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Vážení a milí spoluobčané,
končící zima většinou přináší jarní přípravy na zahrádkách a v domácnostech. I my se připravujeme 
na následující období. Přes zimu byl připravován Strategický plán na následujících 10 let, kde jsme 
se intenzivně zabývali všestranným rozvojem města. Ať už v oblas   výstavby, dopravy, školství, ži-
votního prostředí atd.
Připravujeme úpravy dětských hřišť, jejichž zhodnocení jsme s komisí životního prostředí zpracovali. 
Komise připravila konkrétní návrhy a ty budou dle možnos   a fi nancí realizovány. V rozpočtu je vy-
členěna částka až 1 mil. Kč. Nyní se budeme věnovat opravám a objednání nových herních prvků tak, 
aby byly na sezónu připraveny a dělaly radost dětem i nám rodičům.
Vedení města se intenzivně věnuje také otázce bezpečnos  , která je jednou z našich priorit. Snažíme 
se různými ak  vitami přispět ke zlepšení situace. Konzultujeme stav bezpečnos   ve městě také se 
zástupci vedení Územního odboru PČR v Kolíně. Na místním obvodním oddělení byl jmenován nový 
velitel a místní sbor by mohl být brzy posílen o další strážníky. Policisté jsou především v terénu 
a pomáhají přímo na místě, pokud je nezas  hnete na služebně, volejte linku 158. A jak jste spokojeni 
s prací městské policie? Většinou slýchám, že jsou častěji vidět při pěší hlídkové činnos  . Snažíme se 
o cílenou zvýšenou ak  vitu na problémových místech a defi nování nápadů ke zlepšení. Pokud máte 
jakékoliv podněty nebo problémy, neváhejte se ozvat. Každý může přispět!
Určitě jste zaznamenali složitější dopravní poměry v ranních hodinách v okolí škol, kdy je hustý pro-
voz plný osobních aut, dě  , autobusů. Chtěla bych Vás požádat o větší seberefl exi při vysazování 
dě   či pouhém projíždění. Ranní situace před školami je velmi nepřehledná a určitě si nikdo nepřeje 
žádné zranění. Buďme k sobě ohleduplní a dodržujme dopravní předpisy.
Ještě bych se zmínila o otázce trvalého bydlení v našem městě, kde dlouhodobě žije hodně obyvatel 
bez příslušnos   k Českému Brodu. Služby, které město zajišťuje, jsou pak bohužel v přepočtu na 
přihlášeného obyvatele dražší, než by musely být – např. poplatek za odvoz odpadu. Pokud vám 
nic nebrání, přihlaste se k trvalému pobytu a přispějte ke spravedlivějšímu systému. Úkon není věc 
složitá, jedná se o otázku pár hodin. Je to pro obec důležité, získáváme  m více možnos   pro náš 
rozvoj. Více informací v článku uvnitř čísla.

Markéta Havlíčková, místostarostka města
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3Krátce z města

Od února jsou postupně měněna zbylá sodíko-
vá sví  dla veřejného osvětlení na území města. 
Nahradí je energe  cky úsporné LED žárovky. 
Akce, na kterou jsme získali evropskou dotaci 
z Národního plánu obnovy, se týká celé Škvá-
rovny, ulic Za Pilou, Pod Hájem a Kounická, čás   
náměs  , čás   Tuchorazské ulice, čás   Štolmíře, 
lokality kolem Masarykovy a spodní čás   Žiž-
kovy ulice. Předpokládaná úspora elektrické 
energie je asi dvoutře  nová, což se v této době 
více než hodí. Celkové náklady jsou necelé 
2 mil. Kč.

Rada města Český Brod dne 15. 2. 2023 vyhlásila 
záměr prodeje pozemků p. č. 528/11 v místní čás-
  Liblice o nové výměře 7.324 m2 a nově vznik-

lého pozemku p. č. 528/42 o výměře 4.044 m2. 
Celkem se jedná o 11.368 m2 pozemků za mini-
mální nabídkovou cenu 2.626 Kč/m2. Podrob-
nos   naleznete na úřední desce nebo na strán-
kách bezrealitky.cz.

Do 12. 3. 2023 bylo možné podávat návrhy 
v rámci par  cipa  vního rozpočtu Broďáci Bro-
du, který realizujeme již tře  m rokem. Do konce 
dubna bude prověřena realizovatelnost přihlá-
šených projektů, v květnu budou návrhy prodis-
kutovány s veřejnos   a v červnu proběhne hla-
sování o vítězných návrzích. Do konce roku pak 
budou realizovány vítězné projekty. 

Dne 14. 2. 2023 proběhlo na městském úřadě 
jednání se starosty spádových obcí, jejichž žáci 
navštěvují českobrodské základní školy. Dohro-
mady bude ve školním roce 2023/2024 otevře-
no pět prvních tříd na našich základních školách. 
Očekávaný převis zájmu o zápis do prvních tříd, 
který se týká několika desítek dě   z okolních 
obcí, se pokusí uspokojit. Dobrovolný svazek 
obcí Český Brod – Doubravčice otevřením jedné 
až dvou tříd v provizorních prostorách. Tím snad 
zabráníme nepříjemnému losování prvňáčků. 

Město opět vypsalo dotační řízení na rekon-
strukce a opravy fasád nemovitos   v městské 
památkové zóně. Finanční podpora vlastníků 
domů v centru města je hrazena z rozpočtu 
města na rok 2023, jejím účelem je mo  vovat 
k opravám domů a  m zlepšit vzhled historické-
ho jádra našeho města. Uzávěrka příjmu žádos   
je 3. 4. 2023. Podrobnos   naleznete v kategorii 
dotační programy města.

Během měsíce února proběhl odlov přemno-
žených nutrií říčních. Lov bude i během roku 
pokračovat na řece Šembeře v katastru města. 
Nutrie je invazní druh, který má nega  vní vliv 
na populaci původních druhů, narušuje přírodní 
rovnováhu ekosystémů a poškozuje břehy toku. 
Bez regulace se nutrie rychle rozšíří po celé dél-
ce toku. 

V únoru započala dlouho očekávaná rekonstruk-
ce ulice Za rybníkem ve Štolmíři. Jde o stavbu 
nové silnice kolem rybníka. Část z celkových ná-
kladů na položení zapuštěných obrubníků a as-
faltové vozovky na jižní, západní a severní straně 
rybníka v celkové výši 6,6 mil. Kč pokryje dotace 
od ministerstva pro místní rozvoj. Část bude hra-
zena z rozpočtu města. V rámci této inves  ční 
akce proběhne též montáž nového veřejného 
osvětlení a stavba autobusové zastávky ve smě-
ru do Českého Brodu. Hotovo by mělo být do 
května 2023.

Rada města na jednání dne 15. 2. 2023 prodlou-
žila termín dokončení projektové dokumentace 
páteřních chodníků v Liblicích. Projekt nových 
chodníků v ulicích Za Drahou, Školní, Ls  bořská 
(část), Bylanská a Přistoupimská bude hotový 
na jaře. Následovat bude stavební řízení. Ještě 
letos by měla proběhnout pokládka nadzemní-
ho elektrického vedení a přípolože elektrického 
osvětlení. 

Rada města dále na svém jednání dne 15. 2. 2023 
projednala zapojení města do projektu Stolper-
steine (neboli kameny zmizelých). Z Českého 
Brodu bylo do koncentračních táborů odvle-
čeno několik desítek občanů. Do projektu, 
v jehož rámci jsou před dům našich židovských 
sousedů osazeny kameny se jménem, by se kro-
mě města mohli zapojit dobrovolní dárci z řad 
občanů a podnikatelů.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Město připravuje navýšení kapacity Střední školy 
managementu a grafi ky v Liblicích na 240 míst. 
V čás   internátu vzniknou dvě kmenové třídy 
a další zázemí. Uprchlíci z Ukrajiny se sestěhují 
do zbývajících prostor nad veterinární nemocnicí 
a v druhém patře domova mládeže. V budově 
školy by po převodu na město mělo dále dojít 
k výměně oken v mateřské škole, která užívá pro-
story v přízemí hlavní budovy. Město též v areá-
lu připravuje vybudování hřiště s umělým povr-
chem.

Rada také nedoporučila zastupitelstvu využít 
předkupního práva k jednomu z pozemků pro 
občanskou vybavenost ve Štolmíři, neboť před-
kupní právo na základě stavebního zákona zůstá-
vá zachováno. 

Rada města dne 15. 2. 2023 souhlasila s uvol-
něním částky 170  s. Kč na nákup čtyřkolky na 
údržbu chodníků pro technické služby. Stroj 
vybavený kartáčem pomůže zejména při zimní 
údržbě chodníků. 

Rada města se dále dne 15. 2. 2023 na zákla-
dě doporučení komise pro místní čás   zabýva-
la obnovou cest v okolí města, zejména pěšímu 
propojení Liblic a Štolmíře. Dále se věnovala sta-
vu některých autobusových zastávek, zejména 
v centru Liblic a v Zahradách. Na první z nich schází 
přístřešek pro   deš  , druhá zastávka je ve velmi 
špatném stavu rovněž, a to včetně nástupní plochy. 

Rada města se dále na jednání 15. 2. 2023 vě-
novala propadlému mostku na účelové komu-
nikaci u Štolmíře. Na akci máme projektovou 
dokumentaci, předpokládané náklady jsou však 
okolo 8 mil. Kč. Na opravu mostku přes Kounický 
potok usilujeme o získání externí fi nanční pod-
pory, neboť pro městský rozpočet jde o citelný 
náklad. Přesto technické služby vyměnily zábra-
ny na mostku a zajis   údržbu komunikace v celé 
délce včetně odstranění vegetace. 

I v únoru pokračovaly některé stavby, a to budo-
vání nové ATS (automa  cká dotlakovací stanice) 
na sídliš   spojené s výměnou vodovodu a kana-
lizace v Palackého ulici. Běžela též velká rekon-
strukce staré radnice č. p. 1, kde sídlí knihovna 
a informační centrum. Rekonstrukce se týká čás-
  přízemí, kde by měla vzniknout kavárna, vybu-

dování výtahu a celého 1. patra. Součás   akce je 
již nyní stavba schodiště do podkroví, kde město 
plánuje komunitní mul  funkční sál. 

Rada města se na jednání dne 15. 2. 2023 zabý-
vala možným odkupem čás   pozemku napro   
Stavokonstrukci pro potřeby výstavby odlehčo-
vací komory a přečerpávací stanice. Tato důležitá 
stavba, která zlepší odkanalizování severozápadní 
čás   města, zasahuje do soukromého pozemku 
s garážemi. Na pozemku by poté mohl vzniknout 
parčík nebo menší hřiště pro potřeby okolní zá-
stavby. 

Rada města na jednání dne 15. 2. 2023 ustavila 
pracovní skupinu pro přípravu architektonické 
soutěže na náměs   Arnošta z Pardubic a Huso-
va náměs   ve složení Tomáš Klinecký, Markéta 
Havlíčková, Milan Majer, Vladimír Jakub Mrvík, 
Miroslav Siegert a Václav Hájek. Rada města též 
doplnila redakční radu zpravodaje a komisi pro 
sport a volný čas. 

Pokračují práce na aktualizaci projektové doku-
mentace a rozpočtu rekonstrukce Žižkovy ulice, 
která bude zřejmě rozdělena do několika etap. 
V první etapě a etapě 2a bychom rádi došli k pa-
vilonu G a vybudovali novou kanalizaci a vodo-
vod až na úroveň ulice Bedřicha Smetany. Odtud 
by pak mohly být napojeny další ulice, což by 
umožnilo posléze opravit i ulici Bedřicha Smeta-
ny, která je ve velmi špatném stavu.  Pokračuje 
též projekční příprava dalších inves  c, například 
vodovodu a chodníku v Klučovské ulici. Město 
též intenzivně jedná o podobě projektu rekon-
strukce střechy, energe  ckých úspor a dalších 
otázek na budově domova pro seniory ANNA. 
Okružní křižovatka u nádraží čeká na stavební 
povolení, novostavba Mateřské školy Kollárova 
na výsledek podané žádos   o fi nanční podporu. 

Dne 16. 2. 2023 prošel městem masopustní prů-
vod žáků Základní a Prak  cké školy Český Brod. 
Symbolický souhlas průvodu předal starosta To-
máš Klinecký spolu s místostarostkou Markétou 
Havlíčkovu. V budoucnu by se mohl masopust 
rozrůst ve větší slavnost. Děkujeme dětem za 
růže a občerstvení a těšíme se na další ročník.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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5Věstník

Body projednávané radou města 15. 2. 2023
  1.  Zápis z jednání komise pro místní čás   ze dne 

16. 1. 2023.
  2.  Technické služby - žádost o čerpání z fondu in-

ves  c.
  3.  MŠ Sokolská - žádost o čerpání z fondu inves  c.
  4.  Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2022.
  5.  Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 202100118 na 

pronájem prostor určených k podnikání v pří-
zemí budovy č. p. 202 v areálu ZZN.

  6.  Dodatek č. 1 ke smlouvě, PD Liblice, oprava 
chodníků - ul. Za Drahou, Školní, Bylanská, Při-
stoupimská, prodloužení termínu.

  7.  Odkup (čás  ) pozemku 1071/2 v obci a k. ú. 
Český Brod (Sportovní ul.).

  8.  Odkoupení pozemků v k. ú. Liblice u Českého 
Brodu (u ČOV) – STAŽENO.

  9. Prodej podílu 1/12 pozemku v k. ú. Pornice.
10.  Prodej (čás  ) pozemků v k. ú. Liblice u Českého 

Brodu (ul. Nová).
11.  Prodej (čás  ) pozemků v k. ú. Liblice u Českého 

Brodu (ul. Na Parcelách).
12.  Záměr na pronájem prostor sloužících k podni-

kání v prvním patře budovy č. p. 1311, Žižkova 
ulice, Český Brod.

13.  Záměr na pronájem prostor sloužících k podni-
kání v budově č. p. 202, Krále Jiřího, Český Brod 
- areál ZZN.

14.  Využi   předkupního práva dle § 101 zákona 
o územním plánování.

15.  Restaurování sochy sokola včetně sloupu z kou-
paliště v Českém Brodě.

16.  Projekt Stolpersteine - Kameny zmizelých 
v Českém Brodě.

17.  Plán obnovy a inves  ce vodohospodářského 
majetku na rok 2023.

18.  Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení 
na veřejný vodovod města Český Brod - smlou-
va o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě – ČEZ.

19.  Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení 
na veřejný vodovod města Český Brod - smlou-
va o sdružených službách pro el. připojení.

20.  Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodo-
jemu Český Brod - smlouva o sdružených služ-
bách.

21.  Umístění plastového antoníčku ul. Pod Velkým 
vrchem 1054.

22.  Prohlášení vlastníka nám. Arnošta z Pardubic 
1384.

23. I nformace - informace o stavu oken, areál ne-
mocnice, pavilon A.

24.  Udělení souhlasu s výkonem jiné výdělečné 
činnos  .

25.  Jmenování dalších členů komise pro sport 
a volný čas.

26.  Ustavení pracovní skupiny pro přípravu archi-
tektonické soutěže na rekonstrukci náměs   
v Českém Brodě.

27.  Doplnění redakční rady Českobrodského zpra-
vodaje - rezignace a jmenování členů.

28.  Přijatá opatření k vyjádření ČŠI - s  žnost paní 
M. S. na vedení Střední školy managementu 
a grafi ky.

29.  S  žnost paní M. N. na Základní školu Český 
Brod, Tyršova 68, okres Kolín.

30.  Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce defi briláto-
ru Zdravotnickou záchrannou službou Středo-
českého kraje.

31.  Informace - vyhodnocení par  cipace na téma 
revitalizace Jiráskových sadů.

Body projednávané radou města dne 15. 3. 2023
  1.  Aktualizace ceníku palivového dřeva s platnos   

od 1. 3. 2023.
  2.  Kupní smlouva č. 2023-18OD-N-004 na prodej 

dříví se společnos   ČZU v Praze, Lesy ČZU na 
rok 2023.

  3.  Smlouva o vypořádání závazků, Ladislav Kejha, 
IČO: 15079562.

  4.  Souhlas s podáním žádos   o dotaci z fondu 
Středočeského kraje - Environmentální vzdělá-
vání Vrátkov.

  5.  Příměstské tábory Ekocentra Vrátkov, ceník 2023.
  6.  Schválení rozpočtů PO a závazných ukazatelů 

PO na rok 2023.
  7.  Schválení střednědobých rozpočtových výhle-

dů PO na roky 2024 – 2026.
  8.  Změna přílohy č. 1 ke zřizovací lis  ně ZŠ Žito-

mířská.
  9.  Změna rozsahu nájmu v budově č. p. 1311 pavi-

lon E - ProMedicus Home Care Services, s. r. o.

Věstník

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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6 Věstník
10.  Průmyslová ul. - bezúplatný převod pozemku 

KN p. č. 648/5 v k. ú. Liblice u Českého Brodu.
11. Pacht pozemků (za školou).
12.  Dohoda o poskytnu   fi nanč. příspěvku - Poly-

funkční dům nám. Arnošta z Pardubic – revokace.
13.  Spolufi nancování ak  vit projektu „Vzkvétání 

škol Českobrodska“ - STAŽENO.
14.  Souhlas s přije  m dotace pro DSO Český Brod - 

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

– Doubravčice od MV ČR na projekt „Českob-
rodsko společně“.

16.  Souhlas se zápisem školské právnické osoby Zá-
kladní škola Pošembeří do školského rejstříku.

17.  Navýšení kapacity žáků na Střední škole man-
agementu a grafi ky, Český Brod.

18.  Dohoda o ukončení dohody o používání výplat-
ního stroje.

19.  Smlouva s městským dopravním inženýrem.
20. Smlouva s městským grafi kem.
21.  Smlouva o poskytnu   pomoci uživatelům služ-

by  sňová péče Života Plus, z. ú.

22.  Rezignace člena redakční rady Českobrodského 
zpravodaje.

23. Výroční zpráva města 2021.
24.  Pořádání Gothardské poutě mimo Gothardské 

posvícení.
25.  Osobnost města 2023 - STAŽENO.
26.  Zřízení kulturní komise a pracovní skupiny pro 

školství.
27.  Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, sta-

vebnictví a dopravu dne 6. 2. 2023.
28.  Informace - informace o bezpečnos   ve městě 

Český Brod.
29.  Informace - vyhodnocení par  cipace na téma 

revitalizace bývalého prostoru deponie.
30.  Informace - vyhodnocení par  cipace na téma 

rekonstrukce náměs  .
31.  Informace - doporučení č. 1/2023 Radě města: 

Kontrola obhospodařování nepropachtovaných 
pozemků v extravilánu města a jejich přeměna 
na zatravňovací a vsakovací pásy.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Jdeme do fi nále! 

7Z radnice

O čem jsme diskutovali v případě rekonstrukce 
náměs  , revitalizace městského parku či bývalé 
deponie za jatky? Mezi diskutovaná témata patřil 
například návrh vymístění dětského hřiště z měst-
ského parku do Hálovy zahrady, se kterým, stejně 
jako vy, nesouhlasí ani vedení města. Řešil se také 
nepříjemný zápach z provozu jatek ležících v těsné 
blízkos   prostoru deponie, kterou má město v plá-
nu revitalizovat na volnočasovou zónu. Návštěvní 
doba, kdy se v budoucí „českobrodské Stromovce“ 
bude setkávat nejvíce lidí, je však jiná než provozní 
doba jatek. A tak by zápach z pracovního provozu 
neměl pobyt zde výrazně znepříjemňovat. Revitali-
zovaný prostor bude v dalších letech také propojen 
s Liblickým předměs  m a podél toku Šembery také 
s městským parkem. Bavili jsme se i o omezení par-
kování na náměs  ch a o regulaci vjezdu a průjezdu 
aut. Řešení tohoto problému bude velkým oříškem 
i pro samotné architekty, kteří budou celkovou 
rekonstrukci náměs   řešit v rámci připravované 
architektonické soutěže. Představili jsme vám také 
kompletní plán oprav chodníků, tzv. Chodníkový 
program. Pokud se chcete dozvědět, kdy bude 
opraven ten váš, navš  vte internetové stránky 
nového strategického plánu www.Brod2032.cz. 

Naleznete zde kompletní informace ke všem čtyřem 
projektům včetně nahrávky naší závěrečné diskuze. 

Poslední krok nás čeká také v rámci veřejného 
projednání strategie. Svou činnost dokončili také 
všechny tema  cky zaměřené pracovní skupiny. 
Díky všem, kteří se do nich dobrovolně zapojili 
a přispěli svými návrhy do dalších projektových 
příprav. Nyní máme kompletní seznam projek-
tů, které budeme ve městě realizovat v průběhu 
následujících osmi let. Ty, které budou součás   
akčního plánu na další dva roky, vám představíme 
19. dubna na veřejném setkání, které se bude ko-
nat od 18.00 hodin v obřadní síni českobrodské 
radnice, nám. Husovo 70. 

Díky speciální on-line aplikaci můžete několik de-
sítek rozvojových projektů plánovaných na násle-
dující dva roky komentovat už dnes na webu www.
Brod2032.cz. Aplikaci islandské nadace „Ci  zen 
founda  on“ využíváme díky spolupráci se společ-
nos   Agora CE, která strategii tvoří.

Mar  na Vlastníková,
PR manažerka ve spolupráci s Agora CE

Tvorba nového strategického plánu rozvoje Brodu do roku 2032 úspěšně míří ke svému cíli. Máme za se-
bou úvodní část. Tři měsíce jsme s vámi diskutovali on-line i osobně na různých setkáních. Mnoho z vás se 
zapojilo také v různých anketách a do mapování. K vybraným strategickým projektům jste si mohli během 
on-line setkání 2. a 8. března vyslechnout také stanovisko vedení města. Samotnou strategii vám předsta-
víme v dubnu na závěrečném veřejném setkání, kterého se můžete účastnit osobně i on-line.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Z radnice8

O změnu místa trvalého pobytu může občan ČR 
požádat na ohlašovně obce v místě nového trvalé-
ho pobytu. V Českém Brodě tak učiní na ohlašovně 
v přízemí budovy městského úřadu v Českém Bro-
dě na náměs   Arnošta z Pardubic č. p. 56. 

Prostřednictvím rezervačního systému na webu 
města se může zaregistrovat na konkrétní datum 
a čas. Pokud je občan starší 15 let, ohlášení podá-
vá sám, případně prostřednictvím zmocněnce na 
základě ověřené plné moci. Za občana mladšího 
15 let podává ohlášení změny trvalého pobytu 
jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, oso-
ba, které byl svěřen do osobní péče, případně pěs-
toun. Za občana, který nemůže samostatně jednat, 
jedná jmenovaný opatrovník. Za občana staršího 
18 let může také jednat člen domácnos   schválený 
soudem.

Při změně trvalého pobytu je občan povinen vypl-
nit předepsaný přihlašovací  skopis, který obdrží 
na ohlašovně. V přihlašovacím lístku jsou vedeny 
údaje o občanovi a údaje o vlastníkovi objektu. 
Pokud občan není vlastníkem objektu, kam si hlásí 
trvalý pobyt, předloží buď písemný souhlas s při-
hlášením trvalého pobytu vlastníka objektu nebo 
mu vlastník udělí souhlas osobně na ohlašovně 
přímo na přihlašovacím lístku. Oprávněnost užívá-
ní bytu lze doložit také nájemní smlouvou, případ-
ně dokladem o právu služebnos   bytu. V případě 
nájemní smlouvy občan nedokládá souhlas prona-
jímatele s přihlášením k trvalému pobytu. O nový 
občanský průkaz je třeba si požádat nejpozději do 
60 dnů od změny trvalého pobytu, přičemž upo-
zorňujeme, že platnost dosavadního občanského 
průkazu automa  cky končí uplynu  m 45 dnů od 
ohlášení změny trvalého pobytu, tedy doporuču-
jeme výměnu občanského průkazu neodkládat 
a požádat si o něj nejlépe do 15 dnů od této změny.

V souvislos   se změnou trvalého pobytu dochá-
zí prostřednictvím základních registrů v někte-

rých případech k automa  cké změně, stále však 
tato ohlašovací povinnost v zákonech zůstává. 
Na zdravotní pojišťovnu máte povinnost změ-
nu ohlásit do 30 dnů, na registru vozidel do 
10 pracovních dnů, na úřadech práce do 8 dnů. 
Pokud jde o živnostenský úřad, adresa sídla pod-
nikatele zůstává na původní adrese, pokud jste živ-
nostenskému úřadu dříve oznámili, že při změně 
adres trvalého pobytu požadujete změnit i sídlo na 
stejnou adresu, dochází ke změně automa  cky. Při 
pobírání důchodu je třeba změnu nahlásit i České 
správě sociálního zabezpečení. Změnu je třeba 
ohlásit i nestátním subjektům jako jsou banky, do-
davatelé služeb (elektrické energie, vody, plynu), 
lékaři, zaměstnavatelé, školy, pošta v případě SIPO, 
telefonní operátor a jiní. 

V případě změny trvalého pobytu je třeba 
uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu 
a v případě vlastnictví psa přihlásit se k místnímu 
poplatku za psa.

Mgr. Klára Uldrichová, MPA,
vedoucí odboru vnitřních věcí

Přihlášení k trvalému pobytu
Obce v rámci rozpočtového určení daní získávají fi nanční prostředky ze státního rozpočtu, které pak vy-
užívají na zajištění veřejných služeb, na opravy a na rozvoj města. Je to jeden z důvodů, proč má město 
Český Brod zájem, aby jeho obyvatelé byli ve městě přihlášeni k trvalému pobytu. Z tohoto důvodu jsme 
připravili krátkou informaci, co změna trvalého pobytu obnáší.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Projekty a investice 9

Jak jsme předpokládali, nejvíce návrhů přišlo 
o víkendu těsně před ukončením jejich podává-
ní. Máme velikou radost, že i letos se mezi všemi 
návrhy objevil jeden, který si vymyslely, připravily 
a podaly českobrodské dě  . 

Návrhy se hojně věnují rozvoji volných ploch pro 
rekreaci, doplnění herních prvků na hřiš  ch pro 
dě   všech věkových kategorií nebo zkrášlení spo-
lečného okolí. Někteří autoři oprášili svoje návrhy 
z minulých ročníků, ale máme přihlášeno i spoustu 
nových nápadů. Už se moc těším, až se společně 
s vedením města a dotčenými odbory pus  me do 
práce. Všechny návrhy si projdeme a vyhodno  me 
jejich realizovatelnost. 

Návrhy, které budou vyhodnocené jako realizova-
telné, představíme na veřejném setkání s autory, 

kde budou moci představit své projekty. Termín 
setkání se dozvíte s dostatečným předs  hem. 

V galerii návrhů na www.brodacibrodu.cz již dnes 
naleznete všechny přihlášené návrhy označené 
š  tkem, který se bude postupně měnit podle fáze, 
ve které se bude návrh zrovna nacházet. Hlasování 
veřejnos   bude probíhat opět on-line na výše uve-
dených stránkách, a to v termínu 16. až 30. června 
2023.  

Všem, kteří přispěli svým návrhem do par  cipa  v-
ního rozpočtu Broďáci Brodu, DĚKUJEME!

Irena Havlová,
koordinátorka par  cipa  vního rozpočtu

Máme 24 nových návrhů, děkujeme!
V neděli 12. března byla ukončena možnost podávání návrhů do par  cipa  vního rozpočtu Broďáci Brodu 
2023.  Letos bylo podáno 24 návrhů. 

Jakub Červenka Cesta z Brodu do Štolmíře

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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I když se příprava výstavby svazkové školy při-
bližně o dva měsíce opozdila, Dobrovolný svazek 
obcí Český Brod - Doubravčice, který má stavbu 
na staros  , nezahálí. „V současnos   byla podána 
žádost o dotaci na ministerstvo školství i s povin-
nými přílohami, jako jsou inves  ční záměr, studie 
proveditelnos  , demografi cká analýza či různá 
čestná prohlášení,“ říká předsedkyně svazku Jiřina 
Soukupová.

Též je připraveno výběrové řízení na zhotovitele 
stavby formou jednokolové otevřené výzvy, do 
které se mohou hlásit fi rmy, které splní poměrně 
přísná kvalifi kační kritéria. „Zadávací dokumentaci 
k výběrovému řízení jsme odeslali ke schválení na 
ministerstvo školství, následně ji musí odsouhla-
sit též ministerstvo fi nancí a až poté bude vydáno 
rozhodnu   o přidělení dotace,“ informuje Jiřina 
Soukupová a očekává, že po vydání rozhodnu  , 
pravděpodobně do konce března, svazek výběrové 
řízení zahájí. Podle aktualizovaného harmonogra-
mu by v polovině letošního roku mohlo být vítězné 
fi rmě předáno staveniště a zahájena stavba.

Za  m započnou jenom práce na českobrodské čás-
 , kde již svazek obcí obdržel platné stavební povo-

lení. U doubravčické čás   se právě vybírá zhotovi-
tel projektové dokumentace ke stavebnímu řízení 
a k provedení prací tak, aby příš   rok byly projekty 
hotové a v roce 2025 zahájena stavba. 

Otevření školy v Doubravčicích je plánované až na 
konec roku 2027. V Českém Brodě by vše mělo být 
rychlejší. Stavba by měla trvat 20 měsíců a hotová 
má být v první polovině roku 2025.

Jiřina Soukupová přibližuje, že se dle aktualizova-
ného výkazu výměr odhadovaná částka českob-
rodské čás   vyšplhala na celkem 493 mil. Kč, ale 
konečná výše bude známa až z výběrového řízení. 

„Na spolufi nancování celé akce byly podány další 
žádos   o dotaci z Operačního programu životního 
prostředí, dvě na část Český Brod a další dvě na 
část Doubravčice,“ dodala Soukupová. I přes stát-
ní dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů bude 
další potřebná spoluúčast enormní. Na její úhradě 
se bude podílet nejen město Český Brod a obec 
Doubravčice, ale také dalších devět spádových 
obcí. Ty se na základě rámcové smlouvy zavázaly 
uhradit celkem 240 mil. Kč formou rezervace kapa-
city míst pro své potřeby. Tím si zarezervovaly cel-
kem 802 míst a celkovou kapacitu téměř vyčerpaly. 
První splátky byly již na účet svazku zaplaceny tak, 
aby bylo možné začít akci fi nancovat. 

Objemem i rozsahem se jedná o novodobě jistě 
největší stavební akci v regionu srovnatelnou snad 
jen s budováním železnice či přeložkou státní sil-
nice. „Dostavba prvorepublikové Masarykovy jubi-
lejní školy volně navazuje na nedokončený soutěž-
ní projekt architektů J. Hraby a Novotného z roku 
1924,“ upozorňuje Tomáš Zdvihal, autor architek-
tonického řešení českobrodské školy. Je tedy sym-
bolické, že se po sto letech realizuje původní plán, 
samozřejmě přizpůsobený současné době. „Čeká 
nás ještě mnoho práce, ale jsme přesvědčeni, že 
výsledek za to bude stát a nové školy budou sloužit 
pro školní i mimoškolní ak  vity minimálně dalších 
sto let,“ uzavírá Jiřina Soukupová.

Jakub Nekolný,
DSO Český Brod – Doubravčice

Největší inves  ční akce v novodobé historii města brzy vypukne!
V Českém Brodě a Doubravčicích se připravuje výstavba nových budov škol v celkovém objemu přibližně 
1,3 miliardy Kč. Nově by tak mělo vyrůst zázemí pro 27 kmenových učeben, které bude navštěvovat až 
810 žáků. Tím by se měl vyřešit nedostatek kapacit základních škol v regionu. V Českém Brodě bude při-
staven pavilon s tělocvičnou u ZŠ Žitomířská, v Doubravčicích pak vznikne úplně nová škola s kompletní 
školskou infrastrukturou.

Projekty a investice10 Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Město Český Brod podalo v minulém roce žádost 
o dotaci na obnovení pěších alejí na Velký vrch 
a alej u Štolmíře z Programu péče o krajinu Mini-
sterstva životního prostředí České republiky. Je to 
stejný dotační  tul jako jsme již využili na obnovu 
oblíbené aleje do Klučova.

Krajina v okolí našeho města je intenzivně země-
dělsky využívaná. Vegetace v okolí města Český 
Brod jsou dle geobotanické mapy dubohabrové 
háje. 

Cílem projektu bylo zvýšení množství zeleně ve 
volné krajině a zvýšení biodiverzity a navrácení 
starých českých ovocných odrůd do volné krajiny. 
Podél cest byla navržena linie ovocných i neovoc-
ných stromů a vhodné keřové patro. Stromová 
výsadba bude vytvářet po celé délce stromořadí 
s  n. V rámci záměru došlo k obnově polní cesty, na 
které byla vysazena stromořadí.

Rozdělení pole cestou bude přínosem, dojde ke zmen-
šení velkého půdního bloku travnatým, cca 3 - 4 m 
širokým pro  erozním biopásem. Při realizaci akce 
nedošlo ke kácení dřevin či keřových skupin.

Na obou alejích bylo vysazeno 34 ovocných stro-
mů, 51 neovocných stromů a 68 keřů složených 
z domácích druhů. Jsou voleny druhy snášející su-
cho a méně náročné na údržbu.

Zatravněno bude 1630 m2. Věříme, že se nově na-
setá tráva brzy zazelená a cesty budou pro pěší 
příjemné. Celkové náklady na obnovu těchto dvou 
alejí činily 237.100 Kč a dotace je pokryla ze 100 %.

Tímto krokem se nám podařilo vytvořit procházko-
vý okruh, který se dá napojit na již stávající trasy. 
Z Českého Brodu dojdete do Klučova, po druhé stra-
ně silnice zpět k „traktorce“ a můžete pokračovat na 
Velký vrch. Když přejdete silnici do Kounic, asfaltová 
cesta vás dovede až do Štolmíře, kde se přes Útulnu 
vrá  te zpět do Brodu. Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o obnovu polních cest, jsou v některých částech 
cesty využívány i zemědělci, kteří na okolních polích 
hospodaří. Někdy je jen přejíždí, jinde musí cestu 
využít i k přeje   na další půdní blok. Snažíme se spo-
lečně se zemědělci cesty udržovat tak, aby byly pro 
pěší turis  ku co nejpříjemnější.

Ing. Lucie Tlamichová,
projektový manažer, odbor rozvoje

Foto: archiv města

Alej na Velký vrch a alej u Štolmíře
S blížícími se jarními měsíci se všichni těšíme na hřejivé sluníčko, které nás vyláká do přírody. Máme pro 
vás informaci o další aleji pro pěší, kterou jsme osadili stromy. Tímto krokem pokračujeme v prostupnos   
krajiny v okolí Českého Brodu.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Součás   bezpečnos   města je též 
bezpečnost silničního provozu. Jeho 
cílem je nejen předcházet neho-
dám dopravních prostředků, ale též 
ochrana dalších účastníků = chodců. 

Obecná pravidla:
•  řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jíz-

dy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a 
na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i 
vlevo,

•  při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry 
jízdy,

•  při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.

Zastavit a stát se nesmí zejména:
•  na přechodu pro chodce a 5 m před ním,
•  na křižovatce a blíže než 5 m před a za ní (vy-

jma v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější 
straně),

•  na zastávce a 30 m před a 5 m za ní, případně 
od značky „Zastávka autobusu“ apod. až 5 m za 
označníkem zastávky,

•  na železničním přejezdu, v podjezdu a  tunelu 
a blíže než 15 m před nimi a za nimi,

•  na místech označených žlutou plnou (zákaz za-
stavení) nebo přerušovanou čárou (zákaz stá-
ní) na kraji silnice,

• na chodníku,
• na silniční vegetaci,
•  před vjezdem na pozemní komunikaci (a to ani 

před vlastním vjezdem).

Je třeba upozornit, že není povinnos   (a ani v mož-
nostech) města zajis  t všem parkovací místa v blíz-
kos   bydliště, není možné, aby jakákoliv péče o měst-
skou zeleň byla ničena parkováním řidičů na zelených 
pásech vegetace či na chodníku. Bezohledné parko-
vání řidičů v blízkos   přechodů je zvlášť ohrožující 
pro chodce a v našem případě v blízkos   škol i pro 
naše dě  . Auta na místech zastavení velmi často ztě-
žují průjezd nejen např. velkým vozidlům technickým 
služeb, ale i vozidlům hasičského záchranného sboru. 
Proto se, prosím, nedivte strážníkům městské policie, 
že s hříšníky řeší tyto přestupky – patří to do jejich 
pracovních povinnos  . U zákazu zastavení není pod-
statná doba zastavení – prostě je zakázáno. 

Ing. Evžen Pospíšil,
člen Rady města a zastupitel pověřený vedením 

Foto: archiv městské policie

Bezpečnost silničního provozu v Českém Brodě – parkování

13Městská policie

S rozvojem automobilismu je dlouhodobě řešen problém s parkováním. Není snad žádného středního 
a velkého města, kde by byl dostatek parkovacích míst. A naše město není výjimkou. Dlouhodobě se řešila 
a řeší situace v blízkos   nádraží, sportovních areálů, na náměs  , na sídliš   apod. 

Uložte si do svých telefonů kontakt 
na Městskou policii Český Brod: 

736 675 756

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V polovině února se klien   těšili na masopustní 
průvod dě   ze základní a prak  cké školy, který 
pravidelně prochází i naším Domovem. Nápadité 
masky, papírové kvě  ny a veselé písničky vykouzli-
ly krásnou atmosféru pro naše seniory.

Po delší době se nám podařilo domluvit caniste-
rapii pro seniory. Od března bude do Domova do-
cházet pan Viktor Mára se psem Merlinem, rasa 
gordonsetr, a fenou pointera Holly.  Na středeční 
kavárničce proběhlo první seznámení s klienty 
a dále bude canisterapie probíhat každý pátek od-
poledne. Pozi  vní vliv canisterapie na seniory je 
okamžitý, velký přínos vidíme hlavně u imobilních 
klientů.    

Zabíjačkové hody patří již k tradičním akcím, které 
pořádáme pro naše klienty. Řezník Jiří Mák připra-
vuje všechny výtečné zabíjačkové pochoutky ve 
spolupráci s pracovníky naší kuchyně. Dopoledne 
si tak mohli klien   pochutnat na ovaru a k obědu 
se podávala černá polévka a zabíjačkový guláš. Dal-
ší dobrůtky, jako jitrnice a tlačenka, budou zařaze-
ny do jídelníčku v následujících dnech.

Chystáme se také obnovit oblíbené dílničky s dět-
mi, které jsme v minulých dvou letech byli nuceni 
zcela zrušit z důvodu pandemie. Společně strávený 
čas seniorů a dě   je velmi přínosný a obohacující 
pro obě strany a bonusem jsou rozmanité výrobky 
pro radost. 

Lucie Hovorková, ředitelka

Počátkem ledna byla dokončena rekonstrukce druhého atria, která byla započata již v průběhu prosince. 
Interiérové úpravy opět skvěle navrhla Lucie Ulíková a o realizaci se postaral malíř Jan Petratur, truhlářka 
Alena Erbenová a čalouník Petr Duchan. Všem moc děkujeme, neboť vznikl nádherný prostor pro naše kli-
enty a návštěvníky Domova seniorů. Pokračujeme také v pořádání cestopisných přednášek Petra Horáka. 
Lednový cestopis byl tentokrát o putování po Kalifornii, jako vždy bylo zajímavé povídání doplněno mnoha 
fotografi emi i videi. 

Začátek roku v Domově pro seniory
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A co bude naší ak  vitou? Na 
místo nainstalujeme zábrany 
a odchytové kbelíky. Během jar-
ního tahu (březen – duben) bu-
deme pravidelně ráno a večer 

odchycené žáby vybírat z kbelíků a přenášet přes 
silnici na bezpečné místo směrem k rybníku Kbel-
ka. Zároveň budeme sbírat žáby, které se pohybují 
na silnici. Upozornění: Vzhledem k pohybu na silni-
ci a v jejím okolí není tato ak  vita vhodná pro dě  .

Pokud máte zájem se k naší skupině přidat, kontak-
tujte paní Šárku Hladíkovou na tel.: 604 502 394 

(SMS, WhatsApp) nebo Ekocentrum Vrátkov: 
info@ekocentrumvratkov.cz.

Všechny druhy obojživelníků jsou nyní v Česku buď 
na Červeném seznamu ohrožených druhů, nebo 
jsou zařazeny mezi zvláště chráněnými druhy. Za-
čátek jara je pro žáby obzvláště riskantní. Žáby mi-
grují z lesa za vodními plochami, kde se rozmnožu-
jí. Jejich trasy často vedou přes silniční úseky, kde 
spousta z nich zahyne pod koly aut.

Ing. Šárka Hladíková,
vedoucí skupiny dobrovolníků

Pomůžete žábám?
V českobrodské lokalitě se nachází několik míst, kde můžeme těmto obojživelníkům pomoci. Ekocentrum 
Vrátkov se připojuje ke skupině dobrovolníků, která se snaží zachránit žáby táhnoucí přes silnici mezi ob-
cemi Hradešín a Masojedy před smr   pod koly automobilů. Jarní tah obojživelníků brzy začne a budeme 
rádi, když posílíte řady našich dobrovolníků.

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: 
paní Drahomíra Homolová, pan Marin Knobloch, paní Jarmila Chybová,
paní Miloslava Sýkorová, pan Josef Minařík, paní Elfrida Červeňáková, 
pan Jaroslav Blecha a paní Ivana Bínová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

,

t.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Nadace Terezy Maxové 
dětem pomáhá dofi nan-
covat naše služby už od 
roku 2018. Při psaní závě-
rečné zprávy za rok 2022 
jsme obdrželi informaci 
o tom, že i v roce 2023 
naši žádost podpoří. Fi-
nanční příspěvek nadace 

využijeme na práci, při které poskytujeme podpo-
ru biologickým rodinám s ohroženými dětmi tak, 
aby rodina začala dobře fungovat a ohrožení po-
minulo. Podporou rodiny budeme společně usilo-
vat o vytvoření bezpečného prostředí pro výchovu 
a vývoj dě  . Tam, kde to bude situace vyžadovat, 
poskytneme psychoterapeu  cké služby dospělým, 
dětem nebo celé rodině.

Naši sociální pracovníci poskytují služby v rámci 
Sanace rodin a Sociálně ak  vizačních služeb pro 
rodiny s dětmi. Podstatnou čás   těchto služeb je 
práce v terénu, nejčastěji přímo v domácím pro-
středí rodiny. Nabízíme sociální i právní poraden-
ství, podporu v péči o dě   i při nácviku speciálních 
dovednos  . Pomáháme rodině tam, kde si sama 
pomoci nedokáže. 

Sanace znamená obnovu rodiny a jejích funkcí. 
Jejím cílem je pomoci dětem prostřednictvím po-
moci jeho rodině. Pracujeme s rodinami na přímé 
doporučení Orgánu sociálně právní ochrany dě   
(OSPOD). Služby poskytujeme na Českobrodsku, 
Kolínsku a Říčansku. 

V řadě případů pomáháme předejít odebrání dě   
z rodiny. Mnozí rodiče si způsob nedostatečné 
péče o rodinu a dě   přinášejí ze svých domovů, jiní 
řeší dopady nemoci, mylných rozhodnu  , ztráty 
psychických sil nebo vlastní nezralos  . Potřebují 
odbornou pomoc a podporu, aby vytvořili dobré 
zázemí dětem, které v rodině vyrůstají. Dlouhodo-
bou sociální prací ohroženým rodinám pomáháme 
zvládat běžné činnos   spojené s chodem rodiny 
a péčí o dě  , ale také například nevyhovující bydle-
ní, nedostatečné fi nance, péči o dě   a domácnost, 
problema  cké vztahy, výchovné problémy, komu-
nikaci mezi členy rodiny, domácí násilí, závislos  , 
nemoci… 

V nabídce Sociálně ak  vizačních služeb pro rodiny 
s dětmi kromě práce v terénu funguje také samo-
statná poradna pro rodiny, která je v Českém Brodě 
otevřena každé pondělí pro všechny, kteří v rodině 
řeší nějaký problém a potřebují odborně poradit. 
V Rodinném centru Kos  čka probíhá v rámci těch-
to služeb krátkodobé hlídání dě   i poradenství či 
podpora a pomoc dětem se školní přípravou. 

Tyto služby můžete podpořit i vy u příležitos   naší 
dlouhodobé kampaně na www.darujme.cz. Odkaz 
na kampaň na www.leccos.cz. 

DĚKUJEME!

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

Pomáhat ohroženým rodinám s dětmi je důležitou součás   poslání naší neziskové organizace LECCOS, z. s. 
Rodinám, které se ocitají v nepříznivých životních podmínkách či se dostanou do situace, která ohrožuje 
fungování rodiny a bezpečný život dě  , pomáháme systema  ckou a často dlouhodobou činnos  . 

Nadace Terezy Maxové dětem

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Štolmíř zná většina obyvatel Českobrodska díky 
veřejnému pečení chleba, které letos zahajuje 
svou desátou sezónu. Tato pravidelná akce, která 
původně vznikla jako oslava pekařského řemesla, 
přerostla do komunitní slavnos  , kde se scházejí 
lidé ze širokého okolí. V hlavní roli je tu vždy spo-
lečná práce, dobrá nálada a výborný chléb. 

Tyto atributy jsou i základním receptem na úspěch 
ekovýchovného programu Cesta za chlebem, jenž 
navazuje na dlouholetou tradici a lásku k pečení. 
Účastníci tohoto programu si vyzkouší všechny 
činnos   spojené s výrobou chleba – od zpracová-
ní obilí, přes přípravu těsta až po pečení v cihlové 
peci. Během kynu   těsta si vyzkouší své znalos   
týkající se různých druhů obilovin, receptů a vý-
robků z nich, rozluš   tajenku a společně si popřejí 
dobrou chuť. Tou největší odměnou je to  ž vlast-

Už druhým rokem se v rámci ak  vit neziskové organizace M’am’aloca, o. p. s., můžete zúčastnit dvou ven-
kovních ekovýchovných programů. Nyní máte příležitost seznámit se blíže s životem ptáků a dravců, které 
vám představíme prostřednictvím nového vzdělávacího programu.  

noručně vyrobený a čerstvě upečený chléb, který 
si každý odnese s sebou domů.

Druhý z programů, který se školám nabízí, se nazý-
vá Za včelami do sadu. Lektoruje jej místní včelař 
Vladimír Salamánek, který dětem vysvětlí a ukáže 
vše podstatné o životě včel, včelích povoláních 
a včelařském řemeslu. Program je doplněn o ex-
kurzi do samotného nitra včelího světa – včelnice, 
která je umístěna v sadu v sousedství fotbalového 
hřiště ve Štolmíři. Na konci programu si mohou 
všichni jeho účastníci vychutnat sladkou tečku 
v podobě medu od našich včel. 

Tře  , nejnovější ekovýchovný program, je zaměřen 
na ptáky a dravce. Žáci se v něm seznámí se základ-
ními druhy našich ptáků a naučí se je poznávat. 
Spolu s lektorem a dalekohledy se vydají do terénu, 
kde budou pozorovat volně žijící ptáky a rozeznávat 
jejich hlasy. Když budete ch  t zůstat déle, povíme 
si také něco o sokolnickém řemesle a zažijeme na 
vlastní oči i kůži, co se skrývá za uměním sokolníka 
a jeho cvičených dravců. Vybrat si lze ze dvou vari-
ant programů, které lze spojit do jednoho.

Pro bližší informace, prosíme, navš  vte naše 
webové stránky nebo kontaktujte koordinátora 
programů EVVO: pavel.ehrlich@mamaloca.cz, 
tel.: 725 389 661.

Pavel Ehrlich,
koordinátor programů EVVO, M’am’aloca, o. p. s.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Cesta vlakem byla krátká a než jsme se nadáli, byli 
jsme v Pardubicích. Před odchodem z pardubické-
ho nádraží jsme se všichni oblékli do pláštěnek, 
protože silně pršelo, a i přesto někteří z nás pro-
mokli a do teplé klubovny se už moc těšili. V klu-
bovně na nás už čekaly batohy a další věci. Každý 
oddíl měl svou místnost, kam si své věci přesunul 
a zabydlel se. Po zabydlení přišel čas oběda. Kuřecí 
řízek s chlebem se nedal odmítnout.

Vedoucí měli během oběda jinou činnost, vymyslet, 
co se bude za tak ošklivého počasí dělat. Venkovní 
programy jsme museli přesunout na sobotu a na-
opak. Tygříci vyrazili na bowling, Dračice a Krevetky 
vyráběly prstýnky z korálků, Poštolky a Pampelišky 
si zkusily vylézt na horolezeckou stěnu a Jestřábi 
s Krabíky si zahráli několik kolek  vních her. Čas u  -
kal rychle. Kluci se vrá  li z bowlingu a holky začaly 
uklízet horolezecké vybavení. Mílovy těstoviny byly 
úžasné a po chvilce klidu přišel večerní program. 
Pro Poštolky si jejich vedoucí a Pampelišky připravi-
ly “Limčapong”, Krevetky hrály karetní hry, Jestřábi 
s Krabíky hráli hry ve velkém sále a zbytek oddílů 
měl večerní hru po okolí. Už jen vyčis  t zuby, pře-
vléknout do pyžama a jít spát.

Ráno raníčko a nás už tahá sluníčko ze spacáků. 
Ranní hygiena, připravená snídaně a teplý čaj je 
ten nejlepší start do nového dne. Šmoulata nám už 
sedí ve vlaku a očekáváme je každou chvíli. Ostatní 
oddíly vyrazily do města. Krevetky a Tygříci lezli na 
horolezecké stěně, Jestřábi s Krabíky byli na laser-
game, Poštolky šly do bazénu. Šmoulata mezi  m 
dorazila do klubovny a zabydlovala se. Po obě-
dě šly Poštolky do pohádkové zahrady za zvířaty, 
Šmoulata začala lézt na stěnu, Pampelišky s Orly šli 
do bazénu. Svačina se rychle přiblížila a krea  vní 
čas nastal skoro pro všechny oddíly. Do večeře bylo 
ještě spousta času a lezení na stěně bavilo snad 
všechny.

Poslední večer a s ním je spojen fi lm, čtení nebo 
zpívání. Každý oddíl si našel své. V neděli ráno se 
nikomu z nás nechtělo vstávat. Všichni jsme věděli, 
že nás čeká nekonečné balení a uklízení. K obědu 
jsme měli milovaný Sázava burger. 

Na zpáteční cestě na vlakové nádraží jsme na ne-
určitá místa dávali kamínky, které malovali rodiče 
na Papučích.

Kateřina Pačesová, Psohlavci 14

Je pátek ráno a my se scházíme před klubovnou, kde na nás už čekají vedoucí. Rychle odevzdat Kačí léky 
a kar  čky pojišťovny, naložit si batoh do dodávky a hurá za kamarády. Po nějaké době už jsme všichni 
a vyrážíme na nástupiště. Milan s Pájou kupují lístky a my se pomalu soukáme do vlaku na Kolín, kde nás 
čeká přestup na vlak do Pardubic.

Pololetní prázdniny

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V úterý 21. února jsme se vypravili do bazénu. 
Ráno jsme se sešli na nádraží a vlakem vyrazili do 
kolínského vodního světa. V bazénu jsme se roze-
hřáli, prověřili plavecké dovednos   a vrhli jsme se 
do vodních radovánek. S  hli jsme se vyřádit na 
všech vodních atrakcích, které vodní svět nabízí, 
pořádně si zaplavat, sjet všechny skluzavky, také 
jsme se pokusili udělat rychlostní rekord na tobo-
gánech a nespolykat u toho moc vody. Vyhladově-
lí po takovém výkonu jsme pak spořádali svačiny 
a vyrazili zase na vlak domů.

Ve středu 22. února jsme se sešly (to –y tu není 
omylem) v klubovně, abychom oslavily Den ses-
terství. Den sesterství, nazývaný též Den zamyšle-
ní nebo Vzpomínkový den, je mezinárodní svátek 
přátelství, který slaví skautky a skau   po celém 
světě.  V tento den se narodili zakladatelé světové-
ho skau  ngu, sir Robert Baden-Powell i jeho žena 
Olave Baden-Powell, a stal se dnem, kdy se tradič-
ně scházejí skautky, vzájemně vzpomínají a oslavu-
jí. A tak jsme se sešly i letos; holčičky, dívky i ženy, 
zkrátka skautky napříč všemi oddíly a generacemi 
našeho střediska. Do klubovny každá přinesla něco 
dobrého k snědku, uvařily jsme si čaj a pohodové 
odpoledne v holčičím kruhu mohlo začít. Promítaly 
jsme si fotky z aktuálních i starších akcí a zavzpo-
mínaly u starých kronik. Ze starých zápisů, černo-

bílých fotografi í a hlavně z vyprávění těch starších 
z nás si tak i dnešní světlušky, skautky a roverky 
snad dovedou představit, jak jejich předchůdkyně 
skautovaly před lety. 

V pátek 24. února se pak uskutečnil herní den 
v klubovně. Dopoledne se sešli dě   i vedoucí, kluci 
i holky, malí i velcí, a vytáhli jsme deskovky. Zahráli 
jsme si různé hry jako třeba všemi oblíbený Bang, 
Dobble, Jízdenky prosím, UNO a také nějaké karet-
ní hry. Radost nám udělalo, že si dovedeme poradit 
a pochopit pravidla her i v cizím jazyce. Kromě des-
kovek jsme si vyzkoušeli i různé týmové kreslicí hry 
a na závěr si zahráli nějaké běhací hry venku, jako 
je vybika a schovka. Přišli jsme na to, že běhání 
v bahně není vždycky dobrý nápad, ale v klubov-
ně jsme se pak zahřáli čajem a posílili dobrotami, 
které nám holky nechaly z předchozího Dne sester-
ství. Celý den panovala veselá nálada a „nahráno“ 
máme do zásoby. 

A s heslem „Kdo si hraje, nezlobí“ se pak v neděli 
sešli v klubovně pro změnu naši vedoucí a po vzoru 
dě   si také udělali herní dopoledne plné deskovek.

Radka Nováková, Bětka Vodičková 
a David Lupoměský,

skautské středisko Ing. Ládi Nováka

O jarních prázdninách sice nevyrážíme na celostřediskovou výpravu, jako to děláváme vždy o prázdninách 
podzimních a velikonočních, i tak ale připravujeme alespoň na některé dny v prázdninovém týdnu půlden-
ní nebo jednodenní ak  vity. A nejinak tomu bylo i letos.

Co dělali skau   o jarňačkách?

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Největší stavební akce českobrodského Sokola 
od jeho obnovení v roce 1990, přesahující částku 
7 mil. Kč, tak dospěla ke zdárnému konci. Nikdy by-
chom tuto rozsáhlou stavební akci nebyli schopni 
realizovat, kdybychom nezískali dotaci Národní spor-
tovní agentury. Ale ani ta by samotná nestačila. Proto 
bych moc rád poděkoval za významnou fi nanční pod-
poru městu Český Brod a také Středočeskému kraji, 
bez jejichž pomoci by suterén dále chátral.

Ale pojďme od počátku: když se v sedmdesátých 
letech postavila vedle sokolovny nová budova, 
sloužící jako restaurace a vinárna, v prostorech 
suterénu sokolovny došlo k výstavbě řady skladů, 
kumbálů a chladících boxů, sloužících pro potřeby 
restaurační kuchyně. To se nega  vně podepsalo na 
stavu suterénu, který řádně nevětral a při absenci 
izolací postupně docházelo k nadměrnému vlhku 
a výskytu plísní. Časem se tak suterén stal zcela 
nepoužitelným.

První vlaštovku přinesl až rok 2008, kdy výbor jed-
noty zadal vypracování projektu obnovy suterénu. 
Ten se zabýval suterénem pod oběma budovami 
najednou a jeho náročnost, vyčíslená už tehdy na 
částku 18 mil. Kč, byla zcela nedosažitelná. Zůstalo 
tedy na dlouho jen u projektu… 

První prak  ckou změnu přinesl až rok 2013, kdy 
si nově zvolený výbor ze všech svých úkolů zvolil 
jako prioritu zlepšení stavu suterénu, ve kterém se 
nacházela nejen stará varná technologie, ale také 
tuny stavebního i jiného odpadu. Kuchyňská zaří-
zení byla demontována a odvezena do sběru, veš-
kerý nepotřebný materiál a odpad byl zlikvidován 
a při každé z pořádaných brigád se navíc vybourala 
část nenosných příček. Výsledkem každé z nich byl 
pak zcela naplněný velký kontejner a jen zbytečné-
ho železa bylo odvezeno přes dvě a půl tuny. 

To, co se léta zdálo být zcela nedostupným cílem, se stalo skutečnos  . Suterén historické budovy sokolovny, 
dese  le   zcela zdevastovaný a nevyužitelný, je dnes připraven znovu sloužit svému účelu v podobě nového 
sportovního sálu a prostorového zázemí.

Sokolovna má nový sportovní sál se zázemím

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Tak to šlo několik roků po sobě, suterénu se značně 
ulevilo a začaly mizet i plísně a houby. Víc ale soko-
lové jen s vlastními silami udělat nemohli… I když 
něco podstatného přece: došlo na zásadní přepra-
cování původního projektu z roku 2008, konkrétně 
jeho čás   pod novou budovou. To se ukázalo být 
krokem správným směrem, protože v roce 2016 se 
díky získané dotaci ministerstva školství (a pomoci 
města) podařilo v místech bývalé kuchyně vybudo-
vat za cenu necelých 2,5 mil. Kč zcela nový spor-
tovní sál.

V roce 2019 začala příprava na změny ve zbývají-
cí čás   projektu, k jehož vypracování došlo o rok 
později. Projekt se přepracovat podařilo, všechna 
vyjádření až po vlastní povolení jsme získali, a ač-
koliv se podařilo zjednodušením projektu razantně 
srazit cenu stavby, i tak se jednalo jednoznačně 
o nejdražší inves  ční akci v novodobých dějinách 
českobrodského Sokola.

I když jsme v to moc nevěřili, náš projekt přesto 
zaujal ministerstvo kultury natolik, že nám na něj 
poskytlo dotaci ve výši přes 4 mil. Kč. To byl veliký 
úspěch! A když nám město potvrdilo slíbenou sy-
nergii ve výši 1,5 mil. Kč, už začalo být jasné, že teď 
anebo nikdy…

Ale jásali jsme předčasně. Situaci, zejména ceno-
vou, velmi zhoršila covidová epidemie. Bylo jasné, 
že projektový rozpočet stačit nebude a bylo třeba 
dát dohromady ještě další peníze. Ale i to se nako-
nec podařilo a nový sál, který nakonec vyšel na víc 
než 7 mil. Kč, jsme slavnostně předvedli veřejnos   
4. února v rámci našeho Sokolského plesu. Soko-
lovna má tak již v pořadí sedmý sál k provozová-
ní sportovních a kulturních ak  vit včetně nového 
schodiště vedoucího ze suterénu na jeviště.

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod 
Foto: Eva Šašková
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Světlušky, vlčata a skau   v Národním muzeu

22 Z organizací a spolků

Hned ze začátku jsme zavítali do expozice dějin. Ta 
nás ale zase až tak nenadchnula (hlavně vlčata), 
a tak jsme se přesunuli ke zkamenělinám a pravě-
ku.  Tam jsme viděli spoustu pravěkých a dnes už 
vyhynulých zvířat, jako byl mamut, chlupatý no-
sorožec, různé ryby a paryby a spoustu trilobitů. 
Po pravěku jsme se pomalu přesunuli k expozici 
minerálů, nad kterými jsme strávili asi nejvíc času. 
Zaujaly nás tam jak radioak  vní prvky, jako je tře-
ba uran, tak i blyš  vé minerály, kterých tam bylo 
opravdu hodně. Poté jsme navš  vili zvířecí říši, kde 
bylo nepřeberné množství zvířat s kostrou plejtvá-
ka v jejich čele. Bohužel tuto expozici už jsme ne-

s  hli projít celou, protože nás začal tlačit čas. 

Na zpáteční cestě jsme se ještě na chvíli zastavili 
na dětském hřiš  , abychom se po dni stráveném 
prohlížením expozicí taky trošku vyblbli. Po chvilce 
hraní na hřiš   jsme už museli jít na vlak, abychom 
se dostali včas domů. Když jsme dosedli, ve vlaku 
se rozhos  lo překvapivé  cho, tak moc byly dě   
unavené a zároveň plné dojmů po celodenním ob-
jevováním krás Národního muzea.

Matěj Ptáček – Pták, 
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

Sobotního rána 11. února se na nádraží sešli vedoucí a dě   z oddílů světlušek, vlčat a skautů a společně 
jsme vyrazili vlakem směr Masarykovo nádraží. Odtud naše cesta pokračovala do Národního muzea. Po 
zakoupení lístků jsme se vydali do šaten, kde jsme si dali svačinu, a pak jsme se rozdělili na vlčata, skauty 
a dvě skupiny světlušek. Hned jak jsme se rozdělili na skupinky, pus  li jsme se do objevování tajů muzea.

POZVÁNKA K ODBĚRU NEWSLETTERU
Centrum vzdělávání, informací a kultury zve všechny zájemce o kulturní dění v Českém Brodě a nejbliž-
ším okolí k odběru kulturního newsle  eru. Přihlaste se k odběru informací na www.cvik.info/newsle  er 
a každý týden do vašeho e-mailu obdržíte pozvánky na kulturní a jiné akce.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Vše začalo prohlídkou a zaměřením vhodného 
místa, následovaly grafi cké návrhy od Ing. arch. 
Lenky Lavičkové, ze kterých si vedení školy vybra-
lo budoucí podobu kuchyňky. Škola podle návrhu 
prostor připravila – vymalovalo se a radiátory se 
natřely na červeno. Následovala montáž kuchyňky 
a stolů a předání panu řediteli. Všem se nám ku-
chyňka moc líbí a prostor je dobře využitý.

Společnos   eTruhlárna, která projekt zrealizovala 
od grafi ckého návrhu až po montáž na místě včet-
ně spotřebičů zcela zdarma jako dar pro Gymná-
zium, za všechny studenty i vedení školy opravdu 
MOC DĚKUJEME!

Lucie Blažková, 3.A4,
Gymnázium Český Brod

Gymnázium Český Brod – zase o kousek modernější
Vedení školy přišlo na konci minulého školního roku s nápadem, že by se do nevyužitého prostoru na 
chodbě v přízemí mohla studentům pořídit kuchyňka, která by sloužila žákům k ohřevu donesených obědů, 
ale také ke zpříjemnění času o přestávkách nad hrnkem kávy nebo čaje. S nabídkou na dodání kompletní 
kuchyňky, barových stolů a boxu na tříděný odpad přišel pan Zdeněk Lanc, majitel společnos   eTruhlárna 
z Úval.

HLEDÁ SE ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY
Máte ve všední den volno mezi 7.15 – 7.45 hod. a chcete dělat dobré skutky? Staňte se 
asistenty prevence kriminality a pomozte ohlídat bezpečnost našich dě   na přechodech pro 
chodce v blízkos   škol. Vše vás naučíme. Zájemci, prosím, kontaktujte městskou policii na 
tel.: 736 675 756.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Lyžařský výcvikový kurz gymnázia

24 Ze škol

Akce započala v pondělí před devátou hodinou sra-
zem u autobusové zastávky „U muzea“ vedle školy. 
S počtem kufrů, batohů, krosen, vaků a tašek to 
však vypadalo spíše na stěhování sídliště než lyžař-
ský zájezd. Vše se ale podařilo naložit i s pomocí 
našeho transit mana, pana Fořta, kterému  mto 
děkujeme, a po deváté hodině jsme vyjeli směr 
Tanvaldský Špičák v Jizerských horách. Ubytovali 
jsme se, naobědvali a vyrazili na svah. Učitelé nás 
nechali nejprve rozjezdit a poté rozdělili do čtyř 
skupin podle zdatnos  . Po večeři jsme se ještě se-
šli a hodno  li odpoledne. Pan ředitel chválil jme-
novitě a přeživší dne (členy 4. skupiny) mo  voval 
sladkou odměnou. Do večerky byl čas na návštěvy 
kamarádů, porovnávání pokojů, stolní hry, FIFU 
a jiné zábavy.

Druhý den jsme za celkového nadšení všech už ko-
nečně celý den lyžovali. Nově se ale otevřela skupi-
na pod vedením pana profesora Kubáska, který učil 
zájemce na snowboardu. I   byli večer odměněni 
za odvahu a šikovnost. Večer proběhla přednáška 
o typu běžek, jejich voskování a samotné jízdě na 
nich. Tu jsme si, mnozí úplně poprvé, zkusili další 
den odpoledne. Poté se konaly i zajímavé soutěže 
v týmech, kterých se ak  vně účastnili hlavně hoši. 
Večer před výletem dorazila do penzionu i naše 
běžkařská kapacita, pan profesor Benák. Nálada 
mezi studenty byla před startem spíše smíšená, 
snad i proto, že jsme před samotným výjezdem 
museli absolvovat tříkilometrový výšlap. V průbě-
hu dne se už ale jen zlepšovala. Vrcholu dosáhla 

při dojezdu ke kiosku „U Knajpy“, kde mnozí z nás 
utra  li značnou část svého kapesného. Po zahřá-
  a občerstvení jsme se vydali do druhé poloviny 

naší cesty, zbývalo tedy 10 km. Nyní už jsme hlavně 
klesali, často až úplně na zadek a hromadně. A po 
návratu na pokoje si nemálo z nás dalo šlo  ka, ně-
kdy neplánovaně.

Poslední den jsme lyžovali už jen dopoledne. Po-
byt v penzionu jsme zakončili obědem, po kterém 
jsme se rozjeli zpátky k Českému Brodu, kam jsme 
dorazili před čtvrtou hodinou. Řekla bych, že můžu 
mluvit i za naše paní profesorky i pány profesory, 
když řeknu, že zájezd se vydařil a všichni jsme si ho 
užili. Vzpomínek máme opravdu dost. Poznali jsme 
více Vás, Vy nás a my sami sebe. Děkujeme Vám.

Kristýna Rožková, 5.A8,
Gymnázium Český Brod 

Mezi dny 6. a 10. února se třídy vyššího gymnázia prvák a kvinta vypravily na tradiční a všemi oblíbený 
lyžařský výcvik. Nutno dodat, že pro třídu 5.A8 to byl úplně první lyžák, protože v sekundě, kdy se normál-
ně pro nižší gympl zájezd pořádá, i tercii se musel zrušit, nejprve kvůli nedostatku sněhu a poté státnímu 
lockdownu.  

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Studen   soutěžili v několika disciplínách. Kromě 
prezentace podnikatelského záměru své fi rmy 
před odbornou porotou museli předvést také kata-
log nabízených služeb a nabídkový leták a bezchyb-
ně vyplnit účetní doklady. Hodnocen byl i celkový 
vzhled fi remního stánku a originalita.

Celkem šest našich fi k  vních fi rem se veletrhu 
zhos  lo skvěle. Firma Movie hotel, s. r. o. získala 
tře   místo za nejlepší prezentaci. Ostatní fi rmy se 
sice neumís  ly na stupních vítězů, ale z veletrhu si 
odvezly nové zkušenos  . 

Jak to vidí dva studen   2. E?
Vít Sekera: „Po příjezdu nás čekala tvrdě hodnoce-
ná prezentace, následně jsme museli předvést své 
obchodní a účetní schopnos   nejen před porotou, 
ale i před mladšími studenty, kterým jsme nabízeli 
a prodávali naše služby.“

Aneta Lově  nská: „Líbilo se mi, že jsme konečně 
mohli náš nápad představit veřejnos  . Zvládli jsme 
to všichni skvělea odnášíme si spoustu nápadů pro 
zlepšení naší fi rmy.“

Ing. Jana Černá, pedagog

Dne 9. února 2023 se studen   druhého a tře  ho ročníku oboru Ekonomika a podnikání vůbec poprvé 
zúčastnili veletrhu fi k  vních fi rem, který se letos konal v Pardubicích. V silné konkurenci poměřili své ob-
chodní a prezentační dovednos  , a to i v anglickém jazyce. 

Úspěch studentů SŠMG na veletrhu fi k  vních fi rem

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Masopustní průvod

Letos vyrazili žáci a zaměstnanci školy v masopust-
ním průvodu do ulic města už pojedenácté. Tato 
akce je stále velmi oblíbená a dlouho dopředu 
vyhlížená nejen žáky a zaměstnanci školy, ale baví 
také další partnery školy nebo veřejnost. Pro žáky 
a jejich pedagogy to však zdaleka není jednoden-
ní akce. Samotnému průvodu městem předchází 
mnoho hodin příprav, kdy žáci společně s peda-
gogy tvoří masky, nacvičují tanečky, masopustní 
říkačky a písničky, vyrábějí několik stovek papíro-
vých kvě  n a pečou sladké a slané koláčky, kterými 
pak při průvodu městem obdarovávají přihlížející.

Průvod tradičních i méně tradičních masopustních 
masek se stejně jako v předchozích letech nejprve 
zastavil u budovy městského úřadu, kde Slaměný 
za doprovodu Turků požádal pana starostu o povo-
lení pořádat masopustní průvod. Ten za doprovodu 
paní místostarostky a dalších zaměstnanců úřadu 
předal Slaměnému podepsané písemné povolení 

a pak už oslavy masopustu mohly opravdu začít. 
Nejen na této první zastávce, ale i na všech dalších, 
se zpívalo, tančilo, dovádělo. Kvě  ny a laskominy 
obdrželi všichni, kteří se s průvodem potkali. I le-
tos, tak jako v několika předešlých letech, pohos-
 la sladkou výslužkou všechny účastníky průvodu 

před svojí cukrárnou na náměs   paní Kašová se 
svými spolupracovníky. 

Masopustní průvod není jen akce, kdy škola 
představuje jednu ze svých tradic v ulicích města 
ostatním. Kromě několika zastavení v centru měs-
ta průvod navštěvuje mateřskou školu, kde pak 
všichni společně s místními dětmi společně zpívají 
a tančí, dě   z mateřinky často vítají průvod také 
v maskách. S velkým nadšením účastníci průvodu 
navštěvují také českobrodský Domov pro seniory 
Anna. „Všichni máme velkou radost, když můžeme 
přenést veselí z našeho průvodu do společných 
prostor, ale také do pokojů místních klientů,“ sho-

Tradice oslav masopustu v základní a prak  cké škole trvá již od roku 2011, kdy se žáci a zaměstnanci školy 
poprvé vydali do českobrodských ulic. V posledních letech se oslavy masopustu staly akcí, ke které se při-
pojují další organizace v Českém Brodě stejně jako veřejnost. 
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Ze škol 27
duje se většina žáků. Nejinak tomu bylo i letos, 
a tak si klien   domova s našimi žáky s chu   zazpí-
vali písničky v místním atriu i na chodbách, sledo-
vali a častým potleskem podpořili rozdováděné 
tančící maškary. U členů obou skupin byly i letos 
vidět slzičky doje   z tohoto setkání. 

Posledním zastavením průvodu byla školní trénin-
ková kavárna našich středoškoláků Tranzit Café 
v areálu českobrodské nemocnice, kde na průvod 
masek čekali malí žáčci ze sousední základní ško-
ly se svými paními učitelkami. I zde se společně 

tančilo, zpívalo, rozdávaly se poslední masopustní 
kvě  ny a dobroty. 

Ještě proběhlo závěrečné loučení s basou a pak už 
oslavy masopustu nahradil půst, který by měl trvat 
až do Velikonoc. Nevíme, kolik z nás ho opravdu 
dodrží, ale určitě víme, že se už nyní těšíme za rok 
na shledání nejen v ulicích města při oslavách ma-
sopustu. 

Mgr. Marie Šnajdrová, 
ředitelka ZŠ a PrŠ Český Brod
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Zápisy do prvních tříd základních škol

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885
Termín zápisu: 3. 4. 2023 14.00 – 18.00 hod., 4. 4. 2023 14.00 – 16.00 hod.
Místo zápisu: budova nové školy, Bezručova 1100, Český Brod.
Registrační systém k zápisu bude spuštěn 15. 3. 2023.
Dodatečný termín zápisu je možný 25. 4. 2023
10.00 – 15.00 hod. v ředitelně v hlavní budově školy, Žitomířská 885, pří-
padně po předchozí domluvě na tel.: 321 622 446.
Další náležitos   k zápisu: vy  štěná elektronická přihláška z rezervačního 
systému – zápisy on-line.
Další informace naleznete na stránkách školy www.zszitomirska.info.
O každé žádos   je veden spis pod evidenčním číslem, účastník řízení má 
právo nahlížet do spisu. S  m je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, 
aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho čás  . 
Pro školní rok 2023/2024 budou otevřeny tři třídy, kapacita tříd je 83 žáků. 

Žáci budou přijímáni na základě těchto kritérií:
1)  dě   s trvalým bydlištěm ve spádové oblas   školy: Český Brod, Liblice, Štolmíř, Český Brod Zahrady,
2) dě  , které mají na škole staršího sourozence,
3)  ostatní dě   do naplnění kapacity školy.
V případě přihlášení většího počtu zájemců rozhodne o přije   los.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68
Termín zápisu: 14. 4. 2023 10.00 – 16.00 hod., 15. 4. 8.00 – 12.00 hod.
Místo zápisu: přízemí budovy školy, Žitomířská 760, Český Brod.

Registrační systém bude spuštěn od 27. 3. od 8.00 hod. do 13. 4. 2023 do 11.00 hod. 
Dodatečný termín zápisu je možný nejpozději do 14. 4. 2023 po telefonické domluvě (kontakt naleznete 
na webových stránkách školy).

Další informace naleznete na stránkách školy www.2zscbrod.cz.
Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 činí 52 žáků.

Byly vypsány termíny zápisů do prvních tříd na základních školách v Českém Brodě. Přinášíme vám souhrn-
né informace k jednotlivým zápisům. Zápisy jsou pro dě   narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a pro dě  , 
které měly v minulém roce odloženou školní docházku. K zápisům je potřeba vždy donést rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce.
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Ze škol 29
Základní škola a Prak  cká škola Český Brod, Žitomířská 1359
Termín zápisu: 19. 4. 2023 9.00 – 13.00 hod.
Místo zápisu: budova školy, Žitomířská 1359, Český Brod (za Domovem se-
niorů Anna).
Dodatečný termín zápisu je možný po předchozí domluvě na tel.: 321 622 300.

Další náležitos   k zápisu: doporučení poradenského zařízení (PPP, PSC) a pediatra, pokud je již máte.
Zápis je určen dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Další informace naleznete na stránkách školy www.zsaprsceskybrod.wz.cz.
Co škola nabízí vašim dětem:

•  zařazení dítěte do vzdělávacího programu dle schopnos   dítěte,
•  výuku v třídách se 4 – 12 žáky podle typu tříd,
•  odbornou speciálně pedagogickou a logopedickou péči,
•  odbornou pedagogickou asistenci ve všech třídách,
•  výuku podle individuálních vzdělávacích plánů dle doporučení ŠPZ,
•  rehabilitační tělesnou výchovu, individuální výuku, logopedii, rehabilitaci metodami trampoliningu, 

snoezelenu aj.,
• výuku základů cizího jazyka (AJ),
•  výuku za použi   moderních technologií – PC, tablety, iPady, roboty,
•  výuku zaměřenou na rozvoj prak  ckých dovednos   žáků,
• širokou nabídku zájmových kroužků,
•  mimotřídní činnos   – výlety, ozdravené pobyty, celoškolní ak  vity, projekty.
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Exkurze na střední škole

30 Ze škol

Po této úvodní čás   odešla každá skupina s vyuču-
jícím do odborné pracovny. Dostali jsme krátký vý-
klad a nezbytné poučení o bezpečnos  . Také jsme 
museli předvést své znalos   z elektřiny, kterou 
v tomto školním roce v hodinách fyziky probírá-
me. Byli jsme pochváleni, protože jsme hodně věcí 
znali a v látce jsme se dobře orientovali. Výklad 
byl stručný, ale celkem poučný. Pracovali jsme ve 
skupinách po třech žácích. Zkoušeli jsme do elek-
trického obvodu zapojovat diody, žárovky, bzučák, 
motor. Po hodině jsme se nasvačili a vyměnili jsme 
si učebnu s druhou skupinou. 

Škola jako taková se nám velice líbila, zejména 
zařízení a vybavení pracoven na elektrotechniku. 

Některé z nás škola zaujala natolik, že si podáváme 
přihlášku právě tam. Učitelé na nás byli moc hod-
ní, když jsme něco nevěděli, tak nám vše vysvětlili 
a pomohli. Celé dopoledne nám velmi rychle utek-
lo a bylo na čase se vrá  t zpět domů. Před školou 
jsme počkali opět na náš autobus a vyrazili směr 
Český Brod. Bylo to povedené dopoledne a dopo-
ručujeme budoucím deváťákům tuto exkurzi také 
absolvovat.  

Tereza Ne  ková a Denisa Pokorná, 
9. A, ZŠ Tyršova

Foto: Mgr. Věra Fišarová, ZŠ Tyršova

Dne 10. 2. 2023 jsme jako deváťáci navš  vili Střední odbornou školu stavební a Střední odborné učiliště 
stavební v Kolíně. Jelo nás celkem třicet a naše cesta začala v 7.45 na autobusové zastávce v Českém 
Brodě.  Autobusem jsme jeli asi 25 minut, cesta byla krátká, ani jsme si nestačili všechno důležité říct. Po 
příjezdu jsme šli do školní jídelny, kde jsme podepsali prezenční archy, a paní učitelka nás rozdělila do dvou 
skupin po patnác   žácích. Bylo to kvůli návštěvě odborných pracoven. Také každý dostal velkou svačinu 
v podobě bagety, cukroví, ovocné vody, sušenky a jablka.
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Prkna, která znamenají SVĚT

Divadelní večery pro každého
Poslední čás   probíhající sezóny nás provedou 
zvučná jména české divadelní scény. Oblíbený ko-
mik Lukáš Pavlásek přiveze do KD Svět one man 
show Planeta Slepic, a to ve čtvrtek 20. dubna. 
Duo Petr Rychlý a Luboš Veselý zde vystoupí v rám-
ci divadelní hry S pravdou ven a diváky svoji slov-
ní přestřelkou pobaví ve čtvrtek 27. dubna. První 
květnový čtvrtek nabídne večerní zábavu Divadelní 
soubor Bezdíkov s oblíbenou hrou Proč muži nepo-
slouchají a ženy neumí číst v mapách. Třešničkou 
na dortu bude Minipárty s Karlem Šípem. Zábavná 
talk show bude posledním pořadem jarní sezóny 
a uskuteční se ve čtvrtek 1. června. 

K hranicím hudebních žánrů a ještě dál
V rámci plánování hudebního vystoupení přijalo do 
Českého Brodu pozvání ojedinělé hudební uskupe-
ní Hradišťan & Jiří Pavlica. Koncert sedmičlenné-
ho souboru, který odkazuje na lidové tradice, se 
v KD Svět uskuteční v pátek 26. května.

S dětmi za kulturou
V programu je vždy místo i pro naše nejmladší di-
váky. Ti se mohou těšit hned na dvě velikonoční 
pohádky. Ve čtvrtek 6. dubna se v rámci celodenní 
akce Těšíme se na Velikonoce odehraje pohádko-

vý příběh Veselé Velikonoce. Tato pohádka začíná 
v 16.00 a je volně přístupná bez nutnos   zakoupe-
ní vstupenky. Ve středu 12. dubna můžete se svými 
ratolestmi vyrazit na další pohádku s velikonoční 
téma  kou. Představení Jak pan Slepička a paní Ko-
houtková malovali vajíčka se v KD Svět odehraje od 
8.30. Tře   květnovou neděli navš  ví Český Brod 
Divadelní společnost Agáta a od 15.00 zde uvede 
muzikálovou pohádku Honza málem králem.

Vstupenka v novém hávu
Nejen my v organizaci, ale také zákazníci nakupu-
jící vstupenky online, se během zimy seznamova-
li s novým prodejním portálem. Dalším krokem 
v rámci vstupenkové revoluce je však vzhled vstu-
penky. Již nyní si návštěvníci nemohli nevšimnout 
podstatně menšího rozměru, který je prak  čtější 
pro přenos v peněžence. To nejlepší nás však te-
prve čeká. Ve výrobě je nový design kombinující 
uži   ikonek, které znáte z webu a plakátů, s uži-
 m nového logomanuálu města. Na vstupenky se 

opravdu těšíme a věříme, že se budou těšit i oblibě 
našich návštěvníků.

Těšíme se na vás na viděnou v KD Svět.

Ing. Klára Tesaříková, KD Svět/CVIK

Již delší dobu je při tvorbě programu KD Svět zvykem, že je zveřejněna vždy jeho čtvrtletní část. Ve středu 
1. března tak byl zveřejněn program na měsíce duben – červen. Zároveň byl spuštěn i předprodej vstupe-
nek na všechny plánované pořady. S poslední čás   sezóny 2022/2023 se však pojí nejen pestrá nabídka 
pořadů, ale také změna v podobě nových vstupenek.
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Ilustrační foto z výstavy Brody v Brodě v KD Svět
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Knihovnické Dračí doupě

Dě   měly možnost usednout na dračí trůn a podle 
osmiboké kostky vybrat čtenou ukázku z různých 
příběhů o dracích. Odvážlivci potom mohli s mečem 
v ruce vstoupit do dračího doupěte, ze kterého se 
ozýval již zmiňovaný děsuplný dračí řev, a podle in-
dicií z ukázky najít a přinést dračí obrázky. Následně 
jsme všichni společně rozhodovali, jak budou příběhy 
pokračovat.

Těší nás, že o téma draků projevili zájem čtenáři od 
prvňáčků až po „mazáky“ z pátých tříd, nabízené 
knihy si většinou hned rezervovali. Proběhlo celkem 
44 literárních pořadů, kterých se zúčastnili žáci 
1. stupně ZŠ Tyršova, Žitomířská, Kouřim, Vi  ce, By-
lany, Přistoupim, Poříčany, Úvaly, ZŠ a PrŠ Český Brod 
a Kostelec nad Černými lesy.

Během letošního února a března se z prostor knihovny každé pondělí a čtvrtek dopoledne ozývaly děsivé 
zvuky. Ptáte se, co se u nás dělo? Inspirovali jsme se názvem i základními principy známé společenské hry 
na hrdiny a v rámci pravidelného cyklu literárních besed jsme se pokusili přenést ze současného reálného 
světa lidí do světa draků a fantasy příběhů. 

Odpoledne s Andersenem

Od 13.00 do 18.00 na vás čeká velikonoční výtvarná 
dílnička, deskové hry, kvízy, puzzle, pexeso, skládání 
rozstříhaných textů a další zábavné ak  vity pro malé 
i starší dě  . Nebude samozřejmě chybět čtení, setká-
te se také s Malvínou, Mickou a Mourkem, kteří spo-
lečně bydlí v domečku U tří koťátek. Od 16.00 budete 
mít možnost zúčastnit se ilustrátorského workshopu 

s Jirkou Filípkem a zkusit si, jak vymy-
slet a namalovat ilustrace k zadané-
mu příběhu. Vstup i materiál je tra-
dičně zdarma, těšíme se na vás!

Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK, 
foto Jitka Šrajerová, Městská knihovna/CVIK

V pátek 31. března proběhne již 23. ročník celorepublikové knihovnické akce Noc s Andersenem, kvůli probíhající 
rekonstrukci knihovny jsme letos naše Odpoledne s Andersenem přesunuli do KD Svět. Společně si připomeneme 
100 let od narození dvou významných a oblíbených českých ilustrátorek, Heleny Zmatlíkové a Daisy Mrázkové.
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Vybíráme z knižních novinek

33Z kultury

Kompletní přehled nových knih za měsíc únor 2023 je k dispozici na 
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.

Anton Hykisch: Bezhlavý čas
Velká francouzská revoluce vrcholí popravou krále a královny, Francií se šíří atmosféra stra-
chu. V habsburské monarchii vládne Leopold II., po jeho nečekané smr   se panovníkem 
stává jeho syn Fran  šek. A ten je pevně odhodlán zabránit tomu, aby i v jeho říši vypukla 
revoluce, aby nastal „bezhlavý čas“. Sledujeme jeho boj s revolucionáři ve Vídni i v Uhrách, 
nahlédneme do činnos   utajených společenství i rozvážných osvícenců, do prostředí paláců 
a klášterů, ale také do soudní síně, cely nebo na popraviště. Událos   staré více než 200 let 
v lecčems připomínají i naši současnost…

Mar  n Úbl a přátelé: Stezka Českem
Stezka Českem, to je první ofi ciální přechod po hranicích republiky tvořící  sícikilometrovou 
trasu na jihu a stejně dlouhou trasu na severu. Jak se z nápadu party nadšenců stane pře-
chod ve stylu Pacifi cké hřebenovky, který se dostane do největší světové aplikace dálkových 
treků a do amerického Forbesu? Proč se na stezku vydalo několik psů, kůň nebo kuře? Kniha 
obsahuje popis jednotlivých etap, rady, jak se připravit na cestu a na co si dát pozor, nebo 
 py na nejkrásnější místa, ale také osobní zkušenos   lidí, kteří se rozhodli na Stezku vypra-

vit a kterým třeba změnila život… 

Jan Kršňák: Digidě  
Kam dojdou dě   hledající poklady v počítačových hrách? Kde se ocitají dospívající, kteří 
se  proplétají zákou  mi sociálních sí  ? Co dě   k obrazovkám tolik přitahuje? A neměly by 
s nimi trávit naopak ještě víc času, aby byly připravené na budoucnost? V této knize se kro-
mě jiného dozvíte, kolik času s obrazovkami je tak akorát, kdy koupit dětem první telefon, 
jak v domácnos   nastavit pravidla používání obrazovek, jaká nebezpečí síť přináší a jak ji 
využívat smysluplně. Prostě, jak vychovávat dě   v digitálních časech… 

Magdalena Rutová: Já, chobotnice
Lidé si z oceánů udělali odpadkový koš a na mořském dně vzniká muzeum lidských doved-
nos  . To zaujme hrdinku této knížky, moudrou chobotnici. Lidé musí být úžasní živočichové, 
když dokáží vymyslet a vyrobit tak skvělé věci, ale taky hodně zvláštní, když se jich zbavují! 
A tak se osamocená chobotnice vydá poznávat lidský svět. Chce taky ochutnat avokádovou 
pomazánku, jít na koncert nebo si najít přátele. Knižní road movie pro živočichy s jakýmko-
liv počtem konče  n, kteří si dali tu práci a naučili se číst… 
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Ze sportu34

V pondělí, kdy je hodina zaměřena na cvičení na 
hudbu, jsme uspořádali malou soutěž v cvičení 
podle lektora. Přesto, že všichni cvičili s velkým na-
sazením, porota vybrala tři, kterým se dařilo cvičit 
nejlépe. V druhé disciplíně dě   měly za úkol impro-
vizovat na hudbu. A i tady jsme vybrali tři nejlepší.
   
Středeční cvičení je především o základní akroba-
 cké přípravě. Náplní těchto hodin je dostat se od 

kotoulu po přemet. A tak i karnevalová hodina byla 
zaměřena  mto směrem. Pro dě   jsme si připravi-
li gymnas  cký trojboj, kde mohly poměřit své síly 
a vyhrát oddílové medaile. 

Páteční lekce jsou hodně akční, cvičíme na nářa-
dí a stavíme úžasné překážkové dráhy. Někdy se 
nestačíme divit, co dě   dokáží vymyslet. Ze všech 
nemusí být parkouristé a profesionální sportovci, 
ale už se nám profi lují budoucí úspěšní projektan-

 , architek   a stavitelé, kteří své nápady přenáší 
do staveb neuvěřitelných překážek. A tak v pátek 
nemohla chybět soutěž v běhu přes překážkovou 
dráhu - Speed run.  

V pátek jsme náš karnevalový týden zakončili vyhlá-
šením nejlepších běžců a tombolou pro všechny. 

Karnevalové zábavy si užívali i nejmenší svěřenci 
v pondělních a středečních lekcích od 16 hodin. 
Dě   z přípravek si zařádily na diskotéce, užily si 
karnevalové hry a pohádkovou opičí dráhu.

Za  mco si nezávodní skupiny a přípravky užívaly 
karnevalového týdne, závodníci ladili formu na 
březnové závody. Držte nám palce! 

Eliška Strakošová, 
sokolský oddíl Corridoor 

Ke konci února se ke karnevalovým a masopustním rejům přidaly i dě   ze sokolského oddílu Corridoor. Na 
pravidelné lekce, které probíhají v pondělí, ve středu a v pátek od 14 do 15 hodin, dorazily dě   v krásných 
kostýmech. Pozadu nezůstaly ani trenérky, které si pro dě   připravily speciální tema  cké hodiny. 

Karnevalový týden v Corridooru

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Na plese jsme také děkovali. Za čtvrt stole   nevidi-
telné, ale každodenní práce. Skvělé výkony na hři-
š   si zapamatujete, ale kolik práce je okolo, už vidí 
málokdo. Ocenili jsme Zdeňka Pačese – předsedu 
SK dělal od roku 1977 do roku 2011, Jirku Šmejkala 
in memoriam za práci sekretáře, Honzu Křena - ve-
doucí áčka téměř po celých 25 let, Honzu Soročina 
za správce a přípravu hřiště, Pepíka Salamánka – za 
víc jak 70 let u SK (hráč, trenér, správce, pořadatel, 
fanoušek), Vladimíra Bernátha za vedení kronik od 
roku 1977 a Tomáše Mixu za přípravu každého fot-
balového zpravodaje. Zároveň vyhlašujeme anketu 
o nej fotbalisty čtvrt stole  . Výsledky budeme vy-
hlašovat na velkém fi nále oslav 9. září na Ku  lce.

Na Ku  lce máme za sebou první mistrovské utkání 
áčka, prohra s Chomutovem sice mrzí, ale před-
vedená hra, věříme, povede k pěkným výsledkům 
v sezóně. Pro jarní část jsme změnili hrací čas na 
sobotu 10.15. A budeme se ptát našich fanouš-

ků, zda je to pro ně lepší nebo zda se máme vrá  t 
k sobotnímu odpoledni.

Mládežnická zimní příprava se blíží pomalu ke 
konci a hráči už vyhlíží první mistrovské zápasy. 
I během zimy bylo o našich mužstvech slyšet. 
Starší žáci kromě zimní ligy hráli přátelské utkání 
s týmy Mladé Boleslavi ročníku 2010 a Kolína, 
oboje zvládli na výbornou. Mladší žáci vyhráli zim-
ní ligu v Uhříněvsi, když vyhráli všech 5 zápasů. 
Stejně se dařilo i starší přípravce, ta dokonce vy-
hrála všech 7 zápasů a z Kolovrat si odvezla zlaté 
medaile.  Mladší přípravka a předpřípravka jezdila 
na jednodenní turnaje a i zde jsme získávali cenné 
kovy.  Teď už si jen přejeme, abychom předváděli 
tyto dobré výkony i v mistrovských zápasech. 

Iveta Librová a Mar  n Sahula,
SK Český Brod

125 let – tohle spojení se letos objeví asi v každém našem příspěvku. Aby ne, takové výročí si zaslouží 
pořádnou oslavu. Začali jsme sportovním plesem. V krásné historické sokolovně, skvěle nasvícené Petrem 
Fořtem, vyzdobené ve sportovním duchu, se super Bíza bandem na jeviš  .  A hlavně plné broďáků, fotba-
listů, baskeťáků, nohejbalistů, atletů, skautů… Tenhle mix vytvořil unikátní atmosféru. Již ráno se po Brodě 
nesly hlášky „lítal jsem po parketu, jak racek nad Vltavou“, „hned zítra bych si to dal znova“ či „příš   rok 
ples musíte zopakovat“.

Sportovní ples, děkování a první jarní mistrovské utkání

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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K úspěchu celé akce lze připočítat perfektní poča-
sí. Letos jsme to takzvaně „vychytali“, od prvního 
do posledního dne sněžilo a při tréninku se na nás 
pravidelně smálo sluníčko. Věkové složení atletů 
na tomto soustředění mělo celkem velký rozptyl, 
ale nakonec se ukázalo, že v atle  ce, nehledě na 
věk, lze utvořit skvěle spolupracující skupinu. Vě-
říme, že soustředění všem našim svěřencům, kteří 
se soustředění v zimní přípravě zúčastnili, přinese 
zlepšení výkonnos  .

Nyní nás čekají poslední závody zimní halové sezó-
ny a již nyní se připravujeme na letní sezónu. 

Sledujte nás i nadále na našich webových stránkách 
www.atle  kacb.cz a facebooku atle  kaceskybrod.

Jana Machorková, oddíl atle  ky TJ Slavoj
Foto: David Machorek

O pololetních prázdninách vyrazili českobrodš   atle   na zimní soustředění v Kořenově. Díky ideálním sně-
hovým podmínkám jsme se mohli těšit z pravidelných výletů na běžkách. Odpoledne jsme se pak věnovali 
především kondičním tréninkům a následně únavu zaháněli saunou, bowlingem, bazénem, vycházkami, 
koulováním, stolními hrami ale i třeba virtuální realitou. 

Atle   na horách

Ze sportu36 Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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37Od zastupitelů
Redakční rada neodpovídáRedakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubrikyza obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.ani neprovádí jazykové korektury.

Opoziční občasník č. 4
Dnes bych se rád na prvním místě podrobně za-
měřil na českobrodské přechody. Téma, dle mého 
názoru, hodně občany zajímá a na Lepším Brodu se 
k tomu bouřlivě diskutuje. 

Pojďme dokázat od diskuze přejít k něčemu kon-
krétnímu. Najde se v našem městě pár ak  vních, 
kteří mají ráno i kolem poledne čas a kteří chtějí 
něco udělat? Asi oslovuji převážně kolegy důchod-
ce a důchodkyně.

Pokud si myslíte, že chcete pomoci a máte na to 
sílu, kontaktujte pana Svobodu - strážník pověřený 
velením - a ten všem poradí. Vyzvednete si žádost, 
dáte si jí potvrdit od lékaře, městská policie a ve-
dení města se k ní vyjádří a pak bude následovat 
krátké proškolení ze strany Policie ČR. To by se dalo 
s  hnout tak, že do konce března se sejdou zájemci 
a školení se dá udělat třeba hromadně.

A pak hurá, vyfasujete technické pomůcky, vestu 
atd. a jdeme na to. Co říkáte, nestojí za to pomo-
ci? Když se podaří zabránit jednomu úrazu, nebo 
něčemu horšímu, bude to stát za to. Jo, abych ne-
zapomněl, služba na přechodech je zdarma. Sám si 
sypu na hlavu popel, také jsem od listopadu pauzí-
roval, ale polepším se.

Má druhá poznámka se vrací ke vzhledu radnice č. 2. 
Když jsem zmínil, jak z okna v Suvorovově ulici 
stále visí kabel a jak nehezky vypadá svazek drátů 
před radnicí vlevo od vchodu, čekal jsem nějakou 
reakci, nebo nápravu. A nestalo se nic. Stav je stej-
ný, dokonce se objevují místa na fasádě, kde bude 
třeba opravit nátěr a také sokl budovy by zasloužil 
se na něj podívat. Přikládám dvě fotografi e a vě-
řím, že se něco dít začne.
P.S. Obrubníky u hradeb na paletách za  m jsou, 
kabel konečně zmizel, děkuji všem.

Václav Hájek

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Vyplněné nominace můžete podávat
do konce března 2023. Nominační
formulář naleznete na webových
stránkách města.

cesbrod.cz
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KD Svět

vstup volný
Čtyři stupně lidského vývoje v léčení. 

Aktivace vnitřních zdrojů. 
Spojení s vrozenou moudrostí těla jako cesta k vitalitě,

omlazení, rozkvětu a osobní síle. 

Nahlédneme na vnitřní roviny bytí a posvátný účel života.
Budeme si povídat o vrozené moudrosti našeho těla, 

 vědomí buněk, vrstvách DNA, vnitřním světle 
 a sebeuzdravující síle. 

JINDRA CHUCHLOVÁ
Výtvarnice, terapeutka a lektorka seberozvojových

 seminářů, která se přes 30 let zabývá studiem lidské duše
 a energetické medicíny.





www.cvik.info

MARTINKOVÁ ELI KA

3.4.  28.4. 2023          KD SV T

K ÍDY - Z mého pohledu

PRODEJNÍ VÝSTAVU JE MO NÉ NAV TÍVIT 
V RÁMCI PROGRAMU KD SV T NEBO PO 

P EDCHOZÍ DOMLUV

www.martinkovael.czIG: martinkova_el



PŘ I V Í T E J T E  S  N Á M I  J A R O !PŘ I V Í T E J T E S N Á M I J A R O !

VELIKONOCE
TĚŠ Í M E  S E  N A

MALOVÁNÍ KRASLIC S PANÍ ALENOU FRYČOVOU
 

PERNÍČKOVÁ DÍLNA
 

PLETENÍ POMLÁZEK
 

TVOŘENÍ A ZÁBAVNÉ AKTIVITY SE SKAUTY
 

TVOŘENÍ Z PŘ ÍRODNIN A INTERAKTIVNÍ PŘEDNÁŠKA
OD EKOCENTRA VRÁTKOV

 
OD 16:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

VESELÉ VELIKONOCE 
(DIVADLO POHÁDKA PRAHA)

 
 

VSTUP VOLNÝ
 

MATERIÁL ZA POPLATEK
 

KAVÁRNA CUKRÁTKOV OTEVŘENA
 

Č T V R T E K  6 .  4 .  2 0 2 3  
1 0 : 0 0 – 1 7 : 0 0

K D  S V Ě T  Č E S K Ý  B R O D



www.cvik.info / kdsvet

6 / duben / 23 
od 16:00

KD Svět / Český Brod 

Pohádkový příběh s velikonočními motivy 
Divadlo Pohádka Praha 

Vstupné zdarma

V předprodeji na kdsvet.cvik.info 

a v Informačním centru, 

nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

PRO DĚTI

Centrum vzdělávání, informací a kultury vám přeje příjemný kulturní zážitek.



12. 4. 2023 V 13:00

KD SVĚT ČESKÝ BROD
VSTUP VOLNÝ

BEZPEČNÝ
INTERNET

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU
AUDIOKNIHY
E-KNIHY 
PROSTOR PRO DOTAZY

CVIK ČESKÝ BROD VÁS ZVE NA BESEDU:

PŘEDNÁŠÍ 
ING. RUDA RAK



PLANETA
 

SLEPIC

STAND-UP SPECIAL
PAVLüSEKLU

Kü
Š

ch

20 / duben / 23 
od 19:00

KD Svět / Český Brod 

One man show Lukáše Pavláska

Předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

V předprodeji na kdsvet.cvik.info a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

Centrum vzdělávání, informací a kultury 

vám přeje příjemný kulturní zážitek.

www.cvik.info / kdsvet

DIVADLO

Plakát A3-Divadlo-20-4-23.indd   1 21.02.2023   18:57



www.cvik.info / kdsvetwww.cvik.info / kdsvet

27 / duben / 23 
od 19:00

KD Svět / Český Brod 

Konverzační slovní přestřelka 
Petra Rychlého a Luboše Veselého
Divadlo Kalich
Předprodej 450 Kč, na místě 500 Kč

V předprodeji na kdsvet.cvik.info 

a v Informačním centru, 

nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

Centrum vzdělávání, informací a kultury vám přeje příjemný kulturní zážitek.

DIVADLO

Plakát A3-Divadlo-27-4-23.indd   1 27.02.2023   8:02
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 WWW.POSUK.NET

Běžecký závod v našem krásném údolí říčky Šembery 
16 km, 500 m převýšení, 85 % lesa, 15 % silnice. 

Pot, bláto a slzy ... a taky panorámata, výběhy, seběhy
+ pohoda na startovní a cílové louce.

POŠEMBERSKÝ
ULTRA KROS

 

SOBOTA 22. DUBNA 2023



 

 

  
    

   











Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: tře   týden v měsíci
formát: A5, průměrně 68 stran, plná barevnost

1/1
148 mm x 210 mm

2.603 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.343 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

692 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

356 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

923 Kč

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

EXKLUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

293 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

PR ČLÁNKY

PR článek 1/2: 1.259 Kč
PR článek 1/1: 2.309 Kč
PR článek 2/1: 4.619 Kč

OSTATNÍ

Váš inzerát
Vám v případě potřeby

rádi grafi cky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a  sk letáků A5:

logo na  tulní straně:
odkaz na PR článek

na  tulní straně:
řádková inzerce:

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE

• grafi ka musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být proporčně v poměru k danému rozměru
•  u všech inzerátů musí být texty a důležitá grafi ka min. 3 mm od kraje; v případě celostránkové inzerce (ostat-

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

poslední aktualizace: 1. 12. 2022

Zajišťuje  skárna Profi -  sk group s.r.o.Zajišťuje  skárna Profi -  sk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:

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

Uzávěrky: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 5. 6., 31. 7., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2023
Data expedice: 13. 1., 17. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 16. 6, 11. 8., 15. 9., 13. 10., 20. 11., 15. 12. 2023



NABÍZÍME:
•  Velký výběr jarních květin, cibulovin, macešek, trvalek, bylinek
•  Ovocné stromky, růže, drobné bobuloviny, maliny atd.
•  Semínka, sadby jahodníků, okrasné jehličnany, listnaté keře a stromky
•  Pro obchodníky rozvoz zboží na pravidelných linkách
•  Osazení misek i truhlíků u nás koupených i Vámi donesených
•  Provádíme realizace a údržby zahrad a fi remních

areálů, sečení trávníků, stříhání živých plotů,
prořez ovocných i okrasných stromků

Mobil: 736 630 111, 736 630 120, e-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz

ZAHRADNICTVÍ JANDLZAHRADNICTVÍ JANDL
Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi

Chcete ušetřit?Přijďte přímo k pěstiteli

Po – So: 8.00 – 17.00 hod.

Stálá pracovní doba:

www.zahradnictvi-jandl.cz

Nově je otevřená prodejna Zahradnictví U Krtka v Horních Měcholupech

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

Vaše realitní makléřka 
Daniela Koutová

 739 577 024
   www.danielakoutova.cz

www.mmreality.cz
 

Prodáváte či přemýšlíte
 o prodeji Vaší nemovitosti?

 

y

Zajistím Vám bezstarostný prodej nebo pronájem
 nemovitostí všeho druhu.

 
Nabízím Vám zdarma nezávaznou konzultaci

 a ocenění Vaší nemovitosti.
 

Možnost okamžitého výkupu (až 90 % tržní ceny).
 

Profesionální prezentace
          (profi fotograf, 3D půdorysy, home staging, 

fotografie a video z dronu).
        

Kompletní právní a realitní servis.
 

Vyřeším právní vady na nemovitosti.
          

 

tržní ceny).

me staging,
.

rvis.

tosti.

ZNÁTĚ NĚKOHO, 
KDO PRODÁVÁ
NEMOVITOST? 

ZA ZREALIZOVANÝ 
 TIP VÁM VYPLATÍM 

ODMĚNU AŽ 10.000 KČ!

TIPAŘ MŮŽE BÝT KAŽDÝ!



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

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO

DVEŘE A ZÁRUBNĚ 
EUROOKNA A DVEŘE

FASÁDNÍ CENTRUM 
HUTNÍ MATERIÁL

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

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby

REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH

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

PŘIJMEME:  Řidiče/skladníka – řidičský průkaz C + E
Prodejce do stavebnin – praxe v oboru podmínkou



Vepřová kýta bez kosti – 99 Kč/kg
Vepřová kotleta s kostí – 99 Kč/kg

Vepřový bok s kostí – 97 Kč/kg

PRODEJNY:

Husovo nám. 41

Český Brod

tel.: 321 622 376

Husovo nám. 61

Český Brod

tel.: 321 622 260

Akce probíhá na obou prodejnách 

od  20. 3. 2023 do 2. 4. 2023

NABÍDKA:

Nabízíme kvalitní maso z českých chovů



Elektronik (vyhl. 50, Fanuc, Kuka, ABB)
Mechanik strojů
Operátor výroby



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



Závod na 21,1 a 10 km

NYMBURSKÝ 

23. dubna 2023
Park Pod Hradbami

Registrace na: 
www.nymburskypulmaraton.cz

Mládež neděle 17:30
3 200 Kč/osoba
12 setkání (27 hodin tance)

Dospělí neděle 20:15
2 200 Kč/osoba
10 setkání (15 hodin tance)

Zahájení výuky v neděli 24. září 2023,  
ukončení v neděli 10. prosince 2023.

Petr a Petra Duškovi ve spolupráci  
s Lesy ČZU pořádají v honosných  
prostorách Rytířského sálu černokosteleckého 
zámku zcela exkluzivně základní taneční kurzy.

Přihlášky a podrobnější informace získáte na webu www.dusektanci.cz, facebookové stránce  
www.facebook.com/dusektanci, emailové adrese info@dusektanci.cz nebo telefonním čísle +420 723 469 209.

 Velkolepé zámecké prostory s jedinečnou 
atmosférou

 Obnovení tradice kurzů společenského tance 
v Kostelci po mnoha letech 

 Párové a skupinové slevy pro mládež
 Tematické lekce
 Dvě prodloužené s živou hudbou
 Výuka pod vedením zkušených tanečníků, 

držitelů třídy „A“
 Možnost pokračovacích tanečních kurzů
 Večery strávené s noblesou i humorem

TANEČNÍ 
NA ZÁMKU

Koupím RD, chalupu, cha-
tu ve Středočeském kraji, 
ideálně Český Brod a oko-
lí. Stav nerozhoduje. Jsem 
přímý zájemce. 

Tel.: 604 215 677

MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU 
rychle, kvalitně a čistě. 

Tel.: 736 734 947

Koupím JAWA ČZ: motocy-
kl, moped, skútr, také vraky 
a díly.

Tel.: 777 589 258

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



FITKO V NOVÉM KABÁTU 



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.

227 023 023 
uvtnet.cz 

, 
I 

Vykoupím knižní 

pozůstalosti, staré tiskoviny, 

sbírky starých pohlednic, 

známek, fotografi í, obrazy, 

staré rybářské a myslivecké 

potřeby apod. 

Tel.: 731 489 630



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

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

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

•  náborový příspěvěk

NÁSTUP IHNED.



    S.A.F. Praha spol. s r.o.  
    Na Návsi 38  

                              282 01 Přišimasy 
                        www.saf.cz 
            

V O L N Á  P R A C O V N Í  M Í S T A  
 

SKLADNÍK / MANIPULANT 
Vzdělání - SŠ, SOU  
ŘP – sk. B, D a VZV, práce na PC vítána 
 

LAKÝRNÍK 
Vyučen v oboru, praxe vítána 
 

ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ  
 A MONTÁŽNÍ PRÁCE 
Vyučen v elektrooboru, případně SOŠ elektro 
Možnost montáží v zahraničí 
 

Bližší informace na tel.: 321 672 815 



Family 
prádelna a čistírna

Vše se točí kolem vás

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

VOLEJTE IHNED

Prodej, montáž a servis žaluzií a rolet

ŽALUZIE

VE
NK

O
VN

Í VNITŘNÍ

777 038 001

ÚSPORA

www.gato.cz

SÍTĚ PROTI HMYZU
ROLETY

NEJNIŽŠÍ CENY

ENERGIÍ

+420 774 518 543   lubos_r@seznam.cz
www.e-maliri .cz     Praha a okolí

Hodinové práce, 
malířské práce, 
lakýrnické práce,

montáž sádrokartonu, 
montáž nábytku,

drobné práce na zahradě.

Luboš Rychtecký





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.

KOUŘIM
RESTAURACE 
NA STŘELNICI
22.4. od 19:00
vstupné dobrovolné

  za podporyry



V zásobníku máme téměř 200 strategicky důležitých projektů. Ty,
které budou součástí Akčního plánu na další dva roky, vám
představíme na veřejném setkání. Diskutovat nad nimi a komentovat je
můžete také online na www.Brod2032.cz. 

A kdy se potkáme? 

Ve středu 19. dubna 2023 od 18:00 hodin, v obřadní
síni českobrodské radnice, nám. Husovo 70 

Všechny informace naleznete na www.Brod2032.cz.

Jdeme do finále! A co bude dál?



Program
duben–červen 2023

Kulturní dům Svět
Krále Jiřího 332, Český Brod

Vstupenky v předprodeji na kdsvet.cvik.info a v Informačním centru, 

nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. Informace k předprodeji na 731 095 524.

Pokladna a kavárna CuKRátkov jsou otevřeny hodinu před představením.

www.cvik.info/ kdsvet

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

6/4
16:00

ČT VESELÉ VELIKONOCE
Pohádkový příběh 

s velikonočními motivy
DIVADLO PRO DĚTI   Divadlo Pohádka Praha

20/4
19:00

ČT PLANETA SLEPIC
One man show Lukáše Pavláska
DIVADLO 

27/4
19:00

ČT S PRAVDOU VEN
Konverzační slovní přestřelka 

Petra Rychlého a Luboše Veselého 
DIVADLO   Divadlo Kalich

4/5
19:00

ČT PROČ MUŽI 

NEPOSLOUCHAJÍ 

A ŽENY NEUMÍ ČÍST 

V MAPÁCH
Komedie, která zkoumá rozdíly mezi 

myšlením žen a mužů
DIVADLO   Divadelní soubor Bezdíkov  

21/5
15:00

NE HONZA MÁLEM 

KRÁLEM 
Muzikálová pohádka na motivy 

filmové předlohy
DIVADLO PRO DĚTI   Divadelní společnost Agáta 

25/5
19:00

ČT MANŽELSKÝ 

ČTYŘÚHELNÍK 

NA HORÁCH  
Úspěšná komedie o osudu 

čtyř protagonistů
DIVADLO  Fanny agentura

PŘELOŽENÝ POŘAD

26/5
19:00

PÁ HRADIŠŤAN 

& JIŘÍ PAVLICA
Originální těleso, které s odkazem na lidové 

tradice překračuje hranice hudebních žánrů
KONCERT 

1/6
19:00

ČT MINIPÁRTY 

S KARLEM ŠÍPEM 

Zábavná talk show na motivy televizního 

pořadu Všechnopárty
TALK SHOW  

Centrum vzdělávání, informací a kultury vám přeje příjemný kulturní zážitek.

CVIK-prog4-5-6-2023-A5.indd   1 21.02.2023   16:03
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