořádně krásné akci naštěs   přálo počasí.

Na jednání dne 11. 5. 2022 rada města vyhlá-
sila zakázky na provádění odtahů a provozování 
odstavné plochy pro odtažená vozidla. Odtahy 
vraků a vozidel bez STK mají přísné zákonné 
náležitos  , bez této služby se proto město ne-
obejde. Rada dále vyhlásila a na dalším jedná-
ní dne 25. 5. 2022 vybrala dodavatele zakázky 
na rekonstrukci čás   chodníku v ulici Tyršova 
u sokolovny, jejíž součás   je také úprava náro-
ží křižovatky, vybudování zpomalovacího prahu 
a obnova veřejného osvětlení a zeleně. Většinu 
z celkových nákladů ve výši 1,7 mil. Kč pokryje 
evropská dotace. 

Rada města na jednání 11. 5. 2022 schválila 
posunu   termínu dokončení projektové do-
kumentace okružní křižovatky u ZZN o 1 měsíc 
s ohledem na některé chybějící náležitos   nutné 
pro podání žádos   o stavební povolení. Okružní 
křižovatka by měla zlepšit průjezdnost klíčového 
dopravního uzlu města a zároveň zvýšit bezpeč-
nost účastníků provozu, zejména pak chodců. Po 
vydání stavebního povolení, patrně v roce 2023, 
proběhne ve spolupráci se Středočeským kra-
jem výběr dodavatele a realizace stavby. Rada 
také souhlasila s posunu  m termínu dokonče-
ní chodníku v Havlíčkově ulici, jehož součás   je 
nový povrch chodníků po obou stranách ulice 
a osazení nového zastávkového přístřešku. 

Dne 8. 5. 2022 jsme si připomněli 77. výročí 
konce 2. světové války. Starosta města položil 
ky  ce ke všem pomníkům padlých hrdinů v Čes-
kém Brodě a okolí. Nezapomínáme ani na padlé 
z 1. světové války. 

Krátce z města
Na jednání dne 11. 5. 2022 rada města také 
schválila dodatky ke smlouvám o dílo na všech-
ny tři velké vodohospodářské stavby – vodojem, 
přivaděč a intenzifi kace čis  rny odpadních vod. 
Jedná se o vícepráce a méněpráce na stavbách, 
v případě přivaděče je pak předmětem dodatku 
rozpočet na tzv. homogenizaci, tedy nový asfal-
tový koberec v Zahradách a u ČS MOL. Rada též 
schválila odpověď Krajské správě a údržbě silnic 
v tom smyslu, že město počítá s rekonstrukcí Žiž-
kovy ulice od roku 2023 (více v článku uvnitř čísla).

Ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2022 od 8.00 do 16.00 ho-
din proběhlo čištění hlavních průtahových komu-
nikací v majetku Středočeského kraje. Jedná se 
o ulice Žižkova, Klučovská, Zborovská, Jana Kouly, 
Tuchorazská, Palackého, Suvorovova, Havlíčkova, 
Jungmannova, Žitomířská a Prokopa Velikého. 
Ulice se čis   jednou v roce vždy na jaře.
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4 Krátce z města
V sobotu 28. 5. 2022 se konal již 40. ročník dál-
kového pochodu a cykloturis  cké jízdy Krajem 
bitvy u Lipan a především, opět po covidové 
pauze, rekonstrukce bitvy u Lipan na návrší 
kolem lipanské mohyly. Doprovodný program 
probíhal od 11.00 hodin. Za podpory obce Vi  -
ce a města Český Brod událost pořádala Guar-
dia Broda Bohemicalis, z. s. 

Rada města na svém dalším jednání dne 25. 5. 2022 
schválila ceník užívání cykloboxů na parkoviš   
B+R na nádraží. Zpoplatnění částkou 10 Kč za 
12 hodin, 20 Kč za 24 hodin a 20 Kč za každých 
dalších 24 hodin má zabránit zbytečnému blo-
kování a zneužívání tohoto zařízení určeného 
výhradně pro cyklisty, případně majitele dalších 
jednostopých vozidel. Rada rovněž schválila 
darovací smlouvu s provozovatelem Zdravého 
krámku, který městu pravidelně daruje potravi-
ny pro potřeby ukrajinských uprchlíků ubytova-
ných v našem městě. 

Rada města též vybrala fi rmu, která zrekonstruu-
je areálovou trafostanici a rozvodnu v areálu 
nemocnice. Celkové náklady této inves  ce jsou 
4,7 mil. Kč a jsou hrazeny pouze z rozpočtu měs-
ta. Rada rovněž doporučila rozdělení příspěvků 
z programu rekonstrukce fasád v městské pa-
mátkové zóně mezi vlastníky nemovitos  , kteří 
podali žádost o tuto dotaci. 

Od 16. 5. 2022 do 6. 6. 2022 jste mohli hlasovat 
pro návrhy přihlášené do par  cipa  vního roz-
počtu Broďáci Brodu a vybrat projekty, které 
jsou podle vás pro město nejlepší. O vaši přízeň 
se ucházelo 17 návrhů, které měly za cíl udělat 
naše město hezčí. Teď už to můžeme říct: vy-
hrál projekt psího hřiště. Všechny podrobnos   
naleznete na www.brodacibrodu.cz.

Rada města na jednání dne 25. 5. 2022 vzala na 
vědomí záměr provozování letního kina v zahra-
dě gymnázia. Jedno promítání se uskuteční v zá-
věru prázdnin také na náměs   u zvonice kostela 
sv. Gotharda. Promítání i některé další kulturní 
ak  vity bychom chtěli do budoucna směřovat 
do středu města.

V pondělí 16. 5. 2022 od 18.00 hodin se v jedné 
z učeben ZŠ Žitomířská konalo veřejné projedná-
ní návrhu dopravního řešení lokality ohraničené 
ulicemi Žižkova, Bedřicha Smetany a Žitomířská. 
Tématem bylo zklidnění dopravy v celé lokalitě.

Provozovatel, který zajišťoval chod farmářských trhů 
v minulém roce, již letos nepokračuje, a proto jsme 
se vrá  li k předchozímu modelu Českobrodské trž-
nice a o své oblíbené produkty tak určitě nepřijdete. 
S výjimkou stánku Chick-Tricks ve středu si jednot-
liví prodejci zajis  li svá prodejní místa každý pátek 
v předpokládaném čase 7.00 – 14.00 hodin podle 
možnos   každého prodejce.

Během května začala rekonstrukce komunika-
ce ve Slezské ulici. Budou vyměněny chodní-
ky, znovu usazeny obrubníky a položen nový 
asfaltový koberec. O letních prázdninách, za-
čne rekonstrukce povrchu Vítězné, kde bude 
opraven chodník na jižní straně a celá vozov-
ka. Technické služby také zajis  ly předláždění 
chodníku před Kouřimskou bránou, který je 
ze žulových kos  ček. Stejné změny se dočká 
i chodník podél hradeb až k jihovýchodní ba-
ště. Probíhá i kompletní rekonstrukce chodníku 
v Jungmannově ulici u evangelického kostela, 
kde budou vyměněny obrubníky a položena 
zámková dlažba. 

Město připravuje rozšíření kamerového systé-
mu. Osazeny budou kamery v ZZN, a to před 
i za budovou sila a bude přemístěn a zdoko-
nalen kamerový bod v ulici Jana Kouly. Rovněž 
budou osazeny kamery v městském parku, a to 
u evangelického kostela a oploceného dětské-
ho hřiště.

Ke svému dokončení se pomalu chýlí výstav-
ba vodovodního přivaděče a připojení nových 
vrtů, dostavba a rekonstrukce vodojemu a in-
tenzifi kace čis  rny odpadních vod v Liblicících. 
Čis  rnu po dokončení čeká ještě roční zkušební 
provoz. 

Technické služby zahajují budování veřejného 
osvětlení u silnice do Zahrad. Devatenáct solár-
ních lamp osvětlí cestu od autobusové zastávky 
u Podviňáku na  začátek Zahrad. Nově můžete na 
webových stránkách TS hlásit problémy a závady, 
kterých jste si všimli ve vašem okolí, online.
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5Věstník

Body projednávané radou města dne 11. 5. 2022
  1.  Schválení Ceníku příměstských táborů pořáda-

ných Ekocentrem Vrátkov.
  2.  Schválení uzavření smlouvy na provedení 

přezkumu hospodaření za rok 2022.
  3.  Schválení uzavření smlouvy na provedení kont-

roly k ověření účetní závěrky za rok 2022.
  4.  Doporučení schválení dodatku smlouvy 

k dopravní obslužnos   - Ukončené smlouvy 
k 31. 12. 2021.

  5.  Doporučení schválení návrhu smlouvy na do-
pravní obslužnost.

  6.  Sleva z nájemného ProMedicus Home Care 
Services s. r. o.

  7.  Revokace usnesení a vyhlášení záměru na pro-
dej speciálního přívěsu z majetku Městských 
lesů.

  8.  Vyhlášení záměru - Prodej pozemku v k.ú. Lou-
čeň.

  9.  Vyhlášení záměru - Prodej podílu 1/2 pozemku 
v k.ú. Dolní Beřkovice.

10.  Vyhlášení záměru - Prodej podílu 1/12 pozem-
ku v k.ú. Pornice.

11.  Odtahy, úschova vozidel z území města Český 
Brod - Vyhlášení veřejných zakázek.

12.  Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení 
ul. Tyršova - Vyhlášení veřejné zakázky.

13.  Zrušení a znovuvyhlášení veřejné zakázky 
- Úsekové měření I/12.

14.  Projektová dokumentace na opravu a zatep-
lení stávající střechy, novou vzduchotechniku 
a novou kotelnu - Domov ANNA Český Brod - 
vyhodnocení veřejné zakázky.

15.  Intenzifi kace ČOV Český Brod - Dodatek č. 1 
k SoD.

16.  Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení 
na veřejný vodovod města Český Brod - Doda-
tek č. 2 k SoD.

17.  Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodo-
jemu Český Brod - Dodatek č. 3 k SoD

18.  Osazení a dodávka biofi ltrů v ulici Palackého, 
Český Brod - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
1. SčV, a. s.

19.  Žádost o povolení napojení vodovodní přípojky 
pro RD č. p. 970, V Lukách, Český Brod.

20.  Pražská plynárenská a. s. - Žádost o obnovu 
smluvního ujednání.

21.  Dodávka zemního plynu a elektřiny na násle-
dující období - Schválení nákupu na komoditní 
burze PXE.

22.  Energie AG Kolín a. s. - Dohoda o zrušení 
smlouvy o rozúčtování nákladů na č. p. 1.

23.  Energie AG - Dodávka tepelné energie - nové 
cenové ujednání.

24.  Prodej pozemků v k.ú. Klučov u Českého Brodu.
25.  Rekonstrukce Žižkovy ulice - Odpověď na dopis 

KSÚS.
26.  Stavební úpravy chodníků v ulici Havlíčkova 

- Změna termínu plnění SoD.
27.  Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa (De-

velopment Brod).
28.  PD Okružní křižovatka - Dodatek č. 4 k SoD.
29.  PD Okružní křižovatka - Smlouva o zajištění pře-

ložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících.

30.  Souhlas s uzavřením darovací smlouvy na vyba-
vení kuchyní se společnos   Oresi s. r. o.

31.  Přehled nákladů parkovacího systému MPLA.
32.  Strategický plán par  cipa  vně.
33.  Revokace usnesení č. 166/2022 a schválení 

smluv o spolupráci při zajištění ubytování se 
Středočeským krajem.

34.  Žádost o individuální dotaci z Programů pod-
pory sportu, kultury a volného času - Program 
č. 2 - Mar  n Habada.

35.  Jmenování členů hodno  cí komise Programu 
podpory ak  vit v sociální oblas   2022.

36.  Osobnost města Český Brod 2022.
37.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace.

Body projednávané radou města dne 25. 5. 2022
  1  Kupní smlouva na prodej dříví se společnos   

Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní 
lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy na rok 
2022.

  2.  Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné 
zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb 
a lístků o původu zvěře orgány státní sprá-
vy myslivos   podle zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivos  .

Věstník

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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  3.  ANNA Český Brod - Schválení dodatku č. 2 k ve-

řejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2022.
  4.  ZŠ Žitomířská - Souhlas s čerpáním inves  čního 

fondu.
  5.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, 

č. p. 147, Český Brod – Liblice - STAŽENO
  6.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. p. 147, 

Český Brod – Liblice - STAŽENO
  7.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta 

z Pardubic 25, Český Brod - STAŽENO
  8.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 2, Arnošta 

z Pardubic 25, Český Brod - STAŽENO
  9.  Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení 

ul. Tyršova - Vyhodnocení veřejné zakázky.
10.  Celková rekonstrukce areálové trafostanice 

a areálové rozvodny NN - Vyhodnocení veřejné 
zakázky.

11.  Poskytnu   fi nančních prostředků na rekon-
strukci a opravy fasád nemovitos   v MPZ měs-
ta Český Brod v roce 2022.

12.  Polyfunkční dům nám. Arnošta z Pardubic - Do-
hoda o poskytnu   fi nančního příspěvku.

13.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu - M‘am‘aloca 
o. p. s.

14.  Oprava propadu kanalizační stoky v Žižkově 
ulici před č. p. 296 a nová revizní šachta v kři-
žovatce ulic Žižkovy a Komenského, Český Brod 
- Dodatek č.1 k SoD.

15.  Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodo-
jemu Český Brod - Dodatek č. 4 k SoD.

16.  Věcné břemeno - ČEZ Distribuce a.s. - Štolmíř 
p. č. 519 – kNN.

17.  Prodej čás   pozemku v k.ú. Štolmíř.
18.  Odkup čás   pozemků v k.ú. Liblice u Českého 

Brodu.
19.  Půdní vestavba, stavební úprava nám. Arnošta 

z Pardubic č. p. 22 - Výjimka parkování.
20.  Anny Pharm s. r. o. - Transpharmaceu  c s. r. o. 

- převod nájmu.
21.  Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění 

technického zařízení.
22.  Centrum vzdělávání, informací a kultury 

- Informace o letním kině 2022.
23.  Centrum vzdělávání, informací a kultury - Sou-

hlas s přije  m dotace na podporu turis  ckých 
informačních center.

24.  Zdravý krámek - Souhlas s uzavřením darovací 
smlouvy na potraviny.

25.  Informace - Zápis z jednání komise pro 
územní rozvoj, stavebnictví a dopravu 
ze dne 2. 5. 2022.

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

27.  Ceník užívání cykloboxů na parkoviš   B+R na 
nádraží.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022 činí 972 Kč za oso-
bu. Uhradit ho lze do 30. 6. 2022 bezhotovostně platbou na účet města Český Brod 
č. ú. 9294910237/0100 (spec. symbol je 2022, var. symbol zůstává každému občanovi stejný 
jako v minulých letech) nebo platbou na pokladně MěÚ Český Brod. V případě jakýchko-
li dotazů k platbě se obraťte na paní Svatavu Strejčkovou, e-mail: strejckova@cesbrod.cz, 
tel.: 321 612 213.

Česká laboratorní s. r. o. oznamuje, že z důvodu malé vy  ženos   je dočasně UZAVŘENO od-
běrové místo pro testování na Covid-19. V případě sílící epidemie bude stan opět zprovozněn.

Provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje, že do 19. července 2022 probíhá výluka 
způsobená modernizací železniční stanice Poříčany a nedostatečnou kapacitou tratě Nym-
burk – Poříčany. Po dobu výluky budou vlaky linky PID S12 ve vyloučeném úseku nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy. Náhradní doprava bude organizována v odlišných časových po-
lohách podle výlukového jízdního řádu, který naleznete na www.cesbrod.cz/aktuality a nebo 
na stránkách www.spravazeleznic.cz. Děkujeme za pochopení.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Městský kamerový systém dnes disponuje 52 kamerami. Z celkových 49 sledovaných míst je 15 kamer 
ve vnitřních prostorách budov, zbylé jsou venkovní. Letos počítáme s doplněním systému ve čtyřech 
lokalitách.

Kamerový systém města je pod nepřetržitým do-
hledem zaměstnance městské policie, který může 
povolat strážníka městské nebo státní policie, zjis-
 -li pro  právní jednání. Záznamy z kamer jsou také 

po určitou dobu uchovány pro případ zpětného do-
hledávání. Takto se v minulos   povedlo například 
zachránit řidiče motocyklu po nehodě nebo překa-
zit dokonání či vypátrat pachatele trestných činů, 
například krádeží jízdních kol. Systém je postupně 
modernizován, zejména dochází k obměně kamer 
za modernější typy s lepším zobrazením. Město 
také průběžně pracuje na vylepšení sítě op  ckých 
kabelů, letos ale přistupujeme i k jeho rozšíření a 
úpravě. V minulos   si lidé stěžovali na pohyb osob 
porušujících veřejný pořádek v parku. Kamery by 
proto měly nově monitorovat čás   městského par-
ku kolem evangelického kostela a kolotoče i okolí 
dětského hřiště. To umožnilo propojení op  ky ulicí 
U Zvonice.

Druhou lokalitou bude areál ZZN, kde bude pod 
stálým dohledem nejen prostor parkoviště, ale 
i hala s pumptrackem a bývalé koleje vlečky za si-
lem. Poslední lokací je park u hradeb a ulice Jana 
Kouly, kde bude kamera posunuta a vylepšena, aby 
mohla monitorovat jak okolí autobusových zastá-
vek u Penny marketu, tak i prostranství před Kou-

řimskou branou. Celkové náklady tohoto projektu 
jsou 600  s. Kč.

Město vedle vybudování úsekového měření u Ben-
ziny na silnici I/12 plánuje pořízení přenosného 
měřiče rychlos   pro městskou policii (v době vy-
dání tohoto čísla běží výběrové řízení). Radar na 
silnici I/12 je odůvodněn smrtelnými nehodami, 
ke kterým v tomto místě bohužel dochází. Poříze-
ním přenosného měřiče reagujeme na požadavky 
občanů na častější měření rychlos   v některých 
problema  ckých lokalitách (Bylanská, Tuchoraz-
ská, Jungmannova), kde v dohledné době není re-
álné umístění stacionárního radaru. Měřič umožní 
automa  cké zpracování přestupku při překročení 
rychlos   bez nutnos   zastavení vozidla. Obsluha 
zařízení je výrazně jednodušší a neváže po vyme-
zenou dobu celou dvoučlennou hlídku. Možné je 
také dokoupení pevného stojanu, odkud by si jej 
posádka mohla vyzvednout, ale kde by mohl fun-
govat po celou zbývající dobu dne. Kromě těchto 
dvou zařízení má město do budoucna v plánu úse-
ková měření ve Zborovské a Klučovské ulici, kde 
je již hotova příprava nebo se s radarem počítá 
v projektu. 

Tomáš Klinecký, místostarosta

Rozšíření kamerového systému a nový radar pro městskou policii

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Provozovatel, který zajišťoval chod farmářských trhů v minulém roce, již dále ve městě nepokračuje, přes-
to o své oblíbené produkty určitě nepřijdete. Vrá  li jsme se k předchozímu modelu českobrodské tržnice. 

S výjimkou stánku Chick-Tricks, který přijíždí se 
svou nabídkou teplého jídla pravidelně po celý 
rok každou středu, si jednotliví prodejci zajis  li svá 
prodejní místa v pátek. Prodej bude probíhat každý 
pátek v předpokládaném čase 7.00 – 14.00 hodin 
podle možnos   každého prodejce.

V parčíku u zvonice vedle kostela sv. Gotharda na 
náměs   Arnošta z Pardubic můžete tedy potkat:

■  prodejce čerstvé zeleniny z farmy Procházka 
(každý pátek do 28. 10.)

■  prodejce proutěného zboží pana Jaroslava 
Jirsy (každý pátek do 28. 10.)

■  stánek s kořením (každý pátek do 28. 10.)
■  grilovaná kuřata, kolena a žebra Country Grill 

(každý pátek až do 31. 3. 2023)
■  prodejnu s teplým jídlem Chick-Tricks (každou 

středu do 31. 12.)

Na poptávce prodejců regionálních produktů spolu-
pracujeme také s MAS Region Pošembeří. Virtuální 
tržnice www.trzniceposemberi.cz slouží k bezplat-
né on-line inzerci, kde je možné sdílet informace 
a prezentovat nabídku služeb a výrobků z regionu 
Pošembeří a blízkého okolí. 

Uvítáme ke stálým zaběhlým prodejcům i lokální 
výrobce, pěs  tele, rukodělce aj. Pokud byste měli 
o prodej v našem městě zájem, kontaktujte pro-
sím Mar  nu Vlastníkovou na telefon: 733 384 871 
nebo na e-mail: vlastnikova@cesbrod.cz.

Mar  na Vlastníková, PR manažerka

Tržnice na náměs   Arnošta z Pardubic

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnos   požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá 
paliva za nový. Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat kotle pouze tře   
a vyšší emisní třídy. Provoz zastaralých kotlů bude tedy brzy zakázán.

Lidé z domácnos   s nižším příjmem, jako jsou 
třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výmě-
nu kotle dostat výhodnou dotaci až 95 %. Žádost 
o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnos   
je možné podat v elektronické podobě do 31. srp-
na 2022. Evidovat je bude Středočeský kraj.

Pokud se rozhodnete vyhledat informace pří-
mo na krajském úřadě, na adrese Zborovská 11, 
Praha 5, najdete v kancelářích číslo 0067 a 0066 
příslušné pracovníky, kteří vám ukážou všechny 
podrobnos   elektronické žádos  . Můžete přijít 
bez ohlášení.

Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spo-
lu) vlastnictví nemovitos   ve Středočeském kraji, 
ve které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla 
vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní 
třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká). 

Žádost do dotačního programu kraje může podat 
pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem 

na člena domácnos   v roce 2020 nebyl vyšší než 
170.900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také všichni 
další členové domácnos  ) ve starobním nebo inva-
lidním důchodu 3. stupně. Alterna  vou pro všech-
ny žadatele je dotační  tul Nová zelená úsporám.

Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % 
doložených uznatelných výdajů, a to maximálně do 
výše 180  s. Kč, když jste si pořídili tepelné čerpa-
dlo, resp. 130  s. Kč na kotel na biomasu, 100  s. Kč 
na plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho as-
poň závazně objednali do 30. 4. 2022).

Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 
257 280 991 nebo svůj dotaz napište na e-mailo-
vou adresu: kotliky@kr-s.cz.

Mar  na Vlastníková, PR manažerka
zdroj: www.kr-stredocesky.cz

KLUB VITAL SE O PRÁZDNINÁCH NEKONÁ, ZVEME VŠECHNY NA POSLECH AUDIOKNIH
Centrum vzdělávání, informací a kultury oznamuje, že během července a srpna 2022 se ne-
budou konat schůzky Klubu Vital v radničním sále. Pravidelné účastníky našich setkání, ale 
i všechny další zájemce zveme každou středu od 13. července do 24. srpna 2022 na venkovní 
dvoreček budovy č. p. 1, kde mohou od 13.00 do 13.45 hod. poslouchat ukázky audioknih. 
Pro všechny bude připraveno malé občerstvení v podobě knihovnické domácí limonády s růz-
nými přírodními příchutěmi zdarma. Při nepříznivém počasí se poslech audioknih uskuteční 
v knihovně. Těšíme se na vás, číst se dá i ušima!

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V letošním roce se ucházelo o vaši přízeň ve veřejném hlasování o vítězné návrhy par  cipa  vního rozpočtu 
Broďáci Brodu celkem 17 zajímavých námětů. Rozhodovali jste o inves  cích v celkové hodnotě 600.000 Kč, 
které byly na jejich realizaci vyčleněny z rozpočtu města. Počet hlasujících se opro   loňskému roku navýšil 
o 23,7 % a do hlasování se zapojilo 1.091 hlasujících. 

Vítězným návrhem s 543 hlasy se stal návrh Psí 
park Evy Zhřívalové s rozpočtem 198.263 Kč. Oplo-
cený parčík s herními prvky pro čtyřnohé kamarády 
pejskařů bude vybudovaný na pozemku ležícím za 
novou školní jídelnou s vchodem ze Žižkovy ulice. 
Zajímavos   je, že v loňském roce se Psí park umís  l 
na desátém místě. „Jo, je krása! Je to skvělé! Jsem 
ráda, že mohu něco ve městě ovlivnit,“ komento-
vala své vítězství sama autorka. 

Druhou příčku v žebříčku obsadil nový návrh Ožive-
ní dětského hřiště u radnice s rozpočtem 55.000 Kč. 
Pro tento návrh Andrey Hradecké hlasovalo 330 
hlasujících a díky tomu bude stávající hřiště vedle 
radnice na Husově náměs   doplněno o nové písko-
viště, odpadkový koš a lavičky. 

Tak jako paní Eva Zhřívalová, tak se i paní Alexandra 
Kecová nezalekla loňského neúspěchu. Letos opět 
podala návrh, jehož cílem bylo osazení herních 
prvků pro školní dě   v parčíku v Hálově zahradě, 
v blízkos   venkovní posilovny u Šembery. Její ná-
vrh Hřiště i pro větší dě   s rozpočtem 372.000 Kč 
a 310 hlasy jasně potvrdil poptávku po smyslu-
plném trávení volného času starších dě  . Součet 
nákladů všech tří uvedených návrhů, ale přesahu-
je možnou částku 600.000 Kč. V pravidlech máme 
uvedeno, že pokud fi nanční prostředky nebudou 
dostačovat na realizaci následujícího návrhu v žeb-
říčku, bude autorovi nabídnuto realizovat návrh 
s omezeným rozpočtem. S paní Kecovou jsme se 

tedy dohodli na tom, že ze čtyř plánovaných her-
ních prvků se pořídí jen tři a rozpočet jejího návr-
hu se  m pádem poníží a bude možné realizovat 
i tento návrh.

Pane starosto, co říkáte letošním výsledkům? 
„Předně je potřeba opětovně pochválit českobrod-
skou veřejnost za ak  vní zapojení do projektu par-
 cipa  vního rozpočtu. Sešlo se zase mnoho velmi 

kvalitních návrhů, ale množství peněz je omezené 
a samozřejmě se nedostane na všechny. U vítězné-
ho projektu je zarážející druhý nejvyšší počet ne-
ga  vních hlasů, ale i přes to se psímu hřiš   poda-
řilo zvítězit a je potřeba to respektovat. Blahopřeji 
všem úspěšným a těm ostatním přeji, aby to vyšlo 
příště.“

Velké díky patří všem, kteří se do par  cipa  vního 
rozpočtu zapojili jako autoři, spoluautoři, konzul-
tan   návrhů nebo jako hlasující. Děkujeme také 
těm, kteří vyplnili anketu. V nejbližších dnech 
budou vítězné návrhy předloženy radě města ke 
schválení. Dalším krokem bude úzká spolupráce 
s navrhovateli na realizaci jejich návrhů, kterou 
můžete sledovat v Galerii návrhů.

Souhrnný přehled výsledků najdete na: 
www.brodacibrodu.cz.

Petra Ištvániková,
koordinátorka par  cipa  vního rozpočtu

Výsledky hlasování druhého ročníku Broďáci Brodu jsou tu!

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Město již delší dobu plánuje vybudování nové stezky kolem sportovního areálu na Ku  lce. Zde by měla 
v budoucnu vzniknout nová cesta pro pěší a cyklisty, která bude navazovat na cestu v městském parku. 
Stavba bude začínat v místě křižovatky ulic Sokolská a Na Ku  lce. Její součás   bude i řešení místa pro pře-
cházení směrem do parku. Stezka dále povede směrem k budově Unikomu a jižně obejde sportovní areál. 
Za atle  ckým stadionem se stezka opět vrá   k říčce Šembeře a pod novým mostem bezbariérově překoná 
státní silnici I/12 Praha – Kolín, kde bude ukončena napojením na stávající cestu.

Předpokládáme, že povrch cesty bude asfaltový, 
neboť ve vedení trasy je nemalé převýšení a nez-
pevněný povrch by mohl degradovat při odtékání 
dešťové vody. Stezka by měla být široká 3 metry 
se společným provozem chodců a cyklistů a nebu-
de směrově dělena. V op  mální variantně by měl 
být vedle cesty ještě metr široký pás liniové zele-
ně s možnou výsadbou stromořadí. Zvažujeme též 
umístění veřejného osvětlení.

V současné době je zpracovaná studie vedení trasy 
a projednávají se majetkové záležitos  . Stavba se 
to  ž dotkne i pozemků, které nejsou ve vlastnictví 
města a ani Tělovýchovné jednoty Slavoj, se kterou 

na přípravě spolupracujeme. Jednání nejsou jed-
noduchá, ale pevně věřím, že se podaří dotčené 
pozemky brzy vykoupit a postoupit ke zpracování 
nezbytné projektové dokumentace. 

Cesta by měla navazovat na širší síť vedoucí po-
dél říčky Šembery, kterou chce město postupně 
zprovoznit. V prostoru za státní silnicí se již nyní 
dostanete k hrázi Podviničního rybníka. Zde bude 
potřeba upravit přechod přes Šemberu. Dále je 
pak v plánu propojení pěší cestou do Vrátkova 
a též podél silnice do Zahrad.

Jakub Nekolný, starosta

Stezka kolem Ku  lky
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Hlavním tématem studie je zklidnění dopravy v ulicích Na Vyhlídce, Štolmířská, Bedřicha Smetany, Žito-
mířská, Maroldova, Jana Koziny a Mozartova. Dokumentace zohledňuje budoucí nárůst kapacity ZŠ Ži-
tomířská, ke kterému dojde přístavbou nového pavilonu hlavní budovy a  m tedy i k navýšení počtu tříd 
a dojíždějících žáků.

Setkání se konalo v pondělí 16. května 2022 od 
18.00 hodin v učebně ZŠ Žitomířská č. p. 885. 
Zúčastnil se ho autor studie pan Ing. Michal Fo  , 
vedoucí odboru dopravy Ing. Jan Pohůnek, ve-
doucí odboru rozvoje Mgr. Hana Dočkalová a pan 
místostarosta Mgr. Tomáš Klinecký. Studie pracuje 
s návrhy nestavebního charakteru, a to se zave-
dením zóny 30, instalací mobilních zpomalovacích 
polštářů, využi  m tzv. šikany (navržení oboustran-
ného parkovacího stání, které pomocí geometrie 
nu   řidiče ke dvojí změně směru a  m i ke snížení 
rychlos  ), zjednosměrněním ulic Na Vyhlídce, Ma-
roldova, Jana Koziny a s omezením vjezdu tranzitní 
dopravy. Jednosměrný provoz v ulici Na Vyhlídce 
by měl být funkčním řešením nebezpečné situace, 
ke které dochází před budovou školy Chanos v ran-
ních hodinách, kdy otáčením vozidel u přechodu 
pro chodce vzniká nebezpečná situace, která ohro-
žuje hlavně dě  .

Během projednávání možnos   budoucích úprav se 
podařilo vyjasnit také další doplňující otázky. Infor-
movali jsme o tom, že:

•  město chystá ve dvou etapách opravu ulice 
Žižkova, kdy v rámci těchto oprav bude vysta-
věn také přechod pro chodce do ulice Wolke-
rova,

•  zastupitelstvo města rozhodlo o přípravě 
opravy ulice Bedřicha Smetany, 

•  v rámci projektové dokumentace se k přístav-
bě ZŠ počítá s vybudováním parkovacího stání 
tzv. Kiss and Ride (K+R, místa pro krátké zasta-
vení),

•  u pavilonu F nemocnice se bude rozšiřovat 
počet parkovacích míst a vzniknou parkovací 
místa určená zaměstnancům nemocnice,

•  v zóně 30 lze i bez vyznačených cyklopruhů 
jezdit obousměrně.

Dalším tématem bylo zavedení rezidentního stání. 
Po krátké diskuzi však došlo k většinové shodě na 
tom, že v tuto chvíli se nejedná o funkční řešení 
a upus  lo se od tohoto požadavku. Výsledek jed-
nání je tedy následující:

V dotčené oblas   bude podle návrhu studie plošně 
zavedena zóna 30, na vyznačených místech budou 
instalovány mobilní zpomalovací polštáře. Zjed-
nosměrněna bude pouze ulice Na Vyhlídce a po 
roční zkušební době se případně přistoupí k této 
úpravě také v dalších ulicích.

Mar  na Vlastníková,
PR manažerka

Veřejné projednání dopravní studie v ZŠ Žitomířská
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Rada města schválila ceník užívání cykloboxů na parkoviš   B+R. Zpoplatnění cykloboxů je opatřením pro   
jejich zneužívání a zbytečnému blokování.

Za poslední měsíc jsme zaznamenali několik s  ž-
nos   na nesprávné uži   cykloboxů. Ty mají sloužit 
všem, kteří raději než autem vyrazí na výlet nebo 
do práce na kole. Čím dál častěji a ve větší míře do-
chází k uzamčení prázdného cykloboxu. Otázkou je 
proč a jak tomu předejít? Když jsme spolu s měst-
skou policií, technickými službami a pravidelnými 
uživateli situaci konzultovali, došli jsme k závěru, 
že  m dochází k neoprávněné rezervaci místa na 
další den a blokování tak cykloboxů dalším lidem. 

Původní myšlenka vzniku cykloboxů byla nechat 
je volně přístupné, zdarma všem, je nyní nutné 
přejít k jejich symbolickému zpoplatnění a předejít 
tak nepříjemné situaci, že nebudete mít kde své 

kolo bezpečně uložit. Aktuální ceník naleznete na 
webových stránkách města. Cena za službu úscho-
vy v cykloboxu činí:

•  doba úschovy do 12 hodin 10 Kč
•  doba úschovy nad 12 hodin, max. však 24 ho-

din 20 Kč
•  doba úschovy za každých dalších započatých 

24 hodin 20 Kč
Délka úschovy může být nejvýše sedm dní v ne-
přerušeném časovém úseku. Platbu lze provést 
v automatu. Věříme, že se zpoplatnění služby setká 
s vaším pochopením a budou sloužit svému účelu.

Mar  na Vlastníková, 
PR manažerka

Zpoplatnění cykloboxů v ulici Klučovská

13Z radnice

BLAHOPŘEJEME
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: paní Věra Doušová, 
pan Jiří Kocourek, paní Božena Kašíková, paní Alena Šmejkalová, paní Štefania 
Palmová, pan Adolf Hájek, paní Blanka Sklenářová, paní Miroslava Anderlová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Oblíbené infocentrum 2022 
Stejně jako v minulých letech pořádá A. T. I. C. ČR anketu „Oblíbené informační centrum roku 
2022“. Hlasování v anketě podle stejných parametrů jako v uplynulých letech zajišťuje společ-
nost Kam po Česku na www.kampocesku.cz. Anketa bude zahájena 21. 6. 2022 a ukončena 
31. 8. 2022.

Pokud jste se službami našeho „íčka“ spokojeni, hlasujte pro nás. Děkujeme.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Jak jsme vás již na stránkách zpravodaje informovali, město zahajuje práce na novém strategickém plánu. 
Poprvé byl tento dokument v našem městě zpracován v roce 2007 a následně aktualizován v roce 2012. 
Strategie byla schválena na 15 let a v letošním roce její platnost končí. Proto je užitečné se ohlédnout, co 
se z plánů podařilo uskutečnit a co nikoliv.

Předně je potřeba zmínit, že strategický plán roz-
voje města byl pojat velmi široce. Život ve městě 
rozdělil do dese   klíčových oblas  . Vytýčil si cel-
kem 50 strategických cílů a přes 200 cílů speci-
fi ckých, tedy dílčích. Nastavený rozsah byl velmi 
ambiciózní a prak  cky se v něm objevila všechna 
přání, nápady a návrhy širokého spektra aktérů za-
pojených do prací na strategickém plánu. 

Dlouhodobá strategie je dále rozpracovávána na 
tzv. akční plány, tedy seznamy krátkodobých dílčích 
opatření, které město má v plánu uskutečnit bě-
hem dvou let a které mají vést k vytýčeným cílům. 
Plnění naplánovaných opatření je následně moni-
torováno a každoročně vyhodnocováno. Dle měst-
ské evidence pro naplňování stanovených cílů bylo 
za 15 let ukončeno přes 300 konkrétních opatření. 
Plnění celého strategického plánu bude samozřej-
mě též vyhodnoceno a bude součás   analy  cké 
čás   plánu nového.

Osobně za největší úspěch považuji vůbec nastar-
tování strategického plánování, evidenci projektů 
a provázání na rozpočet města. Tím vznikl systém 
komplexního projektového řízení města, který 
přinesl, přináší a doufám, že i bude přinášet své 
ovoce. Důležitým výstupem se stalo též zřízení 
projektové kanceláře města, která má za krátkou 
dobu svého působení již za sebou mnoho úspěšně 
dokončených projektů. Nově ustanovený strate-
gický tým se pokusil sestavit následující „top ten“ 
nejdůležitějších realizovaných opatření.

V oblas   školství a volnočasových ak  vit do něj 
patří vybudování nové školy pro 1. stupeň ZŠ Ži-
tomířská, moderní českobrodské pedagogicko-psy-
chologické poradny, oboje v areálu nemocnice, 
a též Ekocentra Vrátkov. Dále se do výběru těch 
nejdůležitějších akcí dostaly rekonstrukce ulic 
V Chobotě, Jatecká a Pod Velkým vrchem a vybu-
dování dopravního terminálu se systémem parko-
višť u nádraží. Nemohou chybět ani velké vodohos-

podářské stavby, jimiž jsou vybudování vodovodu 
a kanalizace ve Štolmíři, intenzifi kace čis  rny od-
padních vod v Liblicích, rekonstrukce vodojemu 
a zajištění nových zdrojů pitné vody. Z oblas   ži-
votního prostředí zaujaly tým nový sběrný dvůr 
v Liblicích a obnova radniční zahrady, na poli kultu-
ry a ochrany památek pak rekonstrukce kina Svět 
a obnova Kouřimské brány. Zapomenuty nezůstaly 
ani stavební úpravy informačního centra, celková 
oprava fasády radnice i proměna areálu nemoc-
nice včetně nízkoprahového klubu a vybudování 
nové školní kuchyně a jídelny.

Naopak se za  m nepodařilo zabezpečit bezpečné 
přecházení státní silnice, vybudovat chodníky a cy-
klostezky mezi městem a okolními obcemi včetně 
Štolmíře nebo vytvořit dostatečné a kvalitní záze-
mí pro sportovní a kulturní vyži   ve městě např. 
koupaliště či kryté sportoviště pro potřeby škol 
i veřejnos  . Nedostatečná je též kapacita míst 
ve školách a školkách. Za  m se nepokročilo ani 
v úpravách samotného centra města a rekonstruk-
ce městského parku je též na samém začátku. 
Plánů a úkolů jistě leží před námi velmi mnoho 
a i nový strategický plán by je měl roztřídit a dát 
jim potřebné preference.

Jakub Nekolný, starosta

Strategické plánování v Českém Brodě
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Jak to bude s rekonstrukcí Žižkovy ulice?

Projekty a investice 15

Téměř při každé informaci o opravě chodníku nebo vozovky ve městě se lidé ptají na to, proč neopravujeme 
tankodrom v Žižkově ulici. Přestože se na tyto dotazy snažíme vždy odpovídat, je pravděpodobně na místě 
shrnout aktuální situaci kolem této poslední neopravené páteřní silnice ve městě. 

Na území města je přibližně sto ulic a těch, které 
by potřebovaly kompletní obnovu, je stále hodně. 
Většina ulic je v majetku města (místní komuni-
kace), ty hlavní jsou zpravidla v majetku a správě 
Středočeského kraje (silnice II. nebo III. třídy). 
Přesněji řečeno, kraj se stará o silnici, případně její 
nezbytné vybavení, ale o vše ostatní na povrchu 
i pod ním se stará město včetně například přecho-
dů pro chodce. Když se taková ulice rekonstruuje, 
město i kraj musí postupovat společně. 

Naše město v roce 2015 po dohodě s krajem ob-
jednalo a uhradilo projektovou dokumentaci cel-
kové rekonstrukce včetně čás   ulice Komenského 
(též krajská) a čás   ulice Bedřicha Smetany (ta je 
města) a parkoviště u pavilonů E a F (město). Do-
kumentace s rozpočtem zahrnuje vše: vodovod, 
dešťovou a splaškovou kanalizaci (dešťová kanali-
zace zahrnuje i retenční nádrže a odvod vody do 
Šembery), veřejné osvětlení, přeložky sí  , zeleň, 
parkovací místa, vozovku, chodníky, dopravní zna-
čení, městský mobiliář a demolici objektu Disku 
pro rozšíření křižovatky. Máme pravomocné sta-
vební povolení. Inves  ci budeme realizovat a fi -
nancovat společně s krajem, avšak v dohodnutém 
poměru a dle stavebních objektů. Většina z těchto 
stavebních objektů se netýká silnice, proto půjde 
za městem. 

V rozpočtu stavby to znamená, že z celkových před-
pokládaných nákladů 210 mil. Kč bez DPH by mělo 
město hradit 155 mil. Kč. A ceny jsou nyní vyšší než 
v době zpracování rozpočtu. Rozpočet významně 

navyšuje odvádění dešťové vody do Šembery skrze 
retenční nádrže pod parkovištěm u zrcadla. Ty si 
vymínilo Povodí Labe. Také kvůli fi nanční nároč-
nos   je akce rozdělena do dvou etap. I. etapa je od 
zrcadla kolem Disku a část Komenského k potravi-
nám, II. etapu od Disku k okraji města s čás   ulice 
B. Smetany. Ale i I. etapa představuje pro město 
náklady asi 65 mil. Kč bez DPH ve starých cenách. 
Na druhou stranu pro Středočeský kraj je lépe fi -
nancovatelná, neboť silnice II. třídy mají lepší do-
tační podmínky než silnice III. třídy, což je úsek od 
Disku ve směru na Novou Ves II. 

Nejen kvůli stavu vozovky, ale i pro rozvoj celé lo-
kality nad Žižkovou ulicí je tato akce naprosto klí-
čovou. Proto ji musíme zahájit i navzdory vysokým 
nákladům. Schválit realizaci včetně spolufi nanco-
vání bude muset zastupitelstvo na jednom z nej-
bližších jednání. 

Před realizací město upraví projektovou dokumen-
taci v rozsahu retenčních nádrží, abychom alespoň 
částečně snížili náklady. Ty ale v každém případě 
představují několik desítek milionů korun jen na 
první etapu akce. Obnova vodohospodářského 
majetku by měla být fi nancována skrze vodohos-
podářský fond města, zbytek půjde přímo z roz-
počtu města, případně bude dofi nancován ban-
kovní úvěrem. Pokud všechno dobře půjde a bude 
s  m souhlasit zastupitelstvo, měla by minimálně 
I. etapa začít v příš  m roce.

Tomáš Klinecký, místostarosta
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Činnost městské policie

16 Městská policie

Městská policie na základě nedávných událos   věnuje zvýšenou pozornost kontrole prostor kolem nádraží, 
a to hlavně cykloboxů a kolostavů, kde se během jednoho měsíce podařilo dopadnout několik podezřelých 
osob. 

Po deváté hodině večer v pátek 6. května byl 
pracovníkem kamerového systému zaznamenán 
podezřelý pohyb a možné odcizení jízdního kola 
z kolostavu u nádraží. Z tohoto důvodu uvědomil 
hlídku městské policie, která při příjezdu k nádraží 
zaregistrovala muže odpovídajícího popisu možné-
ho pachatele. Po provedené kontrole a po několi-
ka dobře zvolených otázkách muž zjis  l, že nemá 
cenu zapírat, a přiznal se, že kolo skutečně odcizil. 
Vzhledem k tomu, že by se v dané věci mohlo jed-
nat o trestný čin, byl pachatel na místě předán při-
volané hlídce Policie ČR k dalšímu opatření.

Dalším případem se strážníci zabývali v neděli 
29. května, kdy bylo anonymě z mobilního telefo-
nu oznámeno, že skupinka osob se společně do-
bývá do cykloboxů na nádraží v ulici Klučovská. Na 
místě samém byla zjištěna dle popisu kamerového 
systému odcházející skupinka čtyř osob. Osoby 
byly vyzvány k prokázání totožnos   a předány do 
rukou zákona. Za měsíc květen evidujeme celkem 
198 událos  .

Jan Svoboda,
velitel Městské policie
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17Z organizací a spolků

Je před námi letní období a prázdniny. Pro Technické služby Český Brod to ale znamená plnění dalších úkolů 
vyplývajících ze zřizovací lis  ny, ale i následné inves  ční akce a opravy.  

Především se jedná o sečení parkových a zelených 
ploch, zalévání kvě  nové výsadby a nově vysa-
zených stromů, likvidace plevelů na chodnících 
a komunikacích a jejich dočištění, čištění zákou   
v nemocničním areálu, svoz veškerých druhů od-
padů, údržba a obnova veřejného osvětlení. Jed-
ná se ale i o přípravu některých dotačních akcí, na 
kterých se podílíme. Především se týká veřejného 
osvětlení, a to výměny sví  del tzv. ledek za sodí-
ková sví  dla za účelem úspory elektrické energie. 
Vy  pováno máme několik čás   ve městě, jako je 
Škvárovna a přilehlé ulice, oblast Masarykovy uli-
ce, Štolmíře, čás   ulice Tuchorazská. Realizace pro-
běhne v letošním roce. Další dotaci připravujeme 
v souvislos   s rozšířením svozu odpadu, která se 
bude týkat nákupu bionádob, kompostérů, kontej-
nerů a hlavně v rámci obnovy nákupu svozového 
vozidla určeného  pro svoz veškerého tříděného 
odpadu včetně skla. Vlastní realizace proběhne 
v roce 2023. Jedná se o pravidelnou obnovu tech-
niky a nádob. V tomto období společně s vedením 
města řešíme dotaci na pořízení polopodzemních 
kontejnerů, s jejich realizací se počítá na začátku 
roku 2023. Instalace proběhne v Liblicích v ulici Ke 
Hřiš  , v ulici Ve Staré Vsi, ve Štolmíři v ulici Čes-
kobrodská vpravo na návsi, v Českém Brodě v ulici 
Palackého v blízkos   věžáku, na sídliš   Na Cihelně 
u panelových domů, ale také v ulici Bedřicha Sme-
tany v upraveném areálu pro veřejnost ve Školní 
jídelně. Vláček kontejnerů u penzionu Anna tedy 
zmizí z komunikace. 

V tomto měsíci provádíme opravu střechy obřadní 
místnos   na městském hřbitově. V místnos   pro 
pozůstalé proběhla výměna oken a dveří včetně 
vymalování místnos  , ale také oprava střechy. Pra-
covníci TS se podílejí na opravě hřbitovní zdi z jižní 
strany a úpravy pozemků. Připravuje se renovace 
hřbitovní zdi vedle vstupu do městského hřbitova 
a oprava vstupní železné brány, která proběhne 
ještě v letošním roce. V rámci rozpočtu technických 
služeb jsme prováděli opravu povrchu  přechodu na 
Husově náměs   u Asonu, opravu ulice Ve Staré Vsi 
od ulice Školní, opravu povrchu parkoviště v Žižko-

vě ulici v horní čás  .  V letních měsících proběhne 
za naší účas   oprava povrchů vy  povaných ulic me-
todou TURBO s válcováním, nový povrch dostane 
komunikace a chodníky v ulici Slezská a Vítězná. 
Nové chodníky se realizují v ulici Havlíčkova, Jung-
mannova, u Kouřimské brány až k zastávce v ulici 
Jana Kouly. Náročné úkoly plní také administra  v-
ní pracovníci technických služeb.  Kromě běžných 
agend, výdeje nádob na tříděný odpad nás dos  hla 
kontrola ze strany fi nančního odboru města, kont-
rolního výboru, ale také kontroly hygieny. V rámci 
personální práce jsme získali na částečný úvazek 
pracovníka a správce  dětských hřišť a sportovišť, 
ale také nového elektrikáře pana Pažouta k panu 
Malému. V případě zjištění závad na dětských hřiš-
 ch volejte na číslo 601 574 515. Pan Znamenáček 

opravu okamžitě zařídí.  V neposlední řadě začala 
realizace projektu instalace solárních lamp od za-
stávky u bývalého rekreačního areálu až do Zahrad. 
Hotovo bude do konce letošního července. 

Na závěr bych vám všem chtěl popřát krásné pro-
ži   prázdnin a dovolených. Čerpání dovolených se 
týká i našich zaměstnanců, kteří si tento odpoči-
nek určitě zaslouží. Proto bude provoz částečně 
omezen i v technických službách po dobu letních 
prázdnin.

Ing. Miroslav Kruliš,
ředitel Technických služeb Český Brod

Co nás čeká v tomto období
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S adaptační skupinou rados   nás neminou je název nového projektu, který realizuje Dobrovolný svazek 
obcí Český Brod – Doubravčice za fi nanční podpory MŠMT ČR. Díky němu se mohou dě   cizinců migrujících 
z válkou zasažené Ukrajiny na území Českobrodska společně učit český jazyk, objevovat krásy naší krajiny, 
hrát si a vyrovnat se s prožitými traumaty. Jejich rodiče pak mají více příležitos   najít si zde práci.

Ve spolupráci s římskokatolickou farnos   ožila 
v pondělí 22. dubna Oranžová zahrada přítomnos   
těch nejmenších, dě   od tří do šes   let. Stará se 
o ně mladá ukrajinská paní učitelka s poe  ckým 
jménem Láska, tedy Ljubov, společně s několika 
českými maminkami na mateřské dovolené. A lás-
ka prostupuje celou ak  vitu, díky ní máme nové 
prostory vybavené nábytkem i hračkami, některé 
fi rmy se spolupodílí i na zajištění svačin pro dě  .

Výuka češ  ny dě   školního věku probíhá od květ-
na vedle českobrodské ZUŠ i v prostorách nové 

pedagogicko psychologické poradny v areálu čes-
kobrodské nemocnice. Studen   ve věku 14 – 18 let 
začali intenzivní kurzy českého jazyka pod vede-
ním aprobovaných pedagogů v rámci obdobného 
projektu V Českém Brodě česky s lehkos   a hezky. 
Děkujeme všem, kteří pomáhají realizovat tyto ak-
 vity a snad mění ve skutečnost verše Jana Nohy: 

„Člověk člověku světlem by měl být“.

Jiřina Soukupová,
DSO Český Brod - Doubravčice

Radost v Oranžové zahradě 
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V LECCOS, z. s. již od roku 2014 doprovázíme pěstouny. Naším posláním je pomoc a podpora dě  , které 
nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině a zajištění bezpečného náhradního rodinného prostředí, a to pro-
střednictvím doprovázení, poradenství a dalších odborných služeb. 

Pěstounství je forma náhradní rodinné péče o dě  , 
jejichž rodiče se o ně neumějí, nechtějí nebo ne-
mohou postarat. Pěstoun se stará o svěřené dítě 
po dobu nezbytně nutnou, mnohdy však i několik 
let, či až do dospělos   dítěte. Pěstouni mohou roz-
hodovat o běžných věcech dítěte, poskytují dítě   
domov a rodinné zázemí, ve kterém se může neo-
mezeně rozvíjet. Za svou péči jsou pěstouni státem 
fi nančně odměňováni. 

LECCOS na základě pověření v oblas   doprovázení 
vykonává řadu činnos  . Nabízíme vzdělávání v zákon-
ném rozsahu, zajišťujeme celodenní péči o svěřené 
dě   ve formě pobytů, táborů. Zajis  me krátkodobou 
péči o svěřené dě  , ale také odbornou asistenci při 
kontaktu s biologickou rodinou dítěte. S rodinou se 
pravidelně osobně setkávají naše sociální pracov-
nice minimálně jedenkrát za dva měsíce. Nabízíme 
poradenství, telefonické i e-mailové konzultace. Je-li 
to potřeba, zprostředkujeme odbornou psychologic-
kou, terapeu  ckou a právní pomoc. Nabízíme také 

vzdělávání pro pěstouny (klienty) z jiných organizací. 
Služba doprovázení je určena pěstounům, poruč-
níkům a osobám v evidenci se skutečným poby-
tem ve Středočeském kraji, jim svěřeným dětem 
a biologickým rodinám svěřených dě  . Náš zapsa-
ný spolek je osobou pověřenou k výkonu sociálně-
-právní ochrany dě   podle zákona č. 359/1999 Sb.
Služby jsou fi nancovány ze státního rozpočtu ČR.

Máte-li zájem o bližší informace, kontaktujte ve-
doucí agendy pěstounské péče Bc. Danu Zahrad-
níčkovou, DiS.: 
tel.: 604 887 935, e-mail: rodiny@leccos.cz, 
www.leccos.cz/pestounske-rodiny.

Chcete-li se stát pěstouny nebo se chcete o pěs-
tounské péči dozvědět více, podívejte se také na 
www.hledamerodice.cz.

Dita Nekolná, 
LECCOS, z. s.

Doprovázíme pěstouny

Rádi pečete nebo vaříte? Pak je Restaurant Day vaše příležitost. Spolek přátel obce Liblice po delší pauze 
připravuje na sobotu 3. 9. 2022 od 11.00 do 14.00 hodin další setkání sousedů.

Přijďte ukázat své kuchařské umění a nabídnout 
jakýkoliv pokrm  - polévku, hlavní jídlo, moučník, 
pomazánku, různé nápoje či sirupy apod. Přizvat 
můžete kohokoliv ze svých známých, rodinných 
příslušníků a kamarádů, kteří rádi vaří a tvoří v ku-
chyni. 

Akce se uskuteční v areálu střední školy v Libli-
cích. Přihlášky s uvedeným telefonem a emailem, 
zasílejte buď na email: spolek.liblice@seznam.
cz nebo formou sms na tel.: 728 959 509 a to do 
15. 8. 2022. Do přihlášky zároveň uveďte, co byste 
z vaší kuchyně rádi nabídli příchozím k ochutnání. 
Podrobné informace naleznete na:
www.liblice.estranky.cz a na facebooku spolku: 
facebook.com/SpolekpratelobceLiblice.

Přijďte se pobavit v kruhu přátel a sousedů. Těšíme 
se na vás.

Irena Kuklová,
Spolek přátel obce Liblice

Restaurant Day v Liblicích
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40. ročník dálkového pochodu a cykloturis  cké jízdy Krajem bitvy 
u Lipan
Odbor klubu českých turistů Český Brod uspořádal v sobotu dne 28. května 2022 jubilejní 40. ročník dál-
kového pochodu a cykloturis  cké jízdy Krajem bitvy u Lipan. Tato akce se každoročně koná na památku 
bratrovražedné bitvy u Lipan, které se ve zdejším kraji odehrála v neděli dne 30. května 1434. Akce byla 
i letos zařazena do Dvoustovky turis  ckých akcí.

Po dvou letech se naše 
akce mohla konat bez do-
držování opatření pro   ší-
ření koronaviru. Na startu 
v zasedací místnos   In-
formačního centra Český 
Brod se odprezentovalo 
celkem 281 turistů – 247 

pěšáků (14 km - 158 účastníků, 21 km - 50 účast-
níků, 33 km - 23 účastníků, 45 km - 7 účastníků, 
60 km - 9 účastníků) a 34 cyklistů (42 km - 23 účast-
níků, 72 km - 11 účastníků). Zdárný průběh akce 
zajišťovalo osm pořadatelů. Dvě nejkratší pěší 
trasy vedly turisty kolem Tuchorazské hlásky k pří-
střešku U Sovy v Dolánkách. Trasa 14 km zde měla 
obrátku a trasa 21 km odtud do cíle v Českém Bro-
dě pokračovala přes Přehvozdí, Tismice a Zahrady. 
Zbývající tři pěší trasy a obě cyklotrasy byly z Dolá-
nek do cíle vedeny přes Lipanskou mohylu – pěší 
trasa 33 km vedla přes Přehvozdí, Dolní Peklov 
a Kostelec n. Č. l., pěšáci na trase 45 km tento úsek 
absolvovali přes Jevany, Kostelec n. Č. l. a Kouřim 
a dálkoplazi na trase 60 km pak putovali přes Jeva-
ny, Černé Voděrady, Konojedy, Komorce a Kouřim. 
Kratší cyklotrasa vedla z Dolánek k Lipanské mohy-
le přes Kozojedy, Jevany, Aldašín a Kostelec n. Č. l. 
a delší trasa přes Kostelec n. Č. l., Černé Voděrady, 

Stříbrnou Skalici, Sázavský klášter, Mělník a Kou-
řim. Na trasách byly celkem tři kontroly s občers-
tvením (přístřešek U Sovy, Jevany a Lipanská mo-
hyla) a šest samokontrol, na nichž turisté do svých 
průkazů zapisovali názvy zde uvedených husit-
ských zbraní. Zpestřením na trase byly keramické 
trhy v Kostelci n. Č. l. a hlavně rekonstrukce bitvy 
u Lipan, pořádaná u Lipanské mohyly po dvouleté 
„koronavirové“ přestávce.

Pěším turistům dal letos dost zabrat úsek červené 
turis  cké značky v Dolánkách mezi vodárnou a roz-
cestníkem Na Šamtale, který byl z důvodu výstavby 
vodovodního přivaděče, těžby dřeva a vydaných 
dešťů řádně rozbahněn a byl zdoláván jen s velkým 
vypě  m sil. 

V cíli dostali turisté vedle občerstvení a pamětní-
ho diplomu i turis  ckou vizitku a odznak - buton 
40. ročníku naší tradiční turis  cké akce. Dvacet pět 
vylosovaných turistů obdrželo v cíli ručně malova-
ný pamětní hrnek akce.

Akce se uskutečnila i díky fi nančnímu příspěvku 
města Český Brod.

Ing. Václav Čokrt, odbor KČT Český Brod
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Peče celé Českobrodsko – veřejná pec ve Štolmíři se otevřela 
školám a studentům

Znáte rčení, že všeho na světě se člověk přejí, jen chleba ne? A že vlastní chutná nejlépe? Nyní mají příle-
žitost si to ověřit i žáci a studen   škol z blízkos   Českého Brodu.

Štolmíř zná většina obyvatel Českobrodska díky ve-
řejnému pečení chleba, které už devátým rokem po-
řádá M‘am‘aloca, o. p. s. Tato pravidelná akce, která 
původně vznikla jako oslava pekařského řemesla, 
přerostla do komunitní slavnos  , kde se scházejí 
lidé ze širokého okolí. Kromě chleba tu během Re-
staurant Days mají možnost ochutnat jídlo, které 
jim uvaří místní kuchaři, nebo si na jarmarku na-
koupit řemeslné a výrobky a potraviny od lokálních 
výrobců. V hlavní roli je tu však vždy chlebová pec, 
společná práce, dobrá nálada a výborný chléb. Tyto 
atributy jsou i základním receptem na úspěch eko-
výchovného programu pro školy, jímž M‘am‘aloca 
o. p. s. a lidé kolem ní navazují na oblíbenou tradici 
a svou dlouholetou lásku k pečení chleba. 

Práce s dětmi a jejich výchova je jedním z dobro-
volných a dlouhodobých cílů organizace. Je tedy 
logické, že nápad propojit pečení chleba, a zejmé-
na toho tradičního kváskového, se vzděláváním 
veřejnos   se promítl i do této činnos  . Vznikl tak 
ekovýchovný program Cesta za chlebem, který 
je určen všem věkovým kategoriím, zejména pak 
žákům druhého stupně ZŠ a nižším ročníkům SŠ.  
Rámcově je zaměřený na venkovské zvyky a tra-
dice a jeho cílem je vytváření pozi  vního vztahu 
k lidské práci. Tím hlavním cílem je však uvědomě-
ní si toho, kolik práce stojí za jedním bochníkem 
chleba. Účastníci si vyzkouší všechny činnos   spo-
jené s výrobou chleba – od zpracování obilí, získání 
a umle   zrna, přípravu těsta až po upečení boch-
níku chleba v cihlové peci. Během kynu   těsta si 
vyzkouší své znalos   týkající se různých druhů obi-
lovin, rozluš   tajenku a společně si popřejí dobrou 

chuť. Tou největší odměnou je však vlastnoručně 
vyrobený a čerstvě upečený chléb, který si každý 
odnese s sebou domů.

To, jak se chléb vyrábí, si v květnu a červnu toho-
to roku vyzkoušeli žáci čtvrtých, pátých a šestých 
tříd ZŠ Tyršova a ZŠ Žitomířská z Českého Brodu. 
Program je však určen i školám ze širšího okolí, 
a i když jeho kapacita bývá často brzy vyčerpána, 
naši lektoři Vendula Šolcová a Jiří Stuchl si na pe-
čení chleba čas rádi najdou téměř vždy. Připomí-
náme, že termíny jsou otevřeny i během školního 
roku 2022/2023.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte koordiná-
tora programů EVVO (pavel.ehrlich@mamaloca.cz) 
nebo ředitele M’am’aloca, o. p. s.

Pavel Ehrlich, koordinátor programů EVVO 
M’am’aloca, o. p. s. 
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S úlevou bez covidových omezení letos úspěšně proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme Pošembeří. 
V regionu Pošembeří se jej zúčastnilo na 1.300 dobrovolníků, kteří sesbírali ve svém okolí bezmála 15 tun 
směsného odpadu a ještě vytřídili 0,8 tuny plastů, 0,3 tuny skla a 80 pneuma  k. 

Naše příroda, města a obce během jarních týdnů 
opět o něco prokoukla díky úklidu nepořádku po 
všech koutech našeho regionu. Ve výčtu odpadu, 
po 11 letech systema  ckých úklidů, pomalu při-
bývá odpadu biologického a zvolna ubývá le  tých 
skládek a odhozených pneuma  k. Doufejme, že si 
toho všimnou i  , kteří si stále naše okolí pletou se 
sběrným dvorem.

Děkujeme partnerům a dobrovolníkům za podpo-
ru a zapojení do této akce! 

V Českém Brodě patří velký dík zapojeným spor-
tovním, občanským i profesním spolkům a někte-
rým učitelům, ak  vním občanům a jako vždy - vel-
mi ochotným pracovníkům Technických služeb!

Příš   velký úklid plánují organizátoři ze spolku 
Ukliďme Česko na 17. září 2022. 
Děkujeme! Bez vás to nezvládneme!

Hana Vrbovcová,
kancelář Regionu Pošembeří, o. p. s.

Ukliďme Pošembeří 2022 v rámci akce Ukliďme Česko
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Ahoj všichni příznivci našich benjamínků, družiny Šmoulat. Je mojí milou povinnos   zpravit vás o naší 
nedělní výpravě do tajů evoluce života a smáčení se v slaných vodách nikoliv dalekého moře, ale bazénu 
v centru Prahy.

Tradičně jsme si hned zrána stopli vlak a z Masa-
rykova nádraží se svižným krokem vydali na Vác-
lavské náměs  , na jehož vrcholu se tyčí honosná 
stavba Národního muzea. Chtěli jsme s  hnout 
hned začátek otevírací doby, abychom nemuseli 
stát dlouho frontu.

Toto se nám podařilo, a tak jsme se mohli kochat 
interiérem stavby za ještě malého počtu návštěvní-
ků. Výhledy z pater dolů byly ohromující, až se nám 
z nich zatočily hlavičky. Tak jsme se raději ponořili 
do útrob muzejních sbírek na téma evoluce života 
na zemi. Nejen pro ty, co ještě nezažili návštěvu 
u moře, byly ohromné korály a mořské příšery 
ohromující. Za špičku, jsme pak označili kostru 
plejtváka pověšenou nad námi a hejno žraloků 
všech druhů s ohromnými zuby. Velcí krabi a humři 
nás trochu děsili, a tak jsme se přesunuli do oddě-
lení ptáků a savců.

Jak jsme však spatřili chlupatého slona s mimin-
kem a spoustu koster praještěrů, bylo jasné, že se 
z tohoto oddělení nehneme. Celý zážitek byl stvr-
zen dokumentárním fi lmem, kde nás pracovníci 
muzea seznamovali s instalací výstavy, ale hlavně 
nám ukázali co se děje v muzeu po zavírací době. 
V noci se to  ž, vážení, všechny exponáty, co celý 

den bez hnu   stojí a nechají se okukovat návštěv-
níky, musí protáhnout. No zkrátka v noci po zavírací 
době náš malý mamu  k, neboli chlupatý slon, po-
bíhá mezi expozicemi a hraje si s kostrami na scho-
vávanou. To byla super podívaná. A že je to vskutku 
pravda jsme vyzkoumali, když jsme našli prasklou 
vitrínu, jako v tom fi lmu. Sigi a Renča nás musely 
přemlouvat, ať je doprovodíme úplně na nejvyšší 
místo muzea. Do kopule. Bylo to príma, všechno se 
z té výšky zdálo malé jako lego stavby. I sv. Václav 
na koni byl jen malá fi gurka. Na prosklené podlaze 
jsme se trochu báli, ale jsme skau   a dali jsme to. 
Pak jsme ještě obdivovali výstavu kamenů a mete-
oritů a hlavně sví  cích kamenů ve tmě. 

Pak už byl čas oběda a rychlý přesun do plavecké-
ho klubu Ra  ík. Tam nás čekal slaný bazén a dvě 
hodiny řádění v něm. Zvládli jsme úplně všechno. 
Plavat, skákat balík i šipku, potápět se, jezdit na 
lodi a zalévat všem hlavy, abychom dobře rostli. 
No co vám máme povídat. Byli jsme tak utahaní, 
že jsme se po cestě na vlak museli ještě občerstvit, 
sníst moc dobré hranolky v mekáči. Pak už honem 
na vlak a k rodičům. Museli jsme jim přece vylíčit 
všechny ty super zážitky. Tak zase příště ahoj.

Renata Tejnská, Psohlavci 14

Národní muzeum a slaný bazén
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V pátek 6. května jsme se jako chlapecký kmen sešli v počtu pět vlčat, tři skau   a jejich vedení a vyrazili 
jsme do jelení obory v jižních Čechách. I přes zpoždění a ujetý autobus v Písku jsme se zvládli dostat do 
obory včas a hned po večeři si prohlédnout Mysliveckou síň, dozvědět se něco o oboře, její historii a zvěři, 
kterou v ní chovají.

Po přenocování v lovecké chatě jsme vyrazili sbírat 
shozené paroží daňků a jelenů. Nakonec jsme slavili 
úspěch a několik kusů jsme našli. Za odměnu jsme si 
jich pár mohli nechat. Odpoledne jsme pomohli se 
skládáním dřeva a vyrazili krmit divočáky. Před ve-
černím grilováním zvěřiny si ještě zájemci s  hli vy-
zkoušet stahování a porcování ulovených kolouchů.

V neděli ráno nás vzbudilo troubení na lesnici 
a po sbalení skau   jeli nakládat řepu a krmit jeleny 
a daňky, vlčatům balení a úklid trval trochu déle, 

tak se ke skautům připojili až u největšího dubu 
v oboře. Před odjezdem na vlak jsme ještě s  h-
li pohovořit s krocany, zahlédnout na obloze orly 
a poslechnout si krkavce. Moc děkujeme oborní-
kům Míše a Tomášovi za všechno, co nám ukázali, 
i za náhrdelníky z paroží, co pro nás vyrobili. Akci 
jsme si moc užili a doufáme, že se budeme moci do 
obory někdy vrá  t.

Pakůň, skautské středisko 
Ing. Ládi Nováka

Výprava do obory v jižních Čechách
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Nebýt covidu a jím zapříčiněné dvouleté přestávky, mohl to být letos jubilejní 40. ročník tradiční českob-
rodské akce. Takhle holt tu čtyřicítku oslavíme až za dva roky, ale vlastně i za tu letošní osmatřicítku jsme 
moc rádi, že se tradici PoPoLesu neboli Pochodu Pohádkovým Lesem podařilo obnovit. 

Abychom vám ale řekli pravdu, nevěděli jsme, co 
po té dvouleté přestávce čekat. Zda návštěvníci 
přijdou, nebo už na nás zapomněli, zda jich přijde 
málo nebo naopak moc, zda procházka lesem a po-
tkávání pohádkových postaviček ještě vůbec frčí 
a je to zajímavá varianta na sobotní odpoledne… 

A oni přišli a přišlo jich doposud nejvíce v celé os-
matřice  leté historii PoPolesu. Letošní ročník pře-
kročil svou účas   700 dětských a takřka stejný po-
čet dospělých návštěvníků, celkem tedy přes 1.400 
návštěvníků, a to tu ještě opravdu nebylo. 

Stejně ob  žné a nepředvídatelné, jako byl odhad 
návštěvnické přízně, byla ale po těch dvou letech 
i organizace samotné akce a především zajištění 
dostatečného množství dobrovolníků. Ono to  ž 
připravit a postavit (a následně sklidit a odvézt) 
celý ten PoPoLes je opravdu hodně práce, a ani 
to mnohahodinové postávání a pobíhání v lese 
v kostýmu té či oné pohádky není zrovna předsta-
va víkendového odpočinku. Ale také se nakonec 
sešlo dost těch, pro které je dostatečnou odmě-
nou vykouzlit úsměv na dětských tvářích a bolavá 
záda ani vymluvené hlasivky je neodradí. A tak na 
návštěvníky letos čekalo celkem 17 pohádkových 
zastavení. Dě   se tak mohly potkat se Sněhurkou, 
Červenou Karkulkou a vlkem, s hodnými čarodějni-
cemi, Annou a Elsou z Ledového království, Patem 
a Matem, Machem a Šebestovou a jejich kouzelným 
sluchátkem, s Vinnetouem, s Jů a Hele a s mnoha 

dalšími. Dlouhé čekání na startu u Tuchorazské 
hlásky pomáhala dětem ukrá  t celá banda pirátů. 
Na všech pohádkových zastaveních získávaly dě   
jako vždy po splnění úkolu nějakou odměnu, a to 
nejen odměny sladké, ale i ovoce, omalovánky, hr-
níčky či tradičního buřta na opečení v cíli. 

Na počasí si nemůžeme stěžovat. Ačkoliv páteční 
přípravy PoPoLesu zkomplikoval déšť a krátká leč 
prudká přeprška proběhla i během sobotního od-
poledne, zažili jsme během naší historie i mnohem 
horší situace a letošní meteorologický scénář tak 
patřil k těm lepším. Co se ale od posledně zásad-
ně změnilo, byla situace v lese samotném. Během 
té dvouleté přestávky byly přímo v trase PoPoLe-
su vybudovány známé trailové Šemberské stezky. 
Proto oceňujeme spolupráci a dohodu s jejich pro-
vozovatelem, bez jeho vstřícného přístupu by bylo 
velice těžké až nemožné hledat PoPoLesu novou 
trasu. 

Všem malým i velkým návštěvníkům děkujeme, že 
dorazili, a hned jak doklidíme a uložíme poslední 
zbytky letošního PoPoLesu, začneme připravovat 
další ročník, zase snad o něco lepší a nejméně stej-
ně pestrý a zajímavý. 

Fotogalerii z PoPoLesu naleznete na www.skaut7.cz

Radka Nováková, skautské středisko 
Ing. Ládi Nováka

PoPoLes 2022 – jsme zpět!
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Ve čtvrtek 5. května se v českobrodské sokolovně sešla třicítka zájemců z řad dě   a cvičitelů, pro které jsme 
jako zpestření pravidelných cvičebních hodin uspořádali výjimečný workshop se švihadly, vedený týmem 
Skipping Boys z Prahy. Ten se ropeskippingu věnuje už řadu let a nasbíral mnoho medailí a ocenění nejen 
v ČR, ale i na pres  žních mezinárodních soutěžích.

Během dvou společně strávených hodin jsme si vy-
zkoušeli nejrůznější styly skákání, od nejjednoduš-
šího individuálního skákání, až po skákání ve dvou 
na jednom švihadle nebo přeskoky dvou dlouhých 
švihadel. Díky individuálnímu a názornému přístu-
pu všech tří členů Skipping Boys jsme byli příjemně 
překvapeni, jak se nám dařilo, přestože se někte-
rým zpočátku zdálo, že cviky na podiu nemůžeme 
zvládnout. Na závěr workshopu byla možnost po-

chlubit se  m, co nového se každý naučil, a jako 
třešničku na sportovním dortu jsme si všichni spo-
lečně vychutnali triky doslova nadupané vystou-
pení Skipping Boys, při kterém se nám tajil dech. 
Všichni účastníci nakonec odcházeli s úsměvem na 
rtech, plni vyplavených endorfi nů a o nezanedba-
telné množství spálených kalorií lehčí.

Jitka Crosnier Leconte, místonáčelnice T. J. Sokol

Švihadla ovládla sokolovnu

Pouť do Lipan je za námi
V neděli 15. 5. jsme po covidové pauze opět vyra-
zili na naši pouť do Lipan. V době c. a k. monarchie 
a 1. republiky chodili takto k mohyle naši sokolš   
předkové. Jenže za  mco tehdy měla akce zejména 
vlastenecké důvody, dnes jde vyloženě o turis  c-
kou akci.

Pravda, nesešlo nás tolik jako při prvním obnove-
ném ročníku, ale o to víc to byla pohodová akce. Tři 
trasy v délce 10, 12 a 15 kilometrů daly každému 
možnost výběru dle jeho kondice. Jejich nevýho-
dou je, že většinou vedou po silnicích, jenže ono 
to dnes moc jinudy nejde. Ale zkusíme do příště 
nějakou alterna  vu s omezením silnic vymyslet.

Těm, kdo zdárně absolvovali zvolenou trať a odpo-
věděli na zvídavé otázky v testu, byl vydán buř  k 
s chlebem a následně si všichni mohli zkusit dis-

ciplíny, které zde byly připraveny. A tak se hleda-
ly historické mince (respek  ve podložky, které za 
minci byly následně vyměněny), vrhalo se nožem, 
střílelo z luku, házely se namotávací provázky na 
dřevěnou konstrukci či se procházela náročná 
nášlapová plachta. Počasí vyšlo úplně skvěle a le-
tošní pouť neměla chybu.

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol
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Přijďte začít léto tancem na náměs  
V pondělí 27. 6. se prostor před zvonicí na náměs   Arnošta z Pardubic změní v taneční parket. 
K létu neodmyslitelně patří la  nskoamerické rytmy a osvěžující nápoje, obojí pro vás budou 
mít sokolové připraveny. Znáte Madison dance? Zkusme se alespoň přiblížit rekordu lidí, kteří 
na jednom místě tento oblíbený tanec tančí. Načerpat nové síly budete moci také při sledo-
vání ukázek současného a lidového tance tanečního oboru českobrodské ZUŠ nebo aerobiku 
oddílu Corridoor. Všichni mohou vyzkoušet i výběr z prvků jógy. Nebuďte jen diváky, přidejte 
se k nám a roztančeme náměs  !

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Na paměť významné osobnos   českobrodského šachu se konal 14. května 23. ročník turnaje mládeže. 
Prof. Jaroslav Pelikán se nesmazatelně zapsal do historie šachového klubu, věnoval se mládeži, organizo-
val pro ni turnaje, pod jeho vedením bylo dosaženo v 60. a 70. letech největších úspěchů.

Do Školního Restaurantu přijelo bojovat o poháry, 
medaile, diplomy a věcné ceny 80 chlapců a dívek 
převážně regionu SD – Polabí. Soutěž organizačně 
zajis  li a o její bezproblémový průběh se postara-
li spolu s pisateli těchto řádků členové šachového 
klubu ŠK Český Brod Bc. Vít Brandejský, Mgr. Jan 
Fiala, Ing. Ivan Koudelka, MUDr. Ondřej Šedivý 
a Ing. Miroslav Urban. Poděkování patří také měs-
tu Český Brod za podporu turnaje.

Vítězem kategorie mladších žáků se stal Jan Vaňá-
ček (ŠK Joly Lysá nad Labem) před Jindřichem 
Trejbalem (ŠK Velvary) a Jáchymem Vorlíkem 
(ŠK Joly Lysá nad Labem). Natálie Vaníčková z Lysé 
nad Labem získala cenu pro nejlépe umístěnou 
dívku. Cenu pro nejmladšího účastníka si odnesl 
Vítek Mácha z ŠK Spartak Čelákovice.

Mezi staršími žáky získal 1. místo Bruno Topenčík, 
druhý byl Tomáš Sedmihradský (oba ŠK Spartak 
Čelákovice), na 3. místě skončila i nejlepší dívka 
v této kategorii Dominika Kaplanová (ŠK Joly Lysá 
nad Labem).

Kategorii juniorů ovládl Jáchym Kulhánek (2222 
ŠK Polabiny Pardubice) před Jaroslavem Boháčem 
(ŠK Český Brod) a Davidem Studzinskim z Klubu ša-
chistů Říčany 1925.

V silné konkurenci se neztra  li mladí českobrodš   
šachisté. Jaroslav Boháč v kategorii juniorů dosáhl 
na pomyslné stupně vítězů, Dušan Grmela byl 4., 

v kategorii mladších žáků obsadil Tibor Hrebíček 
12. místo, ve starších žácích si nejlépe vedl Josef 
Plachý, umís  l se na 11. místě, Adam Benda byl 12., 
Matyáš Trojan 28., Jaroslav Plachý 29. a Jan Ben-
da 31.

Potěšilo by nás, kdyby turnaj podní  l zájem o ša-
chy v řadách českobrodské mládeže. Všichni pří-
padní zájemci jsou vítáni. Můžete se přihlásit nebo 
se jen přijít podívat na úterní nebo páteční trénink 
pro mládež, od 17 hodin v Kazetovém sále domova 
ANNA (Žitomířská 323). Více informací se dozvíte 
na www.sachyceskybrod.cz.

Klub v letošním roce oslaví výročí 100 let od zalo-
žení. Do připravované knihy uvítá vzpomínky pa-
mětníků a zapůjčení fotografi í a dokladů Mgr. Jan 
Fiala, e-mail:j-fi ala@seznam.cz, tel. 728 923 755. 
Kontaktovat ho mohou i bývalí členové, kteří by se 
chtěli zúčastnit zářijové oslavy.

Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný, 
ŠK Český Brod

Memoriál prof. Jaroslava Pelikána
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Fik  vní fi rmy jsou virtuální společnos  , které jsou vedeny tak, jako by skutečně existovaly. S reálnými 
společnostmi se shodují ve formě, struktuře i funkci a jejich zakládání a činnost se řídí stejnými právními 
předpisy, které pla   pro reálné fi rmy. Ve fi k  vních fi rmách jsou simulovány skutečné procesy, produkty 
a služby, například nákup a prodej, reklama a propagace, komunikace s obchodními partnery, řešení per-
sonálních otázek, fakturace a účtování a další. Pro studenty jsou fi k  vní fi rmy skvělou příležitos   k rozvíje-
ní obchodních a podnikatelských dovednos  .

Studen   2. a 3. ročníku ekonomického oboru Střední 
školy managementu a grafi ky založili v rámci předmě-
tu Fik  vní fi rmy tři níže uvedené virtuální společnos-
 , které se dne 6. května utkaly o přízeň návštěvníků 

na školním veletrhu fi k  vních fi rem. Své obchodní 
i prezentační dovednos   museli zaměstnanci fi rem 
předvést v českém i anglickém jazyce.

SAYSOS, s. r. o., je fi k  vní fi rma zabývající se vývo-
jem a realizací únikových her pro zájemce každého 
věku. Momentálně mají ve stálé nabídce 6 her, ale 
při zvláštních příležitostech jsou schopni uspokojit 
i speciální poptávku.

Movie Hotel, s. r. o., je fi k  vní pě  hvězdičkový ho-
tel, který nabízí jedinečné pokoje tema  cky vyzdo-
bené v duchu fi lmů z nabídky. Movie Hotel posky-
tuje nezapomenutelný zážitek a komfort.

Make Your Choice, s. r. o., je fi k  vní fi rma zabýva-
jící se přípravou fas  oodu zdravým způsobem. Vy-
tkla si za cíl ukázat zákazníkům, že fas  ood nemusí 
hned znamenat něco nezdravého nebo špatného, 
ale právě naopak.

Studen   se svých úkolů zhos  li výborně, nálada 
byla skvělá a odborná porota spravedlivá. Výkony 
svých spolužáků bedlivě sledovali i studen   1. roč-
níku, kteří si budou po prázdninách zakládat své 
vlastní fi k  vní fi rmy. Právě těmto návštěvníkům se 
nejvíce líbila fi rma Movie Hotel, s. r. o., z hlasování 
odborné poroty nicméně jako vítězové vzešli SAY-
SOS, s. r. o. Hodno  lo se zpracování loga, vizitek, 
katalogu, vyplnění účetních dokladů, ale i schop-
nost komunikace se zákazníky, výzdoba stánku 
a celkový vzhled fi rmy.

Ing. Jana Černá, pedagog Střední školy 
managementu a grafi ky

Veletrh fi k  vních fi rem
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Jak vlastně takové virtuální studium vypadá? Jde 
o formu studia, která má umožnit vzdělávání se-
niorům v místě jejich bydliště, není nutné dojíždět 
za výukou do větších univerzitních měst. Systém 
výuky je založen na promítání předem natoče-
ných přednášek vysokoškolských lektorů. Celkem 
jde o šest na sebe navazujících přednášek na ur-
čité téma, které se promítají v Informačním centru 
města. Po přednášce se vyplňuje kolek  vně test, 
který si pak každý senior ještě vypracuje doma, aby 
splnil studijní povinnos   daného kurzu. Na konci 
kurzu je nutné ještě vypracovat průřezový test 
obsahující otázky k jednotlivým přednáškám. Ka-
ždý, kdy splní tyto povinnos  , obdrží po ukončení 
semestru Pamětní list a po úspěšném absolvování 
šes   kurzů se účastní promočního aktu v aule ČZU 
v Praze, kde je mu předáno Osvědčení o absolvo-
vání Univerzity tře  ho věku při PEF ČZU v Praze.

V letním semestru tohoto školního roku byly ote-
vřeny dva kurzy, Mistři evropského barokního ma-
lířství 17. stole   a Evropské kulturní hodnoty. První 
kurz, ve kterém bylo možné se seznámit s velikány 
barokního malířství, jako byl Caravaggio, Rubens 
či Carracci, navštěvovalo 43 seniorů. Druhý kurz 

nabídl různé pohledy na vnímání evropské kultury. 
Tohoto kurzu se účastnilo 28 seniorů.

Letošní jaro umožnilo vrá  t se k slavnostnímu pře-
dávání pamětních listů i uspořádání promoce na 
ČZU v Praze. Dne 6. června 2022 se uskutečnilo 
v obřadní síni města slavnostní předání pamět-
ních listů za absolvování kurzů Mistři evropského 
barokního malířství 17. stole   a Evropské kultur-
ní hodnoty. Zúčastněné studenty uvítal starosta 
města Bc. Jakub Nekolný, který jim poblahopřál 
a předal pamětní listy. Samotné předávání pamět-
ních listů oboha  l zajímavou přednáškou o životě 
v Českém Brodě v  období baroka PhDr. Vladimír 
J. Mrvík.

Nelze opominout píli a houževnatost stávajících 
studentů univerzity tře  ho věku. Letos v květnu 
mělo nárok na promoci 17 studentů, což je úcty-
hodný počet. Promoční akt se uskutečnil 12. květ-
na 2022 na půdě ČZU v Praze. Tímto blahopřejeme 
všem studentům a těšíme se na jejich další zájem 
o studium. 

Jana Tůmová, odbor sociálních věcí a školství 

30 Ze škol

Virtuální univerzita tře  ho věku (VU3V) v Českém Brodě má za sebou již devátý semestr výuky. První 
kurzy VU3V byly ve městě otevřeny v únoru 2018. Tyto kurzy sestávající z cyklu šes   na sebe navazujících 
přednášek jsou určeny pro osoby, kteří mají nárok na starobní důchod nebo pobírají invalidní důchod. 
Do června 2022 již proběhlo devět semestrů, přičemž v každém semestru bylo možné studovat ve dvou 
kurzech souběžně. 

Virtuální univerzita tře  ho věku v Českém Brodě 
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V rámci ak  vit za ochranu životního prostředí se všichni žáci naší školy vypravili pěšky nebo různými do-
pravními prostředky po okolí našeho města.

Třídy 6. 7. a 9. A společně se svými třídními učiteli 
odjely do Úval, aby poznaly charakter jejich okolní 
přírody.

Byl nádherný slunečný den. Cesta vedla lesem 
a neznačenými „polňačkami“. Součás   výpravy 
bylo i rozdělání ohně a opékání buřtů. Při této 
činnos   se projevily znalos   našich skautů v čele 
s hlavní organizátorkou Aničkou. 

Podívali jsme se také na rozhlednu Vinice, která je 
asi 36 m vysoká a nachází se v nadmořské výšce 
295 m a je zhruba 1 km od úvalských menhirů. 
Z rozhledny je za dobrého počasí možné vidět horu 
Říp, Malý a Velký Bezděz nebo liberecký Ještěd. 
Směrem na Prahu je dobře vidět Žižkovský vysílač. 
Rozhledna zde stojí od roku 2013.

Potom jsme se přesunuli k menhirům, kamenným 
blokům svisle zasazeným do země. Zde jsme si 
opekli buřty, hráli hry a prohlubovali své vztahy.

Posléze jsme se přesunuli na náměs  , kde jsme vy-
užili ověžení ve fontáně a dali si něco malého na 
zub. V bistru na náměs   Arnošta z Pardubic jsme 
si mohli koupit zmrzlinu, sušenky a limonádu na 
osvěžení. 

Výlet jsme si velice užili a zažili  m další nezapo-
menutelné dobrodružství. Tímto děkujeme našim 
učitelům, kteří pro nás tento výlet připravili.

Ondra Přikryl a Petr Mar  n,
9. A, ZŠ Tyršova

Ekologická vycházka
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Nejprve nás čekala prohlídka této skvostné novo-
renesanční budovy a prošli jsme přes jednotlivá 
podlaží celým divadlem. Navš  vili jsme základní 
kameny v podzemí, kde nás nejvíce zaujal ten od 
našich českých krajanů z města Chicago. Následně 
jsme prošli celé přízemí včetně hlediště, prosto-
ry dvou foyerů s uměleckými díly Mikoláše Alše, 
J. V. Myslbeka, Václava Brožíka, Fran  ška Ženíška 
a dalších. Asi nejvíce se nám líbilo na nejvyšším 
místě této budovy, kterým je terasa u trig s výhle-
dem na panorama Hradčan a na Petřín. Jediné, co 
jsme obdivovat nemohli, byla malovaná opona 
V. Hynaise. Ta byla to  ž zrovna vytažena, protože 
na jeviš   právě probíhala pokládka speciální pod-
lahy pro večerní baletní představení. I to se pro nás 
ale stalo hodně zajímavým momentem. 

O dva týdny později jsme Národní divadlo navš  -
vili podruhé. Tentokrát jsme si užili tvůrčí dílnu 
s názvem Na stopě Národního divadla. Jednalo se 
o dílnu, která se zabývala historií Národního diva-
dla. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin, kdy každá 
skupina rozplétala jeden historický příběh týka-

jící se buď základních kamenů, samotné stavby 
a výzdoby divadla, či výrazných osobnos   z konce 
19. stole  . Každá skupina pracovala se dvěma tab-
lety, ve kterých jsme nacházeli obrazové a zvukové 
nahrávky a nápovědy (indicie) a ty náš příběh po-
souvaly stále vpřed až na jeho samý konec. Díky 
této digitálně rozšířené realitě jsme mohli vyslý-
chat svědky z 19. stole  . Takto jsme vyslechli např. 
Fran  ška Palackého nebo J. K. Tyla. Tablet jsme 
mohli využívat zároveň také jako zápisník pro zjiš-
těné poznatky. Na závěr se všechny skupiny sešly 
v předsálí a své příběhy, poznatky a indicie si vzá-
jemně představily, vyměnily si zkušenos   a samot-
né zážitky z průběhu dopoledního pátrání v prosto-
rách Národního divadla. 

Díky exkurzi a vlastnímu pátrání v prostorách diva-
dla jsme se o této budově dozvěděli mnoho zají-
mavých informací, které v učebnici nenajdeme. Už 
se těšíme na další objevné exkurze.

Dana Tůmová 
a žáci 5. C, ZŠ Tyršova

32 Ze škol

Tak jsme se dočkali! Pro  covidová opatření byla rozvolněna a žáci třídy 5. C ze ZŠ v Tyršově ulici mohli opět 
vyrazit na školní exkurzi. V rámci výuky vlas  vědy jsme v tomto školním roce navš  vili Národní divadlo 
v Praze. A to hned dvakrát.

Národní divadlo
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Po dvou letech zákazů a omezení jsme vyrazili do Prahy do Národního technického muzea. Celá exkurze 
pro nás začala už po výstupu z tramvaje na Letenském náměs   v Praze. Po cestě do muzea jsme viděli 
a popovídali si něco málo o staré Letenské vodárenské věži. 

Jak jsme vešli do muzea, celé nás uchvá  lo svým 
moderním vzhledem. Asi jsme všichni nějak čekali 
starou budovu plnou polorozpadlých aut a stro-
jů. Ale ono ne! Byla to krásná budova plná reno-
vovaných aut a ostatních zajímavos  . Jako první 
jsme vešli do haly, která měla 4 patra. V každém 
patře byl jeden určitý druh dopravních prostředků. 
O každém z nich jsme si něco stručně řekli. Poté, 
co jsme hlavní halu prošli, každý z nás šel do čás   

muzea, která ho nejvíce lákala. Po ukončení této 
exkurze si všichni pamatujeme hlavně to, že: ,,Paní 
Benzová byla frajerka!“ 

Těšíme se na další exkurze a výlety, kde nás snad již 
nebude omezovat ten proklatý COVID.

Barbora Daňková, 8. C
ZŠ Žitomířská 885

Exkurze třídy 8. C do Národního technického muzea
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V pondělí 2. května odjely všechny osmé třídy do Kácova. Cesta nám rychle utekla, ubytovali jsme se, na-
obědvali a těšili jsme se na program.

Rozdělili jsme se do 5 skupin. Večer si každá sku-
pina vymyslela název a pokřik. Napadly nás různé 
názvy – např. Tvoje máma, Gargamel squad, nebo 
Mrkvová agentura. 

Každý den jsme dodržovali denní režim. Nejméně 
se nám líbila ranní rozcvička a běh okolo areálu. 
Naopak nejvíce nás bavily sportovní ak  vity. Ab-
solvovali jsme také celodenní výlet do Zruče nad 
Sázavou, kde nás čekala prohlídka zámku a vodác-
kého muzea. Někteří po cestě vystoupali i na roz-
hlednu. 

Zbytek týdne vyplnily sportovní hry. Zaujala nás le-
zecká stěna, lanové centrum, koloběžky, určování 

azimutu a discgolf. I když jsme byli po celém dni 
unaveni, zbyly nám síly na večerní program. Kaž-
dý tým připravil zábavu – program, kterým pobavil 
ostatní. Podařilo se nám vymyslet básničky a scén-
ky pro ostatní. Učili jsme se tance, zkrátka jsme se 
dobře bavili.

Najednou jsme zjis  li, že je pátek. Zbývalo zabalit 
a přiblížil se odjezd. Domů jsme se sice těšili, ale 
zároveň se nám nechtělo. Lépe jsme se mezi se-
bou poznali, skamarádili jsme se a pobavili. Rádi 
bychom si to zopakovali.

Třída 8. B,
ZŠ Žitomířská 885

Sportovní kurz 8. ročníků

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červen 2022červen 2022



Konečně se mohou naši žáci i učitelé vrá  t k tradičním akcím, které provázejí konec školního roku. Bez 
hrozby Covidu žáci i učitelé organizují výlety, exkurze a účastní se různých soutěží. 

Na naší škole tomu není jinak. Čtvrté ročníky vyra-
zily na pě  denní školu v přírodě na Benecko a ná-
ramně si to užily. Na den dě   uspořádal náš školní 
parlament pro žáky 1. – 3. tříd dětský den s různý-
mi soutěžemi. Vše se odehrálo v parku u nemoc-
nice. Celou akci si plně organizovali žáci, kteří jsou 
ve školním parlamentu a podle reakcí dě   i učite-
lů se jim to opravdu povedlo. Do sportování jsme 
přibrali i ukrajinské žáky, kteří jsou v adaptačních 
skupinách v naší poradně. Další společná sportovní 
akce pro naše a ukrajinské žáky byla na hlavní bu-

dově, kde se uskutečnil malý mezinárodní turnaj 
v basketbalu. Největším úspěchem na konci toho-
to školního roku je postup fotbalového týmu šesťá-
ků a sedmáků v malé kopané do krajského fi nále. 
Finále se odehrálo 18. 5. v Příbrami a naši kluci se 
v něm rozhodně neztra  li. Přivezli do školy pohár 
a medaile za celkové 3. místo, což je v posledních 
letech největší sportovní úspěch - gratulujeme. 

Mgr. Jiří Slavík, 
ředitel ZŠ Žitomířská 885

Závěr školního roku na ZŠ Žitomířská 885
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Závěr školního roku se nezadržitelně blíží, a tak letos konečně, tak jako každý „normální předcovidový” rok, 
v tuto dobu přibývá akcí, které doplňují běžnou výuku ve třídách. Také u nás ve škole se konalo v uplynulém 
měsíci několik třídních i školních projektových dnů, sportovních akcí, soutěží nebo společných oslav. Tady 
jsou některé z nich.

Projektový den ve Svíčkárně Rodas Šestajovice
Hned druhý květnový den jsme se vydali na exkur-
zi do Rodasu v Šestajovicích. Navš  vili jsme různé 
dílničky. V čokoládovně jsme shlédli videoreportáž 
o pěstování kakaových bobů a výrobě kakaa. Pak 
přišla ještě zábavnější část - sami jsme si odléva-
li belgickou čokoládu do formiček a zdobili jsme 
ji dle své chutě a fantazie. V další dílničce jsme 
si zase mohli ozdobit svíčku - namáčeli jsme bílé 
svíčky do různých barev vosků a bylo pro nás nako-
nec překvapením, jak barevná svíčka namáčením 

vznikla. V další dílně jsme si vyrobili barevná mý-
dla různých tvarů. Vybaveni množstvím dárků pro 
naše blízké jsme také prohlédli místní minifarmu, 
ve které jsme si nejen prohlédli, ale také pohladili 
nebo nakrmili poníky, mini kozičky, prasátka, telát-
ka, husy, morčata a další. Největší radost jsme měli 
z toho, že malé kozičky s námi běhaly po areálu 
a chvílemi nebylo poznat, kdo za kým vlastně běhá. 
Den jsme si krásně užili, počasí nám přálo, občer-
stvení také nechybělo, takže jsme se domů vraceli 
spokojení, i když také dost unavení. 

Co se dělo v uplynulém měsíci v Základní a Prak  cké škole

Oblastní soutěž Besip v Nymburce
Dvě družstva našich žáků vyjela v květnu do Nym-
burka, aby školu reprezentovala v oblastním kole 
soutěže Mladý cyklista. Vzhledem k tomu, že se 
dva roky tato dopravní soutěž nekonala, byl zájem 
škol větší než před pandemií, a tak si naši žáci moh-
li porovnat svoje dovednos   i vědomos   s týmy 

z Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště, Kolína, Pe-
ček, Kouřimi a Poděbrad.

Všichni soutěžící postupně absolvovali čtyři disci-
plíny. V písemném testu bylo nutné vyřešit několik 
dopravních situací, poznat dopravní značky, vy-
brat vybavení cyklisty nebo vyřešit správný postup 
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poskytování první pomoci při různých situacích. 
Jízda zručnos   měla prověřit koordinaci, refl ex a 
zručnost mladých cyklistů. Na znalost a také do-
držování dopravních předpisů při jízdě na kole 
na dopravním hřiš   mezi dopravními značkami, 
a křižovatkami dohlíželi dopravní policisté. Toto 
stanoviště bylo jedno z nejtěžších nejen pro naše 
žáky, proto na něm získali nejvíce trestných bodů, 
které posléze hrály roli v celkovém umístění. Po-
sledním stanovištěm bylo prověření umění po-
skytování první pomoci, kde si dě    s pracovníky 

zdravotní záchranné služby prak  cky vyzkoušely 
ošetřit různá zranění, nebo  odpovídaly na jejich 
otázky. 

Po absolvování všech disciplín už se napjatě čekalo 
na vyhodnocení. Naši starší žáci se umís  li na tře-
 m místě za žáky z Mladé Boleslavi a Říčan, naši 

mladší reprezentan   neměli letos tolik štěs  , a tak 
budou muset ještě ve škole trénovat, aby se i oni 
příš   rok mohli postavit na bednu. 

Orientační závod Kouřimská stezka
V závěru měsíce května se osm našich žáků vypra-
vilo na 26. ročník Kouřimské stezky, aby si společ-
ně s kamarády z Kolína, Kouřimi a Peček zasoutěžili 
v krásné přírodě. Protože naše parta do Kouřimi 
přijela o trochu dříve, mohli se projít historickým 
centrem města, a přitom se těšit na závod. Úkolem 
závodníků na Kouřimské stezce bylo absolvovat 
vyznačenou trať a plnit na stanoviš  ch úkoly v růz-
ných sportovních i vědomostních disciplínách. Kaž-
dý zúčastněný soutěžil sám za sebe, měřil se mu 
čas proběhnu   trasou a také se každému načítaly 
body za plnění úkolů na jednotlivých stanoviš  ch. 
V závěru soutěže se pak vyhlašovaly nejen výsled-

ky jednotlivců ve čtyřech kategoriích, ale také po-
řadí celých družstev. 

Našim žákům se letos vedlo náramně, obsadili 
v jednotlivcích tři první a dvě druhá místa. V cel-
kovém hodnoceni pak společně získali stříbrné 
medaile. 

V závěru, po rozdělení všech diplomů, medailí a cen, 
všechny přítomné čekalo ještě společné opékání 
buřtů. Den v Kouřimi jsme si moc užili, odjížděli 
jsme nejen plni zážitků, ale s taškami pěkných od-
měn. Už nyní se těšíme na příš   ročník této fajn 
soutěže.
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Den dě  
Tak jako každý jiný rok jsme i letos ve škole spo-
lečně slavili 1. června Den dě   soutěžním dopole-
dnem, ve kterém se dě   nejen bavily, ale také se 
něčemu novému naučily. Na všechny dě   čekalo 
v celém areálu školy dvacet různých stanovišť 
s vybranými úkoly vždy s několika stupni ob  ž-
nos  . Dě   sbíraly do startovního lístku razítka za 
splnění jednotlivých úkolů. Kromě jiného jsme oži-
vili některé z již téměř zapomenutých zábav, jako 
třeba cvrnkání kuliček, skákání panáka, lovení ba-
revných dřevěných ryb, zdolávání opičí dráhy, jíz-
du na koloběžce nebo střílení šípů lukem do terče 
a další dovednostní a vědomostní úkoly. Na závěr 
dopoledního dětského dne byli vyhlášeni vítězové, 
kterými byli nakonec všichni zúčastnění. Žáci si po 
ukončení soutěže odnesli různé dobroty a pro první 
tři místa byly připravené i věcné ceny. Všichni jsme 
situto akci moc užili od nejmenších až po největší 
a rovněž učitelský sbor.

A co nás ještě ve škole čeká do konce školního 
roku? Celoškolní výlet do ZOO Chleby a plavba lodí 
po Labi z Poděbrad do Nymburka, společné zpívá-
ní se seniory v Penzionu Anna, 26. ročník turnaje 
ve vybíjené, projektové dny, ve kterých budeme 
poznávat různé profese, návštěva České televize 
a pak společné loučení se školním rokem, které 
každoročně připravují pro své mladší spolužáci de-
váťáci. Kromě toho do konce června můžete každý 
všední den navš  vit naše středoškoláky v jejich ka-
várně Tranzit Café v areálu českobrodské nemocni-
ce. To nám to zase uteklo! Přejeme Vám všem od 
nás ze školy krásné léto a těšíme se na setkání na 
nějaké naší akci nebo v kavárně Tranzit Café.

Mgr. Marie Šnajdrová, 
ředitelka Základní a Prak  cké školy

38 Ze školČeskobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červen 2022červen 2022



39Z kultury

Komentovanou prohlídku města jsme nazvali Čes-
kobrodské střípky historie. Královské město Český 
Brod má bohatou historii, nabízí spoustu zajíma-
vos  , tajuplnos   a starých příběhů, jež mnohdy 
neznají ani místní obyvatelé, natož návštěvníci! 
Pro všechny zájemce jsme proto připravili pro-
cházku historickým centrem města a jeho okolí 
s průvodcem z informačního centra. Nechte se 
okouzlit a objevte s námi zajímavá zákou  , třeba 
běžně nepřístupný hradební parkán. Obklopeni 
historickými hradbami se dozvíte něco z historie 
městské gardy a jako bonus můžete absolvovat 
rychlokurz střelby z historické kuše nebo luku. Pro-
hlídka je zpoplatněna podle schváleného ceníku 
a je třeba se na ni objednat alespoň týden předem. 
Trvá zhruba 1–1,5 hodiny podle kapacity skupiny, 
která je minimálně dvě osoby a maximálně patnáct 
osob.

Stejně jako v loňském roce propagujeme naše měs-
to ve stolním kalendáři pro rok 2023 s názvem Mís-
topis Kolínska, sestaveném z historických pohled-
nic měst a obcí na Kolínsku. Liblické vysílače jako 
významný bod v krajině nebo historické podzemí 
jako turis  cky atrak  vní cíl najdete na sirkových 
hlavolamech pro malé i velké. Sběratelé ocení 
novou, prodlouženou vizitku Čertovy brázdy nebo 
nová turis  cká razítka. Za návrh razítka Naučné 
stezky Zahrady/Údolím Šembery děkujeme Elišce 

Mar  nkové z Kounic, podklady pro razítko Kudr-
náčovy stezky poskytli její autoři, Galina Miklínová 
a Jiří Hrabě. Na razítko pro dě   s mo  vem ry  ře 
jsme využili kresbu černokosteleckého výtvarníka 
a kreslíře Jirky Filípka. 

Sběratele odznaků, ale i českobrodské patrioty 
určitě potěší nový odznak Českého Brodu, který 
nabízíme ve verzi s jehlou nebo s pinem. Zakou-
pené knižní publikace nebo jiné větší nákupy si od 
nás odnesete v nové papírové tašce s logem CVI-
Ku. V rámci 10. Ročníku fotografi cké soutěže Brody 
v Brodě jsme vydali pexeso, které nabízí výběr sou-
těžních fotografi í za město Český Brod z let 2013 
– 2021. Doufáme, že nejen pobaví dě  , ale bude 
třeba i další českobrodské fotografy mo  vovat 
k účas   na příš  m ročníku této tradiční soutěže. 

Do radničního sálu, který je součás   prohlídkové 
trasy vedoucí přes galerii Šatlava do historického 
podzemí, jsme nově instalovali výstavu sedmi vel-
koformátových panelů, které zachycují nejstarší 
historii Českého Brodu a jeho významné stavební 
i kulturní památky. Za její dlouhodobé zapůjčení ze 
sbírek Podlipanského muzea děkujeme PhDr. Vla-
dimíru Jakubu Mrvíkovi, PhD. 

Zdenka Bočková,
Informační centrum/CVIK

Informační centrum zahájilo turis  ckou sezónu
Ve sváteční první květnovou neděli se naše informační centrum otevřelo v rámci akce Okruh českobrod-
ský a zahájilo tak víkendový provoz, který potrvá až do konce září. Kromě tradiční prohlídky historického 
podzemí jsme v nové turis  cké sezóně pro návštěvníky nově připravili komentovanou prohlídku města 
s průvodcem, nové propagační materiály nebo novou výstavní expozici, zapůjčenou z Podlipanského muzea.
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Vstupenka naše drahá...
V souvislos   se zprovozněním digitalizovaného 
kina nás čekal – kromě mnoha technických a by-
rokra  ckých záležitos   – další důležitý úkol, a  m 
bylo stanovení ceny vstupenky do kina. Snaha 
o maximální podporu a nastartování kultury po co-
vidu nás utvrdily v tom, že pro Broďáky nechceme 
zavádět ceny, které by je od chození do kina spíše 
odradily. Cenu vstupenky ale neurčujeme bohužel 
jen my, stará se o to především fi lmový distributor, 
který stanoví ke každému fi lmu minimální doporu-
čenou cenu. Pokud tuto cenu nedodržíme, musí-
me ji distributorovi doplácet. To jsme dělali až do 
června letošního roku. Aktuálně někteří distributo-
ři stanovili navíc podmínku, že provozovatelé kin 
nesmí vstupné dotovat, snaží se  m logicky udr-
žet hranice cen v nějakém srovnatelném rozsahu 
po celé ČR. Na základě tohoto rozhodnu   musíme 
i my v příš   sezóně ceny vstupenek za fi lmové pro-
jekce zvýšit. Určitě ale nepůjde o takové částky, 
které je divák nucen pla  t v mul  plexech, chceme 
se držet na spodní hranici cen obvyklých v našem 
kraji a doufáme, že naši snahu oceníte.

Do kina po vysvědčení...
Pro naše návštěvníky ale máme i několik příjem-
nějších zpráv. Poslední červnový den do českých 
kin ofi ciálně vstupuje animovaná komedie Mimo-
ni 2: Padouch přichází a my vám na závěr sezóny 
nabídneme předpremiéru tohoto snímku. Ta se 
odehraje v KD Svět již v neděli 26. června od 15.00 
hodin. V den ofi ciální premiéry, tedy ve čtvrtek 
30. června, kdy žáci a studen   ve školách dostávají 
vysvědčení, jsme právě pro ně od 10.00 hodin při-
pravili druhé promítání. Na každého návštěvníka 
s dětskou vstupenkou tento den navíc čeká pár mi-
moních překvapení.

Filmové léto...
Posledním červnovým promítáním v KD Svět za-
hájíme tradiční prázdninovou pauzu, během které 
vám však nabídneme promítání pod širým nebem. 

Přijměte naše pozvání na Filmové léto v Českém 
Brodě, které se uskuteční na zahradě Gymnázia ve 
dnech 29. a 30. července a 12. a 13. srpna 2022, 
vždy od 21.00 hodin. Kromě prázdninově odpočin-
kových fi lmů vám Letní kino Svět nabídne také ob-
čerstvení prověřené značky CuKRátkov.

Z divadelního soudku...
Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům diva-
delních představení za to, že se i po dlouhé pauze 
spousta z nich vrá  la do hlediště. Již nyní pro vás 
chystáme bohatý a pestrý program na měsíce září 
– prosinec 2022, jeho předprodej bude zahájen 
v pondělí 1. srpna 2022. Můžete se těšit na zajíma-
vé osobnos   v našem Křesle pro hosta, brilantní 
výkony herců i hudební pořady různých žánrů.

Jak je to s těmi kvě  nami...
Divadelní představení, která naleznete v programu 
KD Svět, jsou často vybírána na základě osobního 
zážitku. Viděli jsme je, něčím nás oslovila, a pro-
to doufáme, že po jejich uvedení v KD Svět budou 
také naši návštěvníci odcházet spokojeni. Právě 
spokojenost s vystoupením a výkonem herců, 
s prožitou emocí, s výjimečným zážitkem bývá 
v divadlech vyjadřována i předáním kvě  ny. Proč 
se tak ale neděje při každém představení? Samo-
zřejmě je možné, a snad i existuje jakási teorie, že 
kvě  nový dar pro umělce zajišťuje pořadatel akce. 
Ten však herce a všechno s vystoupením spojené 
většinou odměňuje jiným způsobem. My jsme 
přesvědčeni, že samotné umělce daleko víc potěší 
třeba i malá ky  čka od příchozích návštěvníků. Ne-
bojte se vyjádřit poděkování svému oblíbenému 
herci nebo zpěvákovi za divácký nebo posluchač-
ský zážitek – kromě potlesku – i  mto způsobem, 
rádi váš kvě  nový dar předáme!

Ing. Klára Tesaříková, CVIK
Kateřina Anna Nováková

DiS., KD Svět/CVIK

První fi lmová sezóna je za námi...
Od prvního digitálního promítání jsme v KD Svět na fi lmových projekcích přivítali více jak 4.000 návštěv-
níků z řad dě   i dospělých. Zavedli jsme pravidelné promítací dny a časy, mnohokrát jsme sledovali téměř 
vyprodané hlediště a některé fi lmy jsme začali pro jejich úspěch opakovat. Setkali jsme se však i s mnoha 
peripe  emi a problémy, které pro běžné návštěvníky zůstávaly skryté za oponou…nebo za promítacím 
plátnem…
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Pilotní ročník, který se 
uskutečnil v dubnu loň-
ského roku, přinesl pře-
kvapivé výsledky. Za ORP 
Český Brod se přihlásilo 
37 účastníků, kteří za 
měsíc společně nachodili 
téměř 6.800 km. Nejak-
 vnější účastnicí se tehdy 

stala paní Karin Rathous-
ká, která si za duben 
připsala krásný výsledek 
431 km a obdržela od nás 
diplom a malou odměnu.

Letos jsme si jako město vedli zase o něco lépe! 
Zapojených jednotlivců byl sice stejný počet, ale 
celkový počet nachozených kilometrů se zvýšil na 
7.178. Byl překonán i výkon loňské vítězky. Novým 
rekordem za ORP Český Brod je vzdálenost 489 km, 

za kterou si první místo zasloužil pan Jiří Pech. Di-
plom za druhé místo a zároveň za nejlepší výsledek 
mezi ženami obdržela paní Alena Slavíková, která 
do aplikace výzvy zaznamenala 416 nachozených 
kilometrů. Ocenění se dočkal i nejlepší tým, kte-
rý v dubnové výzvě soutěžil pod názvem Ostruha 
a Meniskus. 

Nejlepší účastníky výzvy 10.000 kroků v oblas   
ORP Český Brod jsme i tentokrát odměnili malou 
pozornos  . V dárkových taškách od trampolínové-
ho centra Freex našli soutěžící nejen volné vstupy 
do tohoto zábavního centra.

Děkujeme všem účastníkům a budeme se těšit na 
další výkony v příš   výzvě.

Pojďte s námi pro zdraví!

Ing. Klára Tesaříková, CVIK

Stejně jako v loňském roce, i letos se Český Brod zapojil do dubnové výzvy 10.000 kroků, která měla co 
nejvíce obyvatel mo  vovat k pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu.
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Vybíráme z knižních novinek

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

Dana Huňátová: Setkání s Dianou Phipps Sternbergovou
Životní příběh členky slavného českého šlech  ckého roku se odehrává na pozadí dějinného 
i společenského vývoje od poloviny 20. stole   do současnos  . Rodové zámky Sternbergů 
v Zásmukách a Častolovicích za války zabrali Němci, v roce 1948 je znárodnili komunisté. 
Rodině se podařilo uprchnout do zahraničí, Diana se prosadila jako známá interiérová de-
signérka. Když byl rodový majetek v roce 1992 Dianě vrácen, ihned zahájila nákladné rekon-
strukce. Častolovickému zámku již bylo vráceno jeho kouzlo a elegance, na zámku Zásmuky 
dosud probíhá rekonstrukce interiéru.

Marek Audy: Balkán – ráj svobodného cestování
Desítky cest a stovky prožitých dobrodružství. Putování pěšky i veteránem VW BUS T3. 
Hory, jeskyně, divoká voda a skialpy. Pohos  nnost i nenávist místních lidí. Zážitky v moř-
ském kajaku nebo při prvosjezdech řek. Objevování nových jeskyní. Poutavé cestopisné 
vyprávění doplňují geografi cké a historické informace o atrak  vních místech, které mo-
hou inspirovat každého cestovatele. Kniha nabízí spoustu fotografi í, orientační mapky 
nebo QR kódy s GPS souřadnicemi, které snadno načtete do svých mobilních navigací. 

Markéta Chaloupková: Závěť Kryštofa Prevíta, pána z Povidliček a Satelitů
Vyjmenovaná slova jsou ve skutečnos   tajná šifra! Co jimi chtěl slavný vědec, vynálezce 
a umělec Kryštof Prevít sdělit? Jaká další tajemství ukrývá obraz Mona Lysá? Co obsahu-
je Prevítova závěť? Když dese  letá Linda uslyší seznam vyjmenovaných slov, dojde jí, že 
všechna zvířata jsou znázorněná ve známé jeskyni Altemirka. Podaří se jí rozluš  t Prevítovo 
tajemné poselství? Napadlo něco podobného i Lindina ta  nka, který se před dvěma roky 
ztra  l? Pokud chcete svoje dě   naučit vyjmenovaná slova opravdu snadno, tato knížka je 
právě pro vás!
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Kateřina Tučková: Bílá Voda
Bílá Voda. Pustá vesnice skrytá ve stínu pohraničních hor, kam kdysi za zázračnou soškou 
Panny Marie přicházely zástupy poutníků. O několik století později sem přijíždí Lena, 
aby se skryla před minulostí, která ji přivedla na pokraj sebevraždy. Najde ale pouze 
pár řádových sester, vedených svéráznou řeholnicí Evaristou, která sem byla odvlečena 
komunistickým režimem v roce 1950 v rámci Akce Ř a vystavena ponižování i mučení, 
aby se vzdala víry v Boha. Lena pochopí, že démoni z minulosti bělovodských řeholnic 
dosud nezmizeli a jsou součástí i jejího vlastního osudu…

ou 
a, 
e
a
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Roalda Dahla, anglického spisovatele s norskými 
kořeny, válečného pilota a velkého znalce čokolády 
jsme dětem představili prostřednictvím jeho knih, 
plných neuvěřitelných kouzel a rošťáren. Většina 
z nich vznikla v Dahlově psacím domečku na zahra-
dě, ve kterém z obyčejných věcí dokázal vyčarovat 
nezapomenutelná dobrodružství. Dě   si mohly vy-
brat ukázky z témat Příšerní dospělí, Kouzla a zma-
tek nebo Nadpřirozené bytos  . S Jirkou jsme třeba 
namíchali zázračnou medicínu pro jeho nesnesi-
telnou babičku, poznali jsme manžele Prevítovi, 
sečtělou holčičku Matyldu, hodného obra Dobra 
nebo fantas  ckého pana Lišáka, s Jakubem jsme 
prožili dobrodružství v obří broskvi, s Karlíkem 
jsme navš  vili továrnu na čokoládu pana Willyho 
Wonky. Po drama  ckém přednesu jednotlivých 
ukázek dě   na tabuli hledaly ilustrace z Dahlo-
vých knih, které k přečtené ukázce patří. Do světa 
čarokrásnických příběhů Roalda Dahla se s námi 
podívalo více než 1000 školáků z Českého Brodu 
i širokého okolí. Věříme, že bláznivá dobrodružství 
všech Dahlových hrdinů pobavila dě   a jejich paní 
učitelky stejně jako nás.

Letošní knihovnické léto bude čtecí, posloucha-
cí, barevné i hravé. Nejen pro naše čtenáře jsme 
opět připravili prázdninovou čtenářskou výzvu. 
List s jejím zadáním si můžete vyzvednout u nás 
v knihovně nebo stáhnout na www. knihovna
-cbrod.cz. Trochu jiný čtenářský zážitek pro dětské 
i dospělé čtenáře slibuje cyklus Poslouchat kni-
hy. Každé úterní dopoledne od 12. července do 
23. srpna mohou všichni zájemci přijít na venkov-
ní dvoreček naší budovy, kde budeme přehrávat 
ukázky zajímavých audioknih a nabízet zdarma 
domácí knihovnickou limonádu. Cyklus Barevné 
čtení a hraní startuje 13. července, každé středeč-
ní odpoledne až do 24. srpna si budeme číst, hrát 
deskové hry nebo luš  t kvízy. Letos jsme pro jed-
notlivá čtení vybrali vždy jednu barvu, takže pokud 
má někdo z případných návštěvníků nápad a chuť 
se do našeho barevného řádění zapojit, budeme 
se moc těšit!  Prázdninový program zakončíme ve 
středu 31. srpna zábavným odpolednem s desko-
vými hrami od ADC Blackfi re (Dobble, Jízdenky, 
prosím, Dixit a mnohé další).

Jitka Šrajerová, Městská knihovna/CVIK

S knihovnou z čarokrásnických světů do barevného léta
S žáky prvního stupně základních škol jsme se během května a června setkávali při pořadu Čarokrásnické 
světy Roalda Dahla, současně jsme připravovali prázdninový program pro dětské i dospělé milovníky knih 
a čtení.
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46 Z kultury

Čtenáři zpravodaje dostanou toto číslo těsně před 
vrcholem letošního fes  valu. Ještě před jeho uzá-
věrkou však můžeme nabídnout dojmy z prvních 
koncertů. Podlipanské hudební slavnos   odstarto-
valy poslední květnovou neděli v českobrodském 
kostele sv. Gotharda koncertem mladého usku-
pení Humble orchestra. Orchestr je mladý jednak 
svým vznikem, má za sebou necelý tři čtvrtě rok 
společné práce, ale zejména věkem hudebníků. 
Většinově se jedná o studenty pražských hudeb-
ních oborů. Pozvali jsme je také proto, že vize je-
jich spolupráce je téměř totožná s posláním naše-
ho fes  valu – mezigenerační inspirace a podpora 
začínajících sólistů i skladatelů. Vzácně naplněný 
chrám byl ten podvečer plný elektrizujícího napě-
  i nadšení ze společné tvorby. Domnívám se, že 

stejně nadšené bylo i publikum. Proč vlastně  hle 
mlaďoši začínají Mozartem a Vranickým? Ptalo se 
možná v duchu. Ne, že by na skladbách ze sklon-
ku 18. stole   nemohlo být něco objevného. Mys-
lím, že každá epocha přináší pokusy o překvapení 
a novátorství. Vybraná díla a zejména jejich mladí 
interpre   to příkladně dokazovali. Především však 
šlo o kontrast. Druhá polovina koncertu nás to  ž 
přitlačila do lavic a opěradel skladbami moderny. 
A to nejen stole   dvacátého, ale dokonce i toho 
současného. Nezodpovězená otázka Charlese Ive-
se byla nádherným příkladem toho, jak sub  lní 
formou vyjádřit rozvernost mládí, ale i naléhavost, 
s níž pokládá starším nepříjemně dotěrné otázky 
a může puknout zlos   (nebo třeba rezignovat), 

když dostává přezíravé, alibis  cké či dokonce ze-
směšňující odpovědi. Také Honeggerova Letní 
pastorála překypovala energií podobně jak součas-
né bouřky. Ještě před jejím uvedením jsme však 
byli svědky událos   vpravdě mimořádné: V pre-
miéře u nás zazněla 1. věta symfonie teprve deva-
tenác  letého Enrika Štece, který studuje skladbu 
na Pražské konzervatoři u Jiřího Gemrota. Zdánlivě 
umírněné, přesto však jiskřivě provokující zpraco-
vání hudebních mo  vů ukrajinského folklóru bylo 
ochutnávkou a zároveň pozváním k provedení celé 
čtyřvěté symfonie, na které se můžeme těšit už 
v příš   sezóně.

Weinbergovský podvečer v divadle J. K. Tyla v podá-
ní Stamicova kvarteta a slovenské klavíristky Anety 
Majerové byl možná setkáním pro silné povahy. 
Nikdo z posluchačů však rozhodně nelitoval a po 
koncertu jsme se s většinou shodli, že jak výběr 
z různorodých skladeb Dětských sešitů, tak ze-
jména Klavírní kvintet, op. 18, je potřeba nechat 
doznít. Skladatelův životní příběh běžence, který 
před Němci utekl do Sovětského svazu, a přesto si 
svojí bohatou tvorbou nikdy nezadal s komunis  c-
kým režimem, expresivně prosvítal z každého taktu 
jeho díla.

Velice děkujeme všem, kteří fes  val podporují, 
a těšíme se na další hudební potkávání.

Tomáš Charvát a Aleš Kašpar, Vox Bohemicalis, z. s. 

Dobře našlápnutý rozjezd
Z letošních Podlipanských hudebních slavnos   možná ještě s  hnete fi nále. V sobotu 18. 6. v 18.00 hod. 
přivítáme v kostele sv. Gotharda soubor Musica Florea, k němuž se na závěrečnou část přidáme se sborem 
Vox Bohemica. Fes  valový program vyvrcholí druhým koncertem v kostele sv. Havla ve Štolmíři v neděli 
26. 6. v 18.00. Tibur  na Ensemble uvede program Jistebnický kancionál.
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Na co se tedy můžete těšit? Celý den bude probí-
hat turnaj ve streetballu. Pokud hrajete basketbal 
nebo ho zkoušíte ve volných chvílích na hřiš  , při-
hlaste svůj tým. Zúčastnit se můžete také jedné 
z mnoha soutěží: basketbalové piškvorky, soutěž 
v trojkách či držení míče ve dvojících hlavou. Inspi-
rovat se můžete třeba na basketbalové freestyle 
show Daniela Klika – velká magie s míčem.

Obdivujete s údivem triky, co umí na U rampách 
skateboardis   a kluci na BMX? Přijďte se podívat 
na jejich exhibici. U rampa bude všem k dispozici 
po celý den. Náčiní si půjčíte. A třeba vás potkáme 
za rok dva na naší exhibici v roli předvádějících. 

Rodiče mohou porazit své dě   v pukecu a nebo 
naopak. Zapalte v dětech jiskru pro moderní for-

my tance. Vystupovat budou skvělé místní oddíly, 
jejichž svěřenci to dotáhli třeba až na mistrovství 
světa ve svých kategoriích.

Celý den bude hrát hudba důležitou roli. Večer 
se můžete těšit na live music show. REST, PAIN, 
MAGENTA a DJ HERBY mají ke streetu velmi blízko 
a jistě vytvoří famózní večerní atmosféru. Skvělá 
hra světla ji ještě umocní.

Chybět nebude ani výtečná kuchyně, nachlazené 
nápoje, luxusní káva či lokální pro Allright připra-
vená edice klučovského vína. 

Iveta Librová, 
SK Český Brod

Allright – akce pro všechny generace, na které nesmíte chybět
V sobotu 25. 6. Na Ku  lce musíte být u toho. Budujeme novou tradici. Allright, pečlivě namíchaná směsice 
ak  vit, která má pobavit mladé lidi. Nác  leté. Lidi mladé duchem. 
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Na mistrovství ČR druhé výkonnostní třídy gym-
nas  ckého aerobiku, které se konalo na začátku 
června v Černošicích, získal Corridoor několik velmi 
cenných umístění. Pomyslnou královnou dětského 
gymnas  ckého aerobiku v nejmladší individuální 
kategorii se pro letošní rok stala Adéla Douchová. 
Na druhém místě byla Jose  na Menclová a tře   
skončila Isabela Svíčková. Všechny tři nejlepší zá-
vodnice byly tak ze sokolského oddílu Corridoor. 
Skvěle se našim nejmenším dařilo i v dalších kate-
goriích. V kategorii trojic jsme získali rovnou zlato 
i bronz a ani v dvojicích jsme nezůstali bez medaile. 
Letošní celorepublikové klání ukázalo, jak šikovné 
a perspek  vní máme budoucí závodníky.

Letošní rok mistrovství ČR II. VT hos  lo i dětskou 
„nemistrovskou“ kategorii pro začínající závodníky. 
Tu vyhrála naše malinká závodnice Kristýna Foj  -
ková. Těsně za stupni vítězů skončila Anna Škutová. 
Obě dívky ještě nechodí ani do školy a už z nich 
máme skvělé závodnice. 

Mezi staršími závodnicemi, ve věku 9 – 11 let, zví-
tězil tým ve složení Sofi e Černá, Viktorie Poláko-
vá, Tereza Vondrášková, Alice Malinová a Sabina 
Záveská. Sabina dokonce obsadila ve fi nále mist-
rovství ČR nepopulární, ale velmi cennou čtvrtou 
příčku.

I o kategorii výš to cinkalo. Dívky ve věku 12 – 14 let 
obsadily v gymnas  ckém aerobiku hned dvě me-
dailové pozice. Trio Součková, Tománková, Šimko-
vá si z mistrovství ČR II. VT odneslo  tul vicemistryň 
a pak ještě společně s Kašparovou a Sachlovou se 
závodnicím podařilo vybojovat nádherné bronzové 
umístění v kategorii skupin.

Třešničkou na dortu bylo vítězství ve skupinové ka-
tegorii DANCE.

Závodní sezónu jsme zakončili více než skvěle. Vel-
ké poděkování patří všem trenérům, kteří se na 
přípravě našich závodníků podílí a velké díky též 
rodičům za skvělou podporu.  

Eliška Strakošová, sokolský oddíl Corridoor

Medailové úspěchy Corridooru na mistrovství ČR v gymnas  ckém 
aerobiku

Sokolský oddíl gymnas  ckého aerobiku Corridoor působí v Českém Brodě již řadu let. Vychovává svoje 
vlastní závodníky a v současné době je česká seniorská reprezentace složená z velké čás   právě z odcho-
vanců tohoto oddílu. Ale věnuje se také dětem z řad široké veřejnos  , kterým poskytuje průpravu pro další 
sportovní ak  vity.
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Fotbalové soutěže se blíží pomalu ke svému konci. 
Konečně se po dlouhé době soutěže dohrají až do 
konce. Velmi dobrého výsledku dosáhli starší žáci, 
kteří skončili ve své skupině v krajském přeboru na 
4. místě, kdy je o umístění na bedně připravila hor-
ší vzájemná bilance s Nymburkem. 

V květnu jsme pořádali turnaje přípravek, ročníku 
2011 to na domácím turnaji cinklo a získal bron-
zovou medaili. Poslední víkend v květnu byl zde 
turnaj těch nejmenších nadějí. Celkem zde bylo 
20 týmů. Tyto turnaje se hrají na čtyři branky, 
a proto během turnaje padá spoustu branek. Kdo 
přišel, nenudil se - 869 branek, tolik jich nepadne 
za celou ligovou soutěž.
 
Ku  lka nežije jen fotbalem a atle  kou. Svoje tré-
ninky zde nyní mají také baskeťáci. Areál pravidel-

ně využívají také hasiči. Jejich závody ve stovkách 
s překážkami byly skvělým zážitkem.

Pomalu už se připravujeme na prázdniny, kdy 
nás čekají na Ku  lce příměstské tábory. Letos je 
máme v pirátském stylu. Pokud ještě nemáte pro 
vaše dě   prázdninový program, ještě stále máme 
v každém turnusu pár volných míst. V srpnu celá 
fotbalová mládež vyrazí do Horního Bradla a zahájí 
novou fotbalovou sezónu.

Děkujeme městu Český Brod za podporu našich 
ak  vit.

Mar  n Sahula a Iveta Librová,
SK Český Brod

Českobrodská mládež jela na Španělsko
Od fotbalového svazu přišla pro dě   nabídka získat volné vstupenky na fotbalový zápas české reprezenta-
ce se Španělskem. Dě   byly nadšené, během pár hodin jsme vše zorganizovali a v 50 lidech jsme vyrazili 
směr Eden. Dě   si to náramně užily, vidět takovéto hráče naživo byl zážitek. 
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Nejdůležitějším závodem družstev pro náš oddíl 
bylo jistě 2. kolo družstev mužů a žen, které se ko-
nalo 29. 5. u nás v Českém Brodě na Ku  lce. Závod-
níci soutěžili v disciplínách: 100 a 110 m překážek, 
běh na 100 m, běh na 200 m, 800 m, 3000 m, skok 
daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod diskem a hod 
oštěpem. Na závod se sjeli závodníci z ASK Dipo-
li, TJ Sokol Kolín, SKP Olympia Kutná Hora, Sokol 
Roztoky u Prahy, TJ Slavoj Český Brod, TJ Kavalier 
Sázava, Atle  ka Líbeznice, TJ Neratovice a STŘELA 
Žebrák.

Na domácí půdě si pěkný osobák vytvořil Aleš Ho-
vorka v běhu na 400 metrů (55,01 s), Matěj Kvas-
nička v hodu diskem hodil krásných 32,18 m. Ve vy-
sokém překonala výšku 152 cm Lea Kulhavy a také 
Matěj Peff ek má ve stejné disciplíně nový osobní 
rekord 175 cm.

Jako nejdůležitější závod jednotlivců bychom 
uvedli Mistrovství České republiky staršího žac-
tva ve vícebojích, které se konalo 4. – 5. června 
v pražském Edenu. Náš oddíl reprezentoval Matěj 
Peff ek, který ve dvou dnech získal 4.954 bodů a  m 
6. místo. Matějovi i nadále držte palce, jelikož byl 
Středočeským krajem vybrán na X. hry letní olym-
piády dě   a mládeže, které se konají 26. 6. – 30. 6. 
v Olomouci. 

Děkujeme všem trenérům, rozhodčím, rodičům 
a atletům, že rozvíjí královnu sportu u nás v Čes-
kém Brodě. 

Jana Machorková,
oddíl atle  ky TJ Slavoj Český Brod

Květen a červen – měsíce, kdy se atlet nezastaví
Květen a červen znamená pro atlety hlavní část letní sezóny. Jsou to měsíce, kdy je náš oddíl pravidelně na 
třech závodech týdně. Konala se krajská kola soutěže družstev a krajské přebory jednotlivců, závody rodičů 
s dětmi i Mistrovství ČR ve vícebojích. 
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Jak už jsme vás na stránkách zpravodaje informo-
vali, basketbal přinesl na zdejší gymnázium pan 
Karel Hala, který zde vyučoval. V roce 1932 se 
ministerským dekretem dostal basketbal i do škol-
ních osnov. Hrát se začínalo na dnes již zaniklém 
škvárovém hřiš   u místní sokolovny. V Brodě si 
basketbal zahrály i takové osobnos   jako Otakar 
Brousek starší či Radovan Lukavský. Od těch dob 
až do současnos   se basketbal hraje v našem měs-
tě nepřetržitě. Velkým pokrokem byla v polovině 
sedmdesátých let výstavba sportovní haly, kdy 
basketbalisté dostali pro svůj sport i odpovídající 
zázemí.

Kvalita  vní proměnou pak prochází sportovní hala 
v posledním dese  le  . Proto se vedle sportovních 
úspěchů vzpomínalo i na obětavou práci při za-
jištění podmínek pro sportování malých i velkých 
sportovců. Mezi oceněnými osobnostmi nechyběl 
ani pan Jiří Růžička, československý olympionik 
a trenér, který na závěr své bohaté kariéry působil 
u družstva mužů.  Také jeho přičiněním se chlapci 
v letošním roce probojovali na závěrečný turnaj Fi-
nal 4. Středočeské basketbalové ligy. 

Vítězným zápasem mužů s celkem Vyšehradu bas-
ketbalové oslavy skončily. Před ním však v drama-

 cké koncovce o jediný bod porazily českobrodské 
ženy dorostenecký extraligový tým Basketu Slo-
vanka a též proběhla soutěž ve smečování. Avšak 
vrcholem celých oslav byly v dopoledních a brz-
kých odpoledních hodinách zápasy mládežnických 
družstev, kdy rodiče a další fanoušci utvořili bá-
ječnou atmosféru. Postupně své zápasy odehrála 
děvčata kategorie U12 s Mladou Boleslaví, chlapci 
U12 s Nymburkem, chlapci U14 s Kolínem a chlapci 
U17 také s Kolínem. 

Po jednotlivých zápasech byli vyhlášeni hráčky 
a hráči, kteří za poslední sezónu ve svých druž-
stvech zaznamenali největší zlepšení. Vítězi se 
stali v kategorii mladších minižáků Matouš Dvořák, 
v kategorii mladších minižákyň Anežka Chaloupko-
vá, v kategorii nejstarších minižáků Michal Mašín, 
starších žákyň Jana Havránková a kadetů Bruno 
Chvalkovský. Avšak poděkování patří i všem ostat-
ním hráčům, trenérů, rodičům a příznivcům nejen 
za důstojné oslavy výročí, ale též za pokračování 
tohoto krásného sportu v Českém Brodě.

Jakub Nekolný, BK Slavoj Český Brod

Českobrodský basketbal oslavil 90 let
V sobotu 4. června patřila celý den českobrodská hala basketbalu. Tento den si místní klub připomněl 90 let 
od založení basketbalu v našem městě. Všechny ak  vní týmy od nejmenších po nejstarší změřily síly se 
svými soupeři a s jednou výjimkou se jim podařilo zvítězit. Ale o výsledky tentokrát v přátelských utkáních 
ani tak nešlo, neboť hlavním cílem bylo připomenout si bohatou historii tohoto sportu v Českém Brodě.
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Za základ vezmeme fotografi i nebo pohled něja-
kého exponovaného místa v minulos   a pokusíme 
se stejné místo vyfo  t – ideálně ze stejného úhlu 
– dnes. A pak oba snímky sesadíme grafi cky vedle 
sebe a můžeme se kochat a porovnávat, v jakých 
detailech se nám místo proměnilo. Někdy se jedná 
o proměnu zcela zásadní, někdy následkem bouř-
livých let 20. stole   i o proměny citelně k horšímu. 
Má za cíl prohloubit znalost o historické podobě 
a dějinách staveb a zákou  , kolem kterých chodí-
me v podstatě každodenně, často už tak dlouho, že 
je vlastně podvědomě přestaneme vnímat. Český 
Brod byl naštěs   zásadních nega  vních stavebních 
zásahů ve svém historickém jádru až na výjimky 
ušetřen, přesto i on se pozvolna – a často plíživě 
a nepozorovaně – proměňuje. Je to logický vývoj. 

A právě tyto změny jsem se jako vyučující dějepis-
ného semináře rozhodl sledovat se studenty na 
gymnáziu v Českém Brodě, kteří si tak vyzkoušeli 
metodu srovnávací fotografi e. Na konci května jste 
je tak mohli potkat přímo „v terénu“, jak v početné 
skupině fotografují různá zákou   našeho města. 
Následně pak získané „úlovky“ ve škole během 
zmíněného semináře digitálně sesadili a opatřili 

svými postřehy, k jakým změnám za posledních 
100 let došlo.

Práce našich studentů by neměla zůstat jen samo-
účelným školním cvičením, ale chtěl bych, aby se 
v budoucnu podařilo uspořádat prezentaci těchto 
studentských výstupů, buď jako webová prezen-
tace nebo ideálně jako malá výstava v českobrod-
ském Podlipanském muzeu.

Nemnoha místním fotografům a nakladatelům 
– především E. Diblíčkovi, A. Podlipnému nebo 
B. Strakovi – vděčíme dnes za to, že jsme s naši-
mi studenty měli k dispozici jako podklady desít-
ky fotografi í a fotografi ckých pohledů, zanechané 
budoucím generacím. Díky za to, že před sto lety 
zmáčkli spoušť. Dokázali zachy  t ve zlomku vteřiny 
realitu bez příkras, dokázali bez nadsázky zastavit 
čas. Každý záběr jiným způsobem v sobě to  ž do-
kládá a evokuje něco zmizelého, ať už exteriér, in-
teriér, dobovou módu nebo i ten těžko popsatelný 
nádech své doby.

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.

Projekt „Český Brod včera a dnes“ na zdejším gymnáziu
Celá naše země prošla během 20. stole   značným společenským, kulturním, ale i stavebním rozvojem. 
Některých míst se dotkl více, některých méně, někde zasáhl dědictví minulos   zcela brutálně. Tento vývoj 
se pochopitelně nevyhnul ani Českému Brodu. V posledních letech se stává velmi populární záležitos   me-
toda „srovnávací fotografi e“, pro někoho zajímavá zábava, pro někoho už odborná činnost. O co zde jde? 
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Pravidelně si připomínáme 
zmizelé židovské spoluobča-
ny, kteří byli během 2. svě-
tové války zavražděni v kon-
centračních táborech. Letos 
poprvé čtením jmen obě   
holocaustu v rámci akce Jom-
-ha-šoa. Každý rok na pod-
zim osazujeme tzv. kameny 

zmizelých (stolpersteiny). V roce 2021 jsme polo-
žili v našem městě stolpersteiny pro celou rodinu 
Pickovu. 

Jeden z členů rodiny Karel (Kaja), měl za snouben-
ku nežidovskou dívku Evu, příjmením Koudelovou. 
Vím například, že dívka totožného jména, bydlící 
ve Vysokém Mýtě, maturovala na místním gymná-
ziu v roce 1940. Eva se narodila ve Vysokém Mýtě 
na počátku května 1921 rodičům Miladě a Aloisovi 
a měla o rok mladší sestru Olgu. Jak již bylo na-
psáno – Eva byla přítelkyní Karla Picka, který musel 
s ostatními nastoupit v roce 1942 do transportu 
a zahynul v Osvě  mi. Dochovala se svědectví přeži-
vších, která vypovídají o nezištné pomoci dívky Evy 
jejímu milému Karlovi a celé jeho rodině. První ze 
zpráv se dochovala v rodinném archivu potomků 
Josefa Schwarze, jehož bratr O  a se k Pickům do 
Vysokého Mýta přiženil. Nechme vyprávět první 
dopis, ve kterém O  a svému bratrovi, v té době 
ještě v londýnském exilu, dává na vědomí, že pře-
žil. Vypráví o válečných útrapách sebe, své ženy 
i jejich rodičů:

„Staří lidé a celkem nepracující, nemocní atd., 
kteří nedostávali balíčky, trpěli v Terezíně hladem. 
O Evu a o mne se starala Eva Koudelová z Vysoké-
ho Mýta (dívka Kajova) a to takovým nádherným 
způsobem, že mohu bez nadsázky říci, že jí vděčím 
a rovněž tak má Eva za svůj život“.

O několik listů dále najdeme další zmínku:
„O týrání, mlácení hnusnými esesáky ani nemlu-
vím. A opět mne zachraňuje svými balíčky, jež ko-
nečně nám jsou povoleny Eva Koudelová. Od ní se 

též dovídám, že má Eva žije a že jí posílá též ba-
líčky“. 

Na samotném konci dlouhého a smutného psaní 
pak poslední zmínka:
„Jsem zde již měsíc, usídlil jsem se u skvělých Kou-
delových v Mýtě, dostal jsem za  m nemovitý ma-
jetek nazpět...“

O naší za  m neznámé Evě ale překvapivě nalézá-
me po drobném pátrání další zmínky obdobného 
obsahu a všechny vyjadřují díky za pomoc. Na 
webovém portálu Centropa 
(h  ps://www.centropa.org/) 
nalezneme obsáhlou vzpomínku Anny Mrázkové 
rozené Polákové z nedaleké Luže 
(h  ps://www.centropa.org/biography/anna-mrazkova). 
Při líčení osudů během války opět narážím na jmé-
no Eva Koudelová, jejíž rodina poskytla azyl navrá-
 vším se z koncentračního tábora.

Při vzpomínání na židovské obě   si chceme připo-
menout i ty statečné sousedy a přátele, kteří se jim 
snažili v jejich těžkém údělu pomoci, jak bylo v jejich 
silách. I kdyby tato dívka poslala jediný balík, zaslou-
ží si dnes naše poděkování. Na konci války určitě 
doufala, že se vrá   i její snoubenec Karel, to se ale 
bohužel nestalo. Dnes už víme, že Eva byla zřejmě 
tak zasažena osobní tragédií s milovaným Karlem, 
že zůstala do konce života svobodná a bezdětná. 
Zemřela 15. dubna 2004 v Českém Brodě. A proto 
teď zkoušíme najít jakékoli informace o dívce Evě. 

Budu velmi vděčná za jakékoli informace o životě 
dívky Evy, díky jejíž pomoci mohlo několik lidí utr-
pení války přežít. Potomci přeživších členů vysoko-
mýtské rodiny Pickových žijí v zahraničí.

Soňa Krátká,
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

kratka@muzeum-myto.cz

Foto: Eva Koudelová na výřezu z maturitního tabla, 
archiv Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

Neznámá Eva Koudelová – statečná a obětavá osoba pomáhající 
židovským spoluobčanům 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě prosí o pomoc při pátrání po jedné dnes už zapomenuté osobnos  . 
Její jméno je spojeno s dějinami města mimořádným způsobem. 
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Ačkoli nepatřil mezi hlavní hvězdy české architek-
tury své doby, tak se tento rodák z Tábora již před 
první světovou válkou účastnil architektonických 
soutěží na velké veřejné stavby. Jeho kariéra zača-
la v době, kdy byly historické slohy v architektuře, 
zejména novorenesance, vytlačovány secesí a tzv. 
architektonickou modernou. Arch. Petřík napří-
klad v soutěži na dostavbu Staroměstské radnice 
v roce 1908 skončil se svým návrhem na druhém 
místě před takovými osobnostmi, jako byli Pavel 
Janák nebo Josef Gočár. Účastnil se i soutěže na 
české národní divadlo v Brně (1910). Nejprve se 
věnoval obytným a veřejným stavbám (vily, čin-
žovní domy, spořitelny) a až do uzavření vysokých 
škol působil jako profesor na pražské technice. 
Pro ČVUT navrhl areál Vysoké školy zemědělského 
a lesního inženýrství a fakulty architektury, kde 
dnes sídlí rektorát ČVUT a Kloknerův ústav. Tam 
byl taky při obsazení školy v roce 1939 nacisty zni-
čen jeho rozsáhlý archiv. Je též autorem činžáku na 
rohu Karlova náměs   a Ječné ulice (tzv. Dům u ka-
menného stolu) nebo nedávno vyhořelé rozhledny 
Hýlačka u Tábora a její dvojnice, rozhledny Rosálka 
u Žamberka. Od počátku 20. let se začal intenzivně 
věnovat zemědělskému stavitelství - statky, školní 
statky, zemědělské školy, sýpky. Tady se pokou-
šel spojit tradiční formy venkovského stavitelství 
a moderních technologií. Podobných staveb navr-
hl v posledních 20 letech života velké množství po 
celé republice.

Tak se dostal i k návrhu obilního skladiště pro hos-
podářské družstvo v Českém Brodě z let 1922 až 
1923. Na něm pracoval se stavitelem Emanuelem 
Řehákem (1884 – 1953), který počátkem 20. let 
spolupracoval třeba na výstavbě armádních skla-
dišť i s ministerstvem národní obrany. Výsledkem 
je „čtyřtraktový železobetonový skelet“ o pě   pod-
lažích, který tvoří „sýpkové půdy“ a „špičková dna 
pětadvace   silových komor obsluhovaných páso-
vými transportéry“. Kapacita byla 1.500 tun obilí. 
Původní záměr na výstavbu sila byl ovšem velko-
rysejší, tj. asi dvou a půl násobný, neboť měl vedle 

skladu zahrnovat ještě sladovnu s typickým zakry-
 m komína zvaným klobouk pana starého. Výkre-

sy se zachovaly v Národním technickém muzeu 
a náznaky plánovaného rozšíření lze prý na západ-
ní straně budovy stále poznat. 

Podobné stavby nejsou obecně pokládány za ar-
chitektonicky hodnotné, což je škoda. Příklad čes-
kobrodského sila však dokazuje, že před sto lety 
byly i do staveb technického či průmyslového ur-
čení běžně zapojováni význační architek  . V mo-
nografi i o tomto projektantovi se uvádí, že pro něj 
byla zásadním kritériem efek  vnost a funkčnost 
i to, jak stavba zapadne do svého okolí. 

Tomáš Klinecký, místostarosta 

Zdroj:
M. Zubík: Slavné stavby Theodora Petříka, Ús   nad 
Labem, 2014
Lukáš Beran a kol.: PRO ZRNO: Obilní skladiště 
a sila 1898 – 1989, Praha, 2018

Silo v areálu ZZN navrhl významný český architekt Theodor Petřík
Po nedávných výročích dvou českobrodských rodáků Jana Kouly a Antonína Balšánka se sluší připomenout 
jiného významného českého architekta první poloviny minulého stolení, který zanechal svůj o  sk v našem 
městě, prof. Dr. Theodora Petříka (1882 – 1941).
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ani neprovádí jazykové korektury.ani neprovádí jazykové korektury.

Poprvé ve volebním roce 2018 nám pan starosta 
Nekolný představil Katalog projektů 2007–2017. 
Tento volební rok vychází Katalog projektů 
2017–2021. Tentokrát má v úvodu hezkou fotku 
i pan místostarosta Klinecký. V katalogu je souhrn 
úplně všech inves  c, které se uskutečnily. Otáz-
kou je, zda-li je takový katalog k něčemu potřeba. 
A také jestli to není jen předvolební reklama ODS 
a TOP 09, která je placená z veřejných fi nancí. Navíc 
o většině inves  c se pravidelně dokola dočítáme 
v tomto zpravodaji, který obsahuje pouze články 
o prosperitě města. Články, které se nehodí, tak se 
často nezveřejní. Sami jsme se zde setkali s tvrdou 
cenzurou. 

Katalog obsahuje realizované inves  ce, na kterých 
se podíleli mnozí zaměstnanci úřadu. Prioritu pro-
jektům určilo zastupitelstvo, zpravidla koaliční vět-
šina (ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Koaliční větši-
na hlasuje o prioritách města podle toho, jak jim to 
pan starosta a místostarosta doporučí nebo možná 
i nařídí. Nemají ani moc na výběr, neboť k posluš-
nos   je váže tzv. koaliční smlouva, kterou všichni 
podepsali a nyní zvedají ruce, jak je potřeba, jak se 
jim řekne. Je to tak rozhodně jednoduší, nicméně 
je to pro   slibu zastupitele, který by měl hlasovat 
dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou zde 
pak i výrazné střety zájmů, kdy v zastupitelstvu, 
v koalici sedí lidé, kteří jsou díky své práci přímo 

napojeni na veřejný rozpočet města nebo čerpa-
jí tučné dotace od města pro jejich organizace 
a spolky. Bohužel v našem městě dlouhodobě pla-
 , že ruka ruku myje a všichni se plácají po rame-

nou, jak se dílo daří. Pan starosta je takovým „no-
menklaturním kádrem“ v ODS. Rychle se mu snaží 
přiblížit pan místostarosta, jehož strana TOP 09 se 
brzy stala takovým „béčkem“ ODS. 

Některé projekty v katalogu jsou správné, potřeb-
né pro město a i opoziční zastupitelé jejich realizaci 
podpořili. Některé z nich naopak jsou téměř nepo-
třebné pro občany a mohly se zde ušetřit velké pe-
níze. Náklady u mnohých projektů byly překročeny 
z mnoha důvodů, vícepráce, stavby se protahova-
ly, dostatečně nekontrolovaly, předávaly s vadami 
apod. Je spousta nedokonalos   v uvedených pro-
jektech a často se koncová cena díla dost prodra-
žila opro   uváděným sumám v katalogu projektů. 
Katalog projektů nám ukazuje, kde všude by se čas-
to daly ušetřit nemalé peníze, kdyby se z radnice 
vše řádně řídilo a kontrolovalo. Ušetřené fi nance 
by se pak daly použít např. na vybudování nových 
povrchů silnic a chodníků, opravu náměs   nebo 
třeba zajištění veřejného koupání pro občany. 

Ing. Jaroslav Kokeš
zastupitel Českobroďák SNK

Katalog projektů města

Další číslo Českobrodského zpravodaje vám bude distribuováno do schránek až v polovině 
srpna jako letní dvojčíslo. V červenci tedy na zpravodaj nečekejte.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červen 2022červen 2022
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V nedávné době i v mé schránce přistála krásně vy-
 štěna brožurka projektů. Město se jen náhodou 

v době před komunálními volbami /jistě jen náho-
da přispěla k tomu, že to vyšlo právě teď/, pochlu-
bilo  m, co se v našem městě podařilo za poslední 
roky realizovat.
Vzpomínám, že minulá brožura také spatřila světlo 
světa někdy před volbami v r. 2018, ale protože je 
to už dlouho, mohu se mýlit.

Ponechme stranou to, že o akci vydat brožuru za-
stupitelé - tedy někteří jistě - nic nevěděli. 
Položka se v rozpočtu vůbec neobjevila a byla scho-
vaná v kapitole nákladů na PR.
V minulém čísle ČBZ je dokonce zmínka, že se rea-
lizace katalogu zpozdila.
Ponechme stranou, kdo a jak získal zakázku na jeho 
výrobu. Dle mého názoru šlo nemalou částku vy-
užít jinak a jistě v této těžké době i smysluplněji. 
Co mne však trochu vadí je fakt, že vedení města 
neopomnělo umís  t na začátek brožury fotografi e 
starosty a místostarosty. Nikdo mne nepřesvědčí 
o tom, že se nejedná o předvolební akci našich 
představitelů.
Opomíjejí fakt, že to ne oni za vším stojí, nebo neví, 
že tohle vše umožnili všichni zastupitelé svým sou-
hlasem akce realizovat? A pozor, neuvádím to pro-
to, že bych jim jejich slávu záviděl. Nemám k tomu 
nejmenší důvod.

Také bych se pozastavil nad obsahem katalogu, 
některé projekty /nejméně jeden/ není dokončen, 
takže by tam asi být neměl. Jeden snad ani za  m 
nezačal.
Nezpochybňuji fakt, že se v našem městě udělalo 
hodně věcí, ale jistě oba pánové nepřiložili na ak-
cích sami své ruce k dílu a na stavbách jistě osobně 
nemakali.
Za  m vším je vidět odborná a náročná práce řady 
zaměstnanců městského úřadu a mnoha dalších. 
Ano, oba pánové v prostoru mezi svými fotografi e-
mi všem poděkovali, ale je tu to ALE. 

Vyslovuji názor, že v tomto čase vydat brožurku 
není zrovna košer, pokud pánové nezamýšleli do 
každé domácnos   poslat své jméno a fotografi i.

Doufám jen, že před podzimními volbami dosta-
nou i jiné subjekty prostor nejen na stránkách na-
šeho časopisu, ale i na webu města. Mnozí si ještě 
pamatujeme, že v roce 2018 jsme na web města 
nemohli dávat předvolební materiály, protože to 
pan starosta nedovolil. Abych mu nekřivdil, tako-
vou jsem dostal tehdy na můj dotaz odpověď.

Krásné léto všem v našem krásném městě přeje

Václav Hájek, ANO 2011

Ohlédnu   za katalogem projektů města Český Brod 2017–2021

Základní a Prak  cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359 přijímá přihlášky pro 4. kolo 
přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do 1. ročníku oborů středního vzdělávání 

Prak  cká škola jednoletá a dvouletá.  Kritéria přijímacího řízení jsou následující:
• ukončení povinné školní docházky (i v nižším ročníku ZŠ, ZŠ speciální)
• podání přihlášky pro 4. kolo ke studiu na adresu školy do 10. 8. 2022
• doložení doporučení školského poradenského zařízení ke studiu - PPP, SPC
•  potvrzení zdravotní způsobilos   pro zvolený obor studia - potvrzení lékaře 

na přihlášce ke studiu
• projevený zájem o studium a předpoklad pro dokončení studia
•  z rozhodnu   ředitelky školy se upouš   od konání přijímací zkoušky pro oba 

obory studia.
Pro bližší informace nás kontaktujte na: zsaprsceskybrod@seznam.cz nebo telefo-
nicky 321 622 300. Po předchozí telefonické domluvě termínu je možné absolvovat 
individuální konzultaci uchazeče o studium a jeho zákonného zástupce ve škole. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červen 2022červen 2022
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Pánové Kokeš a Havlíček v posledním díle Českob-
rodského zpravodaje přinesli historický exkurz tý-
kající se českobrodské nemocnice. V jednom bodě 
jim musím dát za pravdu; českobrodská nemocnice 
byla skutečně slavnostně otevřena v dubnu 1905. 
Ty ostatní informace jsou však již - kulantně řečeno 
- poněkud nepřesné, až zavádějící.

Je pravdou, že v roce 2014, tedy stejně jako letos 
jen několik měsíců před volbami, přišel Českobro-
ďák s kri  kou zadlužení nemocnice. Do té doby se 
sice o nemocnici nijak nezajímal, čemuž rozumím; 
Ing. Kokeš předsedal kontrolnímu výboru zastupi-
telstva v dobách, kdy se vršily v nemocnici dluhy 
a asi byl rád, že se na něho spíše pozapomnělo. 
Před volbami to ale bylo chytlavé téma. I opsali 
zprávu tehdejšího kontrolního výboru včetně čísel 
a počali kri  zovat, že Českobroďák by to dělal lépe 
a erudovaněji.

Výběrové řízení na nového provozovatele bylo vy-
psáno (s článkem Českobroďáka nijak nesouvise-
lo, přípravy běžely již od roku 2013) a ještě před 
volbami v roce 2014 byl nový provozovatel vybrán 
avšak nikoliv zasmluvněn; panovala shoda, že 
takto citlivé smlouvy má uzavřít až nová poli  cká 
reprezentace. V opozici i koalici nicméně vládlo 
přesvědčení, že nové zastupitelstvo výsledky výbě-
rového řízení potvrdí, neboť vítěz přednesl nejen 
velmi rozumný plán rozvoje nemocnice, ale byl 
také jako jediný ochoten zapla  t do koruny všech-
ny dluhy po bývalém provozovateli.

Po podzimních volbách 2014 získalo sdružení Čes-
kobroďák 5 zastupitelů a pánové Havlíček s Ko-
kešem mohli předvést, co umí. Předvedli. Jejich 
prvním krokem byl návrh, aby bylo výběrové řízení 
zrušeno. Nepředložili jedinou alterna  vu, jak tedy 
problém nemocnice řešit: kdo bude nemocnici 
provozovat, kdo uhradí dluhy, jakou lepší variantu 
nabízejí. Za účelem rozptýlení pochybnos   jsem 
předložil do zastupitelstva návrh, ať nový kont-
rolní výbor přezkoumá průběh výběrového řízení. 
Výbor přezkoumal a předložil zprávu konstatující, 
že nedostatky neshledal a doporučil zastupitelstvu 
potvrdit vítěze výběrového řízení. Pánové Kokeš 

i Havlíček pro toto doporučení hlasovali, aby vzá-
pě   hlasovali pro   uzavření smlouvy s vítězem.

Nyní  to zastupitelé ve svém článku tak jako de-
centně naznačují, že vlastně to bylo jejich sdružení, 
kdo problém s nemocnicí vyřešil. Přitom opak je 
pravdou: pánové Kokeš a Havlíček dělali vše proto, 
aby se nemocnice opravdu položila (co by se stalo, 
kdyby bylo výběrové řízení opravdu zrušeno a nový 
provozovatel by se znovu nepřihlásil? Stávajícímu 
provozovateli již běžela výpovědní doba a nebyl 
by nikdo, kdo by mohl nemocnici převzít), pan Ko-
keš navíc v době, kdy měl z pozice předsedy kon-
trolního výboru dohlížet na fungování rady města, 
žádnou inicia  vu nevyvinul a pasivně přihlížel, jak 
dluhy v nemocnici rostou. 

Obecně nemám rád takovéto šťourání v minulos-
 . Když ale zastupitelé, kteří málem v roce 2014 

poslali celou nemocnici do kolen, hlásají, že zařídí 
pohotovost, je vhodné jim připomenout jejich sku-
tečné zásluhy. Stejně jako když nám před lety slibo-
vali výrazně levnější vodu, bazén v cukrovaru nebo 
revoluční změny ve fungování městské policie. 

Mysleli to určitě dobře, ale dopadlo to jako vždycky.

JUDr. Vojtěch P. Traurig, Ph.D.
v letech 2010 – 2016 zastupitel města

Ještě pár poznámek k nemocnici...

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Přijďte nám říct, jak si město
představujete za 10 let,
na jaké problémy se máme
zaměřit a jakým směrem
Český Brod dále rozvíjet.
O D  1 7 : 3 0  H O D I N  
V  P A R K U  PŘE D
Z V O N I C Í  U  K O S T E L A
S V .  G O T H A R D A  

V EČE R  Z A K O NČ Í  P Í S NĚ
Z  Ž I V É H O  J U K E B O X U

( V  PŘ Í P A DĚ  N E PŘ Í Z N I V É H O
P OČA S Í  P R O BĚH N E  S E T K Á N Í  V
R A D N IČN Í M  S Á L E  I N F O R M AČN Í H O
C E N T R A ,  N Á M .  A R N O Š T A  Z
P A R D U B I C  1 )

N O V Ý
S T R A T E G I C K Ý
P L Á N
"Pojďte ho tvořit s námi!
Vaše slovo je pro nás
zásadní." 
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PETR KAMENICEK 
I 

VYSTAVA 
GALERIE 
ŠATLAVA 

ČESKÝ 
BROD 

NÁMtSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC 1 

ČERVENEC 

ŘÍJEN 
2022 

VÝSTAVA JE PŘÍSTUPNÁ 
BĚHEM OTEVÍRACÍ DOBY 
INFORMAČNÍHO CENTRA 

WWW.CVIK.IN FO 
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Městská knihovna český Brod 
všechny srdečně zve 

Poalo1.1chat khih~ 

CO: veřejný poslech audioknih 

KDE: dvorek knihovny .,.. 
• 

KDY: každé úterý od 10:00 . 
- r - ~ 

28. ,. L"iaa a Lotka (E. l<áatner) 

8. a. Vzpo&Q'a atraiiclel ('1. Hol1.1'1) 

29. a. M&ltPíhCi a kot11eta (t . .Jattaaonová) 

s luknvjm svolenlm 
.,... .... Dnltll- fo 



Městská knihovna český Brod 
všechny srdečně zve na 

CO: živé čtení, deskové hry, kvízy 

KDE: dvorek kn ihovny 

KDY: každou středu od 14:00 

20. 7. Červe"á středa 
2'7. '7. Černá středa 
~- B. Modrá středa 

2'+. B. H"ědá středa 

li 



Letní kino Svět a Putovní kino vás zvou na 

30. 7. TAJEMSTVÍ STARÉ 
BAMBITKY 2  

FILMOVÉ   LÉTO 
V ČESKÉM BRODĚ2022

29. 7. BETLÉMSKÉ SVĚTLO  

12. 8. PREZIDENTKA  

13. 8. CHINASKI: KAŽDEJ
VÍ KULOVÝ 

KOMEDIE, Česko, 2022, 99 min        

POHÁDKA, Česko, 2021, 100 min    

ROMANTICKÁ KOMEDIE, Česko,
2022, 97 min    

HUDEBNÍ DOKUMENT, Česko,
2021, 97 min    

PROMÍTÁNÍ OD 21:00,  VSTUPNÉ 99 KČ, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
 ZAHRADA GYMNÁZIA (vstup z ulice Sokolovská)

www.cvik.info www.putovnikino.cz/



PODLIPANSKÉ MUZEUM V ČESKÉM BRODĚ
Vás zve na výstavu

26. května – 30. října 2022

WWW.PODLIPANSKEMUZEUM.CZ

VÁŽKY 
ČESKOBRODSKA
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HARMONOGRAM
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O Přijďte si zatančit a rozhýbat tělo 
Z spolu s našimi lektory a žáky w .., 
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Jóga 
Latinsko-americké rytmy 
, , , "' 

Ukazky scenickeho tance ZUS 
Lidové tance 

Madison Dance 
Aerobic-Corridoor 
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OBCERSTVENI 
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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



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.

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 24 000,-Kč
(mzda za základní měsíční fond včetně odměn)

Mzda až 26 500,-Kč 
(mzda za základní měsíční fond včetně odměn)

Asistent/ka mistra
výrobní linky

inzerce_nabor.indd   1 07.03.2022   9:31:20



Vepřová kýta bez kosti – 99 Kč/kg
Vepřová pečeně s kostí – 89 Kč/kg 

Vepřová játra – 39 Kč/kg

PRODEJNA:

Husovo nám. 41

Český Brod

tel.: 321 622 376
Akce trvá od 20. 6. do 2. 7. 2022

na prodejně v Českém Brodě 

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



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

227 023 023uvtnet.cz

NEJRYCHLEJŠÍ INTERNET 



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





   
 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 
  ZÁMEČNÍK - MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK 
   Vyučen v oboru, praxe vítána 
   Svařování MIG/MAG 

  LAKÝRNÍK 
   Vyučen v oboru, praxe vítána 
  SERVISNÍ TECHNIK 
  SŠ nebo vyučen ve strojírenském oboru 
  KONSTRUKTÉR 
   SŠ, VŠ strojírenského zaměření 
   Aktivní znalost konstruování a modelování ve 3D 
    

  Bližší informace na tel.: 321 672 815 

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.

!!!NOVĚ OTEVŘENO!!! 
 
 

   STK ZÁSMUKY s.r.o. 
 

Provozovna Zásmuky 
 
 

Otevírací doba: 
 

Po-Čt: 6:30 - 17:30 
Pá: 6:30 - 13:00 
So/Ne: zavřeno 

 

Tel: 601 207 503 
 
 

Email:info@stkzasmuky.cz 



ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE 
INZERCE

V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová, tel.: + 420 603 588 338,

e-mail: brejchova@profi tisk.cz

 

MRAZÍRNY           
Hledáme  Skladníky  

Nabízíme: 
Práce na dvě směny PO - PÁ 

Pravidelnou měsíční mzdu  35 000 Kč 
Příspěvek na stravu 
5 týdnů dovolené 

 
 

Více info : Tomáš Haviar                                                                        MRAZÍRNY POLAR 

           Tel:  724 319 952                                                                           U Cihelny 1074 

         Mail: tomas.haviar@polar-cz.eu                                                 Kostelec nad Černými lesy 

Málotřídní Základní škola Vitice, 

okres Kolín

uvítá do kolektivu šikovnou kolegyni/kolegu 

– učitelku/ učitele s aprobací pro 1. stupeň.

Od školního roku 2022/2023 – ideálně se zkušeností 

s výukou ve věkově smíšené třídě, ale není podmínkou.

Nabízíme:
• náročnou, ale rozmanitou pedagogickou práci

• klidné, téměř rodinné prostředí

Podrobnosti upřednostňujeme probrat osobně.

Kontakt: zs.vitice@centrum.cz, mobil: 733 738 666



PŘIJMEME MECHANIKA PNEUSERVISUPŘIJMEME MECHANIKA PNEUSERVISU
Náplň práce: 
veškeré pneuservisní činnos   – opravy, montáže, demontáže pneu a kol, 
vyvážení kol, drobné autoservisní a opravárenské práce
Požadujeme: 
vyučení v oboru automechanik, nebo v příbuzném oboru (je výhodou, ni-
koli podmínkou), praxe v oboru vítána (není podmínkou – rádi zaškolíme 
čerstvého absolventa), manuální zručnost, fyzická zdatnost a dobrý zdravotní stav, čistý trestní rejstřík
Nabízíme: 
výhodné platové podmínky, práce v malém kolek  vu, příplatek na dojíždění do zaměstnání
Místo výkonu práce: 
Pneuservis Schubert, Českobrodská 849, 109 12 Praha 9 – Dolní Počernice (zastávka vlaku 200 m 
od pneuservisu)
Tel.: 603 549 173, 603 931 657, e-mail: info@alpneu.cz
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                                                                                                                  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
                                                                                                   

                                
     

       
        

telefon: 602 346 796
www.taxikostelec.cz

TAXISLUŽBA
Kostelec nad Černými Lesy

a Český Brod
Jezdíme 5, 7 a 9 místnými 
vozy značky VW a Škoda.

Již 11 let
s Vámi

ŘÁDKOVÁ INZERCE 

VE ZPRAVODAJI

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

VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kva-
litního medu přímo od včelaře. Množ-
stevní slevy. Přijímáme objednávky na 
oddělky s F1 matkou. Samota „U Sedmi 
větrů“ Štolmíř 99, Český Brod. 

Tel.: 777 913 531, 
wwww.medova samota.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, kvalit-
ně a čistě. 

Tel.: 736 734 947



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

SKLADNÍK – OPERÁTOR SKLADU

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

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, stravování a životní pojištění)

NÁSTUP IHNED.

KVALITNÍ PRÁCI
a VÝSLEDKY

VELMI DOBŘE
OCENÍME!

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ

OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ

OPERÁTOR CNC STROJE

SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

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)

NÁSTUP IHNED.

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ

OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ

OPERÁTOR CNC STROJE

SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

ODDĚLENÍ KVALITY  VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ KONTROLA

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)

NÁSTUP IHNED.



Zelený internet
i v Českém Brodě

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz



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

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

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

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

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

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



DEK 
STAVEBNINY 

Chráifanr 11 
ot...tacl doba: 
Po-Pá 8=311-11k3D 
181.: 610 000 100 
www.dek.cz 
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r-111'' m•t __ , 
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Přejeme vám léto plné 
:zážitků, školu i práci 

hod'te :za hlavu! 
Lucie a Petr 

Ing. Lucie černá 
T: Tf4 302 012 

Ing. Petr šoupal 
T: 792 218 788 
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