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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
přelom roku je tradičně časem bilancování i časem plánování věcí budoucích a vyslovování přání.
Rok 2022 určitě nebyl jednoduchý. Po mnoha letech jsme zažili vysokou infl aci, nedostatek jindy snadno 
dostupného zboží, extrémní zdražování energií a bohužel i bezprostřední blízkost války, která byla roz-
poutána v čase ústupu dvouleté pandemie Covid-19. Takováto souhra událos   nemá v novodobé historii 
Evropy obdoby a další vývoj se těžko předvídá.
Důvody k vysokým cenám energií souvisí s problema  ckou energe  ckou situací v Evropě. Naše energe  ka 
se nachází v přechodové fázi k obnovitelným a výhledově čistším druhům energií. Nestabilní obnovitelné 
zdroje (soláry, vítr) však za  m nedokážeme plně usměrnit a energii uskladnit, proto musí být zálohovány 
zdroji stabilními, tudíž se inves  ční náklady obou těchto zdrojů promítají do výsledné ceny. Dalším důvo-
dem je naše dlouhodobá závislost na energe  ckých surovinách z Ruska, které se v souvislos   s válkou na 
Ukrajině ukázaly být nestabilní a morálně problema  cké. 
Každý z nás nyní řeší, ať už doma, ve fi rmě nebo na úřadě, jak uspořit a vytvořit rezervu pro nejistou dobu, 
která přichází. Každá krize je však i příležitos   k růstu a způsob, jakým jsme jako Evropa dokázali snížit 
závislost na energe  ckých surovinách z Ruska, mě naplňuje nadějí, že se ceny energií vlivem zajištění 
náhradních zdrojů (LNG terminály, nové projekty na ropovody a plynovody) stabilizují na únosné hladině.
Co dobrého rok 2022 také přinesl v mých očích, je vlna solidarity s Ukrajinou a ukrajinskými uprchlíky na 
úrovni jednotlivců, fi rem i ins  tucí. Dále mě těší vědomí, že snad již nadobro skončila doba covidová, což 
umožní obnovení pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v našem městě.
Rok 2022 také přinesl našemu městu nové vedení, které navázalo spolupráci se všemi odbory a příspěv-
kovými organizacemi. Dosavadní spolupráce probíhá velmi dobře a i z toho mám radost. V nadcházejícím 
roce chceme vyřešit novou podobu náměs  , obnovu parku v Jiráskových sadech a revitalizaci skládky za 
jatkami. Začneme stavět přístavbu ZŠ Žitomířská, odlehčovací komoru s čerpací stanicí odpadních vod 
pro lokality Škvárovna a Mexiko, projektovat chodníky v Liblicích, projektovat zateplení a výměnu střechy 
v domově pro seniory Anna a mnoho dalšího.
Do roku 2023 bych vám všem chtěl popřát hlavně mnoho zdraví a spokojenos  . Budu se snažit, aby se vám 
v našem městě lépe žilo. Budu rád, když se na nás budete obracet s vašimi starostmi či návrhy na zlepšení. 
Pro Českou republiku si pak přeji dobrého prezidenta či prezidentku a pro Evropu konec válečného utrpení.

Milan Majer, místostarosta města
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3Krátce z města
V adventním čase proběhla celá řada kulturních 
akcí, koncertů a společenských setkání. Například 
ve čtvrtek 22. prosince se lidé mohli ke kostelu 
sv. Gotharda přijít podívat na Betlémskou spirálu, 
ochutnat teplé občerstvení a odnést si domů bet-
lémské světlo. Akci spolupořádal T. J. Sokol a ZUŠ 
Český Brod za podpory města a skautů. 

V Českém Brodě byla nově zavedena služba pro ne-
slyšící občany Tichá linka. Zajišťuje on-line komu-
nikaci s neslyšícími a nedoslýchavými pomocí tlu-
močení znakového jazyka nebo textovým přepisem 
mluvené řeči. Více informací na www.  chalinka.cz.

Ještě před koncem loňského roku byly realizovány 
vítězné projekty par  cipa  vního rozpočtu Broďáci 
Brodu, a to psí park u nemocnice a nové herní prv-
ky v Hálově zahradě a v proluce vedle městského 
úřadu. Psí atrakce i nová lanovka se začaly okamžitě 
používat. Město počítá s pokračováním par  cipa-
 vního rozpočtu i v roce 2023, proto navrhovatelé 

už nyní mohou vymýšlet nápady pro další ročník. 
Podrobnos   zveřejníme po lednovém jednání za-
stupitelstva. 

Začátkem prosince byl, i na základě předchozího 
tlaku nového vedení města, proveden policejní 
zásah, při němž kolínš   policisté zadrželi na česko-
brodském nádraží distributora drog. Dotyčný opa-
kovaně prodával a v některých případech zdarma 
poskytoval pervi  n dalším lidem. Pro   39 letému 
muži bylo zahájeno trestní s  hání pro zvlášť závaž-
ný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Na 
rozhodnu   soudu o výši trestu si muž počká ve va-
zební věznici. Věříme, že uvedený zásah nebyl po-
slední a spolupráce města, městské policie a Policie 
České republiky bude pokračovat.

V úterý 13. 12. 2022 se v Českém Brodě uskuteč-
nila pracovní návštěva hejtmanky Středočeského 
kraje paní Petry Peckové a čás   krajské rady. Vedle 
návštěvy několika fi rem na Českobrodsku a Úval-
sku proběhlo setkání se studenty a vedením čes-
kobrodského gymnázia. Odpoledne se v obřadní 
síni radnice konalo veřejné setkání se starosty obcí 
správního obvodu, zástupci města a veřejnos  . 

Dne 7. 12. 2022 proběhlo veřejné projednání návr-
hu změny č. 3 územního plánu města Český Brod. 
V zákonné sedmidenní lhůtě bylo přijato devět ná-
mitek a připomínek, které budou následně vyhod-
noceny ve spolupráci pořizovatele, zpracovatele 
a pověřené zastupitelky. K případnému schválení 
změny č. 3 po vyhodnocení všech podaných námi-
tek by mělo dojít na dubnovém jednání zastupitel-
stva města.   

Také během prosince probíhala veřejná setkání 
a ankety v rámci přípravy nového strategické-
ho plánu. Pozvánky pravidelně uveřejňujeme na 
webových stránkách a facebookovém profi lu měs-
ta. Velmi stojíme o Váš názor, byť kri  cký. Zapojte 
se a ovlivněte podobu důležitých projektů, které se 
v našem městě připravují. Jde zejména o plánova-
nou revitalizaci náměs  , revitalizaci deponie za jat-
kami, revitalizaci Jiráskových sadů a tzv. chodníkový 
program. 

Rada města se na jednání dne 14. 12. 2022 zabýva-
la pronájmem volných hrobových míst na českob-
rodském hřbitově a případným prodejem volných 
hrobových zařízení, která se na těchto místech na-
cházejí. Těch je na českobrodském hřbitově něko-
lik desítek a město tato místa nabídne zájemcům 
k případnému novému využi  . Podrobný postup, 
seznam uvolněných hrobových míst i kontaktní 
osoby budou uveřejněny na webových stránkách 
města a technických služeb. 

Rada města na jednání dne 14. 12. 2022 souhlasila 
s podáním žádos   o dotaci ze Středočeského fon-
du obnovy památek na rekonstrukci staré radnice 
č. p. 1. Na rekonstrukci, která je v současné době 
v plném proudu, město již získalo fi nanční podporu 
z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 9,1 mil. Kč. 
Při akci dojde k obnově prostor knihovny v 1. patře, 
vybudování výtahu a rekonstrukci druhé čás   pří-
zemí. Zbývající část z celkových nákladů 16 mil. Kč 
je za  m alokována z rozpočtu města. Do budoucna 
město plánuje také adaptaci podkroví budovy na 
mul  funkční sál, rozšíření zázemí knihovny a celko-
vou opravu fasády této kulturní památky. 

Na jednání dne 14. 12. 2022 rada města zřídila škol-
skou radu Střední školy managementu a grafi ky, kte-
rou město převzalo jako zřizovatel od 1. ledna loňské-
ho roku. Školská rada bude tříčlenná a bude složena 
ze zástupce města, rodičů a zle  lých žáků a zástupce 
pedagogů. Město usiluje o rozvoj střední školy, včet-
ně navýšení její kapacity opro   stávajícímu stavu. 

Rada města dále na jednání dne 14. 12. 2022 
schválila uzavření dodatků smluv o zajištění uby-
tování   ukrajinských uprchlíků. Jedná se celkem 
o 119 lidí s dočasnou ochranou, kteří jsou ubytová-
ni v ubytovnách provozovaných městem. Na zákla-
dě smluv se Středočeským krajem jsou městu pro-
pláceny náklady, které jsou s ubytováním zejména 
maminek s dětmi z Ukrajiny spojeny.   
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4 Krátce z města

Pokračuje stavba nové ATS (automa  cká dotlako-
vací stanice), která nahradí stávající zařízení v bý-
valé kotelně na sídliš  , a dále výměna vodovodu 
a kanalizace u bytovky v Palackého ulici. Na inves-
 ční akci, jejíž celkové náklady činí 12 mil. Kč roz-

dělené mezi město a bytové družstvo, jsme získali 
dotaci od Státního fondu podpory inves  c. 

Po loňské neplánované stopce způsobené ohlá-
šenou přeložkou nadzemního vedení společnos   
ČEZ pokračuje projekční příprava opravy povrchů 
v ulici Nová. Opro   původnímu záměru plánujeme 
celkovou opravu uličního profi lu, ke které by mělo 
dojít pravděpodobně v příš  m roce. V ulici by měla 
vzniknout obytná zóna. Souběžně pokračují pro-
jekční práce na rekonstrukci páteřních chodnících 
v ulicích Školní, Bylanská a Přistoupimská. 

Na lednové jednání zastupitelstva bude předložena 
kupní smlouva, jejímž předmětem je odkup areálu 
liblické střední školy od Středočeského kraje. Jedná 
se o areál o rozloze více než 5 ha, který lze využít 
nejen pro rozvoj školství, ale i sport a volný čas. 

Probíhají jednání mezi Středočeským krajem a měs-
tem o možnos   vybudování centrálního depozitáře 
Regionálního muzea v Kolíně v areálu ZZN. Centrál-
ní depozitář by měl shromáždit veškeré sbírky mu-
zea, jehož součás   je i českobrodské Podlipanské 
muzeum. Součás   objektu budou restaurátorské 
dílny. Současně město zahájilo projekční práce na 
propojce mezi areálem ZZN a Kollárovou ulicí. Ta 
by měla být další městskou ulicí s chodníky, stromy 
a prvky vedoucími ke zklidnění dopravy. V prostoru 
u divadélka by měla vzniknout nová křižovatka. Bu-
doucí zástavba v ZZN podél železniční tra   by měla 
vytvořit pro  hlukovou bariéru.  

Město aktualizuje projektovou dokumentaci a roz-
počet rekonstrukce Žižkovy ulice tak, aby tato roz-
sáhlá inves  ce mohla být ve spolupráci se Středo-
českým krajem zahájena nejpozději v příš  m roce. 

Vedení města jedná se zástupci Hasičského zá-
chranného sboru o možnos   směny pozemků 
v areálu nemocnice za vhodný pozemek na vý-
chodním okraji města pro účely vybudování bu-
doucí výjezdové stanice. Umístění stanice v lo-
kalitě Klučovské ulice by umožnilo lepší výjezd 
směrem na D11 i na budoucí východní obchvat 
města, který by měl začínat na křižovatce se silnicí 
I/12 u liblických vysílačů a navazovat na plánovaný 
obchvat Kounic.  Pokud jde o budoucí obchvat Čes-
kého Brodu, zástupci města jednají o úpravě trasy 
této plánované silnice tak, aby se zčás   využil kori-
dor projektované vysokorychlostní tra   v katastru 
obcí Kounice a Klučov. 

Silvestrovské oslavy se tentokrát odehrály s men-
ším množstvím zábavní pyrotechniky než v minu-
lých letech a nový rok 2023 začal nezvykle teplým 
počasím. 

Po mnoha peripe  ích byla dokončena inves  č-
ní akce zateplení budovy č. p. 56, při které došlo 
k výměně oken této druhé budovy úřadu a k opra-
vě fasády do dvora i do náměs  . V rámci této 
stavby byly opraveny též oba vstupy do budovy 
i požární schodiště. 

Rada města též na jednání dne 14. 12. 2022 schvá-
lila výroční zprávu městské policie za rok 2021. 
Městská policie měla v roce 2021 deset strážníků 
a čtyři civilní zaměstnance kamerového dohledu. 
Minulý rok byl přijat jedenáctý strážník. To je dů-
ležité pro zajištění nepřetržitého provozu městské 
policie tak, aby ve službě mohli být v exponovaných 
časech vždy tři zaměstnanci. 

UPOZORNĚNÍ
Kvůli šíření ptačí chřipky byl na celém území republiky vydán zákaz volného chovu domácí 
drůbeže pod širým nebem. Opatření, například ochrana krmiva a zákaz vstupu nepovolaných 
osob ke zvířatům, se týkají všech chovů drůbeže, včetně domácích malochovů. 
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5Věstník

Body projednávané radou města 14. 12. 2022
  1.  ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory 

- úprava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 
2022.

  2.  MŠ Liblice - žádost o změnu závazných ukazate-
lů roku 2022.

  3.  ZŠ Tyršova - žádost o změnu závazných ukaza-
telů roku 2022.

  4.  Sazebníky úhrad za poskytování informací na 
rok 2023.

  5.  Aktualizace ceníku pronájmu zasedacích míst-
nos   a kopírovacích služeb na pokladně MěÚ.

  6.  Záměr na prodej hrobového zařízení ev. č. 
A-149-VIII.

  7.  Záměr na pronájem nebytových prostor v č. p. 
1311 předem určenému zájemci ProMedicus 
Home Care Services s. r. o. - STAŽENO

  8.  Smlouva o pojištění odpovědnos   města 
UNIQA pojišťovna a. s.

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

10.  Souhlas s podáním žádos   o dotaci z Fondu 
Středočeského kraje na obnovu památek pro 
rok 2023 na spolufi nancování projektu Rekon-
strukce staré radnice č. p. 1.

11.  Dodatek č. 2 ke koncesní smlouvě s provozo-
vatelem vodohospodářského majetku města 
Český Brod.

12.  Oznámení ceny za čištění odpadní vody převza-
té pro rok 2023 pro obec Tismice.

13.  Oznámení ceny za čištění odpadní vody převza-
té pro rok 2023 pro obec Klučov.

14.  Svěření pravomoci uzavírání smluv budoucích 
na věcná břemena novému starostovi města.

15.  Výroční zpráva městské policie za rok 2021.
16.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajiš-

tění ubytování.
17.  Zajištění sociálních pohřbů na období let 

2023 – 2024.
18.  Zřízení školské rady při Střední škole manage-

mentu a grafi ky.
19.  Informace - zápis z jednání Komise pro regene-

raci MPZ a veřejný prostor.

Věstník

BRIGÁDA (NEJEN) PRO STUDENTY
Centrum vzdělávání, informací a kultury přijme brigádníky na DPP na zajištění provozu infor-
mačního centra a KD Svět. Požadujeme věk 18+, příjemné vystupování, dobré komunikační 
schopnos  , základní znalost obsluhy PC a ochotu učit se novým věcem. Výhodou je anglický 
jazyk, zájem o kulturní dění, znalost Českého Brodu a okolí a záliba v cestování po ČR. Více 
informací na www.cvik.info. V případě zájmu nás kontaktujte na cvik@cvik.info. 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Městské lesy Český Brod hledají do svých řad adjunkta.  Náplní práce je komplexní lesnické 
hospodaření v lesích a částečné zapojení do manuálních prací – oprava oplocenek, ožínání 
a údržba turis  ckých míst, sekání trávy sekačkou a rozvážení materiálu po lese atd.

Požadujeme:
lesnické vzdělání s maturitou bez nutnos   praxe, práci na PC, pečlivost, spolehlivost, samo-
statnost a dobré komunikační schopnos  , řidičský průkaz sk. B (T výhodou), ak  vní výkon my-
slivos   (lovecký lístek, zbrojní průkaz), fyzickou zdatnost, morální a občanskou bezúhonnost.

Nabízíme: 
odpovídající mzdové ohodnocení v 9. platové třídě a bonusy zaměstnavatele, práci v malém 
kolek  vu, vstřícné a komunika  vní jednání a osobní rozvoj v komplexní lesnické praxi. Pra-
covní podmínky v poměrně svažitých terénech městských lesů.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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6 Z radnice

Mgr. Tomáš Klinecký
(819 hl.)
kandidát Lepší Brod
42 let, starosta města, 
Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod.

Ing. arch. Markéta Havlíčková
(650 hl.)
kandidátka Českobroďák SNK
37 let, místostarostka města, 
architektka, Český Brod

Bc. Karolína Blažková
(629 hl.)
kandidátka Lepší Brod
24 let, studentka žurnalistiky, 
Český Brod

Mgr. Hana Bohatová
(522 hl.)
kandidátka Českobroďák SNK
35 let, učitelka, 
Český Brod

Václav Hájek
(311 hl.)
kandidát ANO
65 let, pracující senior, 
Český Brod

Ing. Lucie Hovorková
(583 hl.)
kandidátka ODS 
52 let, ředitelka domova 
seniorů, Český Brod

Tomáš Charvát
(463 hl.)
kandidát Pro Brod
55 let, ředitel ZUŠ, sbormistr, 
Český Brod

Ing. Martin Janků
(489 hl.)
kandidát Českobroďák SNK
54 let, IT specialista, 
Český Brod

Ing. Jaroslav Kokeš
(612 hl.)
kandidát Českobroďák SNK
79 let, senior, 
Český Brod

Pavel Kvasnička
(682 hl.,)
kandidát Lepší Brod
46 let, radní, předseda spolku 
Šemberské stezky, 
Český Brod

Ing. Milan Majer 
(573 hl.)
kandidát ODS
46 let, obchodní ředitel, 
neuvolněný místostarosta, 
Český Brod

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.
(874 hl.)
kandidát Lepší Brod
38 let, radní, učitel, historik,
kurátor muzea, Český Brod

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Ing. Jakub Nekolný
(633 hl.)
kandidát ODS
51 let, lektor a trenér, 
Český Brod

Ing. Evžen Pospíšil
(519 hl.)
kandidát Českobroďák SNK
41 let, radní, vedoucí 
personálního oddělení, 
Český Brod

Ing. Jan Přikryl
(274 hl.)
kandidát Pro Brod
60 let, stavař, projektový
manager, Český Brod

Martin Sahula, DiS.
519 hl.)
kandidát ODS
31 let, radní, sportovní 
trenér mládeže, Český Brod

Bc. Jiří Stuchl
(637 hl.)
kandidát Lepší Brod
42 let, ředitel o. p. s., 
M´am´aloca, lektor, 
Štolmíř

Mgr. Jiří Slavík
(766 hl.)
kandidát Lepší Brod
46 let, ředitel ZŠ Žitomířská, 
Český Brod

MUDr. Ing. Jan Sýkora
(572 hl.)
kandidát ODS
36 let, lékař, Český Brod

Bc. Petr Šmejkal
(297 hl.)
kandidát ANO
36 let, hlavní stavbyvedoucí, 
Český Brod

Ing. Filip Ulík
(679 hl.)
kandidát Lepší Brod
52 let, produktový 
manažer finančních služeb, 
Český Brod

Pozvánka.
Starosta města vás zve na 
3. zasedání Zastupitelstva
města Český Brod, které se
bude konat v pondělí 30.
ledna 2023 od 18:00 hodin
v obřadní síni českobrodské
radnice, nám. Husovo 70.

Volební období 2022 - 2026.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Stále se můžete zapojit do plánování budoucího rozvoje 
našeho města!

Z radnice8

Mohl by tam být altán s ohništěm, rozhledna, horolezecká stěna, dětské hřiště, lavičky z kmenů, prostor 
pro sáňkování a bobování, běžecká trasa, která by měla využi   jak v létě (klasické běhání), tak v zimě 
(běžky), klidová zóna, možnost posezení atd. O co se jedná?

Jedná se o nápady, které nám posíláte prostřed-
nictvím on-line anket a diskuze. Pomáhají nám 
tvořit představu o budoucí podobě města. Ještě 
jste se nezapojili? Jak na to se dočtete dále. Chtěli 
byste pražskou Stromovku u nás? A kde? V býva-
lém prostoru deponie na okraji našeho města se 
nachází přibližně dva hektary nevyužitého pozem-
ku, který by se měl v dohledné době proměnit 
na přírodní rekreační zónu. Diskutovat o tom, co 
by se zde dalo dělat, můžete nejen za zavřenými 
dveřmi, ale všichni společne v on-line diskuzi na 
www.Brod2032.cz. Zapojte se! Váš názor je pro nás 
důležitý. Diskuze poběží do 22. 1. 2023.

Náměs   by mělo být místem hlavně pro lidi, ne 
pro auta. Souhlasíte s námi? Nebo by to mělo být 
naopak? Zastupitelstvo města schválilo vyhláše-
ní architektonické soutěže na novou podobu ná-
měs  . Vyplňte do 22. 1. anketu buď na webových 
stránkách www.Brod2032.cz nebo vyplňte dotaz-
ník, který naleznete na další stránce. Odevzdat ho 
můžete v informačním centru nám. Arnošta z Par-
dubic č. p. 1. 

Ukončena byla anketa k Jiráskovým sadům. Výstu-
py z ní a z veřejného setkání právě zpracováváme. 
Pokud by vás zajímalo, jaké změny a novinky stu-
die pana Ing. Součka navrhuje, můžete do ní na-
hlédnout na webových stránkách projektu www.
Brod2032.cz. A co zajímalo účastníky listopadové 
procházky? Na reportáž přímo z terénu se můžete 
podívat na Youtube kanálu města Český Brod.

Skončilo také on-line i off -line mapování k chod-
níkovému programu. Sebraná data ve spolupráci 
s odborem rozvoje a technickými službami právě 
vyhodnocujeme. Na výsledky se můžete podívat 
na webových stránkách www.Brod2032.cz.

ve spolupráci s Agora CE Mar  na Vlastníková,
PR manažerka města

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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11Z radnice

Obce obvykle nezřizují střední školy. Město svým 
ne zcela typickým krokem liblickou střední školu 
zachránilo od sloučení s kolínskou dopravní prů-
myslovkou. Kdybychom to neudělali, škola by se 
přesunula do Kolína a objekt by zůstal prázdný. Pro 
žáky a učitele se dohodou se Středočeským krajem 
v podstatě nic nezměnilo. K dořešení však zbývá to 
podstatné, tedy převod majetku školy na město. 
K tomu by mělo dojít letos. 

Pokud zastupitelstvo na svém lednovém jednání 
odsouhlasí kupní smlouvu o převodu areálu li-
blické střední školy, staneme se od jara t. r. také 
vlastníkem rozlehlého souboru budov a pozemků 
někdejší Střední odborné školy Český Brod – Lib-
lice. Jedná se především o hlavní budovu střední 
školy, dále křídlo bývalého školního internátu, tzv. 
vilu a tělocvičnu. Podmínky převodu vyplynuly 
z jednání s krajskou reprezentací minulý rok. Měs-
to školu odkoupí za cenu podle znaleckého posud-
ku, a to 84 mil. Kč. Takto dohodnutá cena bude 
rozložena do 10 let s  m, že kraj nepožaduje žádné 
úročení. Každoročně budeme splácet 8, 4 mil. Kč. 
Současně jsme se se Středočeským krajem dohod-
li na převodu některých městských pozemků pro 
potřeby krajských ins  tucí. Jmenovitě jde o depo-
zitář muzea v ZZN, výjezdové stanoviště krajské zá-
chranky, popřípadě některého objektu pro potřeby 
krajských zařízení sociálních služeb pro zdravotně 
pos  žené. O cenu těchto pozemků a budov se ná-
sledně kupní cena za školu sníží. Stejná dohoda se 
týká i plánovaných převodů pozemků pro budou-
cí obchvat města podle schváleného memoranda 
o spolupráci.

Areál liblické školy má výměru přes 5 ha, což je více 
než všechny ostatní českobrodské školy dohroma-
dy. Proto by tu do budoucna měla vedle střední 
školy vzniknout základní škola pro potřeby Liblic-
kého předměs   i samotných Liblic a nové zázemí 
Mateřské školy Liblice. Ta doposud sídlí v ne zce-
la vyhovujících podmínkách bývalého rodinného 
domu a druhá část od roku 2011 v přízemí střední 

školy. Všechny stupně škol by mohly využít spo-
lečné zázemí, tedy především sportoviště a školní 
jídelnu. Rovinatý pozemek, který sahá až téměř 
k Chodo  nskému rybníku, pak skýtá skoro neome-
zené možnos   budování dalších zařízení pro sport 
a volný čas. Nevýhodou je sice větší vzdálenost od 
centra města, na druhou stranu areál by měl být 
dle studie Liblického předměs   přímo propojen 
s budoucím bytovým komplexem v cukrovaru, 
čímž se zkrá   i pěší cesta od nádraží na přibližně 
700 metrů.

Školní kampus bude vznikat postupně podle po-
třeb a možnos   města. Aktuálně největším pro-
blémem je nedostatečná kapacita střední školy, 
která pro svůj rozvoj potřebuje několik kmenových 
i odborných učeben navíc. Vedle toho chystáme 
zahájení projekční přípravy stavby nové mateřské 
školy modulového typu v severní čás   pozemku, 
která by měla pojmout jak současnou liblickou 
školku, tak část dě   z plánovaných nových bytů 
v cukrovaru.  

Tomáš Klinecký, starosta města 

Město získá do majetku liblickou střední školu
Jak víte, od 1. 1. 2022 je město Český Brod zřizovatelem liblické střední školy, která nově funguje jako 
Střední škola managementu a grafi ky. Celý areál i veškeré vybavení však má za  m ve výpůjčce, tedy bez-
platném užívání, a to na dobu 2 let. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Setkání a diskuze s hejtmankou a radními Středočeského kraje

V úterý 13. prosince 2022 jsme v našem městě přivítali delegaci ze Středočeského kraje v čele s hejtman-
kou paní Petrou Peckovou. Vedle návštěvy několika fi rem na Českobrodsku a Úvalsku proběhlo setkání 
se studenty a vedením českobrodského gymnázia. Odpoledne se v obřadní síni radnice konalo setkání se 
starosty obcí správního obvodu, zástupci města a veřejnos  . 

Z radnice12

Diskutovat aktuální témata zejména z oblas   do-
pravy, školství a vzdělávání a oblas   životního pro-
středí přijel také náměstek pro oblast regionálního 
rozvoje a územního plánování Jiří Snížek, náměs-
tek hejtmanky pro oblast fi nancí a dotací Micha-
el Kašpar, radní pro oblast veřejné dopravy Petr 
Borecký, radní pro životní prostředí a zeměděl-
ství Jana Skopalíková, radní pro oblast vzdělávání 
a sportu Milan Vácha a předseda Komise pro spo-
lupráci s městy a obcemi Petr Halada. 

Mar  na Vlastníková, PR manažerka

Milí Středočeši,
ráda bych vás touto cestou pozdravila a popřála vám 
v novém roce 2023 především zdraví, klid a vnitřní 
pohodu. Chci věřit, že nás snad čeká méně náročný 
rok, než byly ty dva uplynulé provázené různými kri-
zemi. Snadný ale nebude, to víme všichni…
Chtěla bych vás ujis  t, že Středočeský kraj schválil 
velmi zodpovědný rozpočet, který počítá s krizový-
mi rezervami. Zároveň je ale stále výrazně proin-
ves  ční. Jen na inves  ční výdaje z vlastních zdrojů 
dáváme 600 milionů korun, což je o 100 milionů 
více než v roce 2022. Vyšší jsou například pláno-
vané výdaje na opravy škod po zimě na silnicích II. 
a III. třídy, na něž jsme vyčlenili 255 milionů. 

A rozpočet také opět přináší dotační programy, 
které jsou tu hlavně pro vaše obce, aby jim usnad-
nily rozvoj, a místo, kde žijete, mohlo mít třeba 
odpovídající infrastrukturu, vodovod, kanalizaci, 

školu… Ale část fondů můžete využít i Vy sami. 
A na ty bych Vás chtěla upozornit především. 

Fondy, z nichž můžete čerpat na své ak  vity pří-
mo Vy občané nebo třeba Vaše spolky či sportovní 
kluby, jsou například Fond sportu a volného času, 
kde je 40 milionů korun, z nichž je možné čerpat na 
inves  ce na sportoviš  ch, na pořádaní turnajů, na 
podporu sportu. Ten je otevřen teď v lednu. Stej-
ně tak v lednu je otevřen například Fond kultury 
a obnovy památek, který pomáhá s obnovou kul-
turních památek. Mnoho z nich je v soukromém 
vlastnictví nebo se o ně starají neziskové organi-
zace nebo dobrovolníci. Letos jsme také poprvé 
otevřeli fond Obchůdek 2021+, který má pomoci 
udržet malé prodejny v obcích do 1000 obyvatel. 
Pokud takovou provozujete, můžete požádat o pří-
spěvek.

A v neposlední řadě je tu Fond Hejtmanky. Má sice 
nejméně fi nancí, co kdy měl, ale velmi rádi z něj 
podpoříme větší akce, které mají regionální význam.

Určitě zkuste využít našich fondů. Potřebné infor-
mace najdete na stránkách kraje 
– www.kr-stredocesky.cz, záložka Granty a dotace. 
A mimochodem slibuji, že ten web kraje brzy bude 
uživatelsky přívě  vější, zanedlouho spus  me nový.

Tak krásný rok 2023 všem.

Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V současné době je většina stromů na svém život-
ním vrcholu a město, jako jejich majitel, musí zajis-
 t především provozní bezpečnost těchto dřevin. 

S  m je spojen nejen řez stromů, v některých pří-
padech je nutné i kácení. Pro zachování charakteru 
parku je však také nezbytné nahrazovat odumře-
lé jedince novými výsadbami, a to druhy, které 
budou respektovat historické souvislos  , přežijí 
v měnících se klima  ckých podmínkách a především 
vytvoří prostor příjemný pro návštěvníky parku.

V loňském roce získalo město dotační prostředky 
z Národního programu Životní prostředí na no-
vou výsadbu stromů v Jiráskových sadech. S po-
mocí dobrovolníků, převážně skautů ze střediska 
Psohlavci 14, Český Brod, jsme pod dohledem od-
borné zahradnické fi rmy pana Ladislava Kejhy vy-

sadili 47 stromů. Kromě stromu Vontů - jehličnanu 
Ginkgo biloba - se jednalo o stromy listnaté. Nej-
více bylo lip, dubů a javorů, dalšími byly buky, lili-
ovník tulipánokvětý, platan, břízy, jírovec. Sazenice 
se zemním balem měly obvod kmínku převážně 
14 - 16 cm, bílý nátěr kmínku je ochrání před zim-
ním sluncem a předčasným jarním probuzením. 
Zálivku v loňském roce zajišťovaly českobrodské 
technické služby, pokračovat v ní budou i v roce 
letošním. První dva roky po výsadbě jsou pro zdár-
ný růst stromů zásadní. Věříme, že se nám podaří 
stromy udržet při životě, vytvořit další kvalitní stro-
mové patro a pokračovat tak v práci zakladatelů 
Jiráskových sadů.

Ing. Ros  slav Vodička,
vedoucí odboru životního prostředí

Dotace na výsadbu stromů v Jiráskových sadech
Jiráskovy sady (městský park u Šembery) a Hálova zahrada se konečně dočkaly nových stromů. Stávající 
dřeviny byly vysázeny v poměrně krátkém časovém období let 1907 až 1928, tedy je možné porost v Jirás-
kových sadech označit za „stejnověký“. Výsadby stromů jsou jednou z etap celkové rehabilitace Jiráskových 
sadů na příjemný parkový prostor atrak  vní pro co nejširší okruh jeho návštěvníků.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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U nás se sliby plní!

Připomeňme si, že od 14. 2. 2022 do 21. 3. 2022 
jste mohli podávat své návrhy prostřednictvím 
on-line formuláře na webu brodacibrodu.cz nebo 
v  štěné formě na podatelně MěÚ. Sešlo se cel-
kem 21 návrhů, z nichž ke hlasování o realizaci 
v době od 16. 5 do 6. 6. 2022 postoupilo 17 z nich. 
Počet hlasujících se opro   loňskému roku navýšil 
o 23,7 % a do hlasování se zapojilo 1091 hlasují-
cích, což je velký úspěch! 

Vítězným návrhem s 543 hlasy se stal návrh Evy 
Zhřívalové a Blanky Marosi s názvem Psí park. Nový 
parčík s herními prvky pro psy je nyní k dispozici na 
pozemku před školní jídelnou s vchodem ze Žižko-
vy ulice. Autorkám návrhu se také podařilo získat 
ve dvou veřejných sbírkách a díky fi nanční podpo-
ře nadace Via České spořitelny téměř 50.000 Kč, 
z nichž bude navíc pořízena ještě jedna překážka pro 
psy a tři lavičky. Díky inicia  vě komunity pejskařů 
a fandů tohoto návrhu se podařilo svépomocí 
vybudovat plot a částečně zvelebit pozemek. 
Velký dík tedy patří všem, kteří se na realizaci psí-
ho parku fi nančně i jinak podíleli.

Druhou příčku v žebříčku obsadil návrh Oživení 
dětského hřiště u radnice s cílem do parčíku na Hu-
sově náměs   zakoupit nové pískoviště, odpadkové 
koše a lavičky. Pro tento návrh Andrey Hradecké 
hlasovalo 330 hlasujících. Mobiliář včetně nového 

pískoviště je nyní už na místě. Naplno bude ale pís-
koviště sloužit dětem až na jaře, kdy bude dosypá-
no pískem a doplněno krycí ochrannou plachtou. 

Paní Alexandra Kecová podala návrh Hřiště i pro 
větší dě  , ve kterém se zaměřila na pořízení her-
ních prvků pro školní dě   v Hálově zahradě u říčky 
Šembery. Návrh podpořilo 310 hlasujících a skončil 
na tře  m místě. Nyní jsou vedle venkovní posilov-
ny školním dětem také k depozici dva nové koloto-
če a atrak  vní lanovka. V Hálově zahradě si tak na 
své přijdou dospělí i starší dě  .

Petra Ištvániková, koordinátorka par  cipace

Projekty a investice14

V posledním čtvrtle   2022 jsme realizovali tři vítězné návrhy par  cipa  vního rozpočtu Broďáci Brodu, 
které byly fi nancovány z rozpočtu města v celkové hodnotě 600.000 Kč.

Psí park – vítězný projekt
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Psí park – vítězný projekt

Oživení dětského hřiště u radnice – 2. místo

Hřiště i pro větší dě   – 3. místo

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V detailu zobrazení jsou zároveň informace o přes-
ném datu a času jednotlivých událos   a stav ob-
jasnění. Data jsou průběžně aktualizována, tak má 
občan možnost zjis  t změny v objasnění.

Zástupci obce navíc mají přístup i k detailnějším 
sta  s  kám za vlastní obec. K 2. 1. 2023, kdy je 
uzávěrka tohoto zpravodaje, je sta  s  ka Policie 
ČR za rok 2022 v našem městě následující: 109 
trestných činů (z toho 6 násilných trestných činů; 
3 požáry, výbuchy; 16 krádeží vloupáním; 25 krádeží; 
14 podvodů; 25 jiné majetkové; 3 obecně nebez-
pečné; 4 dopravní nehody; 13 toxikománie) a 330 
přestupků (z toho 136 na úseku bezpečnos   sil-
ničního provozu a silničního hospodářství; 40 na 
úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanií; 
42 pro   veřejnému pořádku a občanskému souži  ; 
109 pro   majetku a 3 ostatní přestupky).

V porovnání s rokem 2021 došlo v našem městě 
k navýšení počtu trestných činů (+ 27), zejména 
k navýšení počtu podvodů (+ 9) a majetkových 
trestných činů (+ 12). Naopak počet přestupků 
v evidenci Policie České republiky se snížil na 268. 
Samostatně jsou vedeny přestupky zaevidované 
městskou policií, ale ty sečteme pro některý další 
zpravodaj.

V souvislos   se zlepšováním dohledu nad bez-
pečnos   silničního provozu v našem městě byl 
na konci roku pořízen pro Městskou policii Český 
Brod nový radar. Jedná se o plně automa  zovaný 
technický prostředek, který bude zaznamenávat 
porušení nejvyšší povolené rychlos   na rizikových 
místech v působnos   Městské Policie Český Brod. 
Výše popsané zařízení umožní zajištění bezpeč-
nos   i na místech, kde to nebylo doposud možné 
z důvodu technických parametrů stávajícího zařízení 
a s ohledem na zajištění bezpečnos   kontrolova-
ných vozidel a jejich řidičů porušujících ustanove-
ní zákona o provozu na pozemních komunikacích.  
Dodržování stanovené rychlos   je taktéž jednou 
z cest k vyšší bezpečnos   a plynulos   silničního 
provozu. Tímto krokem se rozrůstá vybavení měst-
ské policie o další prvek, kterým bude efek  vněji 
prováděn dohled nad silničním provozem a je jed-
nou z forem preven  vních opatření v oblas   bez-
pečnos   dopravy postupně zaváděných již několik 
let v našem městě. 

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

městské policie,
Pospisil@cesbrod.cz

Sta  s  ka kriminality v našem městě v roce 2022

16 Městská policie

Zdroj: kriminalita.policie.cz – Sta  s  ka za rok 2022

Na začátku nového roku bývá čas bilancovat. Policie ČR od září 2022 uvedla do plného provozu Mapu 
kriminality, která je přístupná všem uživatelům internetu na adrese kriminalita.policie.cz. Je možné si za 
jednotlivá časová období porovnat trestné činy i přestupky za jednotlivé obce.
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Novoroční přání Psohlavci14
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Nejprve jsme v druhém adventním týdnu při-
vítali deváťáky ze ZŠ Tyršova převlečené za Mi-
kuláše, čerty a anděly, kteří rozdali mikulášskou 
nadílku seniorům, a kdo chtěl, mohl si s nimi za-
zpívat koledu. V úterý 6. prosince jsme měli tu 
čest uvítat v rámci našeho oblíbeného pořadu 
Křeslo pro hosta výbornou malířku a herečku Ivu 
Hü  nerovou, která později vystupovala v místním 
KD Svět. Velké díky patří panu Jiřímu Vaníčkovi, 
který vše zprostředkoval a uváděl. 

Druhý adventní týden byl opravdu velice nabitý 
akcemi, protože 8. prosince nás pro změnu na-
vš  vil hlasatel a moderátor Jan Rosák, se kterým 
jsme si hezky a vesele popovídali nejen o blížících 
se Vánocích. Zajímavé vyprávění doplňoval vánoč-
ními písněmi nám již dobře známý zpěvák Šimon 
Pečenka, který opět nezklamal a sklidil u seniorů 
veliký úspěch.

Tře   adventní týden, 12. prosince, jsme zahájili 
tradičním vystoupením dě   z Rodinného centra 
Kos  čka. Dě   nám předvedly, co se za celý rok 
naučily, od hry na hudební nástroje po taneční vy-
stoupení. Kromě toho dě   donesly vánoční přáníč-
ka pro seniory, která je velice potěšila. Bylo to moc 
hezké a příjemné předvánoční odpoledne. Akce, 
kde hlavními aktéry jsou dě  , mají naši senioři rádi 
a vždy jim udělá takový program radost a vykouzlí 
úsměv na tváři.

Poslední adventní týden, v pondělí 19. prosince, 
nám přišli zpestřit svým vystoupením otec a syn 
Šálkovi. Zahráli na housle a kytaru a zazpívali nejen 
písně vánoční, ale hlavně lidové, country i folkové. 
Na závěr svého koncertu si pro nás připravili tako-
vou třešničku, maďarský čardáš, který sklidil velký 
potlesk.

Adventní čas jsme mohli zakončit oblíbenou vá-
noční besídkou pro seniory, která se nesla ve 
znamení vánoční pohody. Nechybělo občerstvení 
v podobě svařeného vína, šunkového chlebíčku 
a výborného domácího dortu, který upekly klient-
ky s naší ergoterapeutkou paní Krutskou. Skvělý 
hudební doprovod skupiny Excelent rozezpíval 
všechny přítomné a závěrem proběhlo předání 
dárků v podobě kosme  ckých balíčků. Ohlasy na 
vánoční besídku byly velice pozi  vní a senioři se již 
těší na další plánované akce v Domově.

Více fotografi í nejen z výše uvedených akcí najdete 
na www.domov-anna.cz.

Přejeme vám mnoho štěs  , spokojenos   a hlavně 
hodně zdraví do nového roku.

Mgr. Lenka Klimtová, 
sociální pracovnice

Adventní čas v ANNĚ
Advent a Vánoce jsou jedny z nejhezčích období v roce a my jsme se na tento čas náležitě připravili. Krásně 
vyzdobený Domov umocnil nadcházející sváteční atmosféru. Po delší době, konkrétně po dvou letech, se 
naši senioři mohli opět těšit i na pestrý předvánoční program.
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Č melá ci patř í  k nejvě tš í m opylovač ů m hmyzí  ř í š e

Velice rádi se s vámi o zkušenos   a zážitky se čme-
láky na přednášce podělíme. A Jakub to shrnuje 
slovy: „Když jsem se dozvěděl, jak snadné je čme-
láky chovat, rozhodl jsem se to vyzkoušet, a tak 
jsem objevil kouzlo jejich úžasného života”.

Čmelá ci jsou pro naš i př í rodu stejně  dů lež i    jako 
vč ely. Umě jí  dokonce opylovat kvě ty, které  vč ely 
obhospodař it nedoká ž ou. Vš ichni č melá ci u ná s 
patř í  mezi zvlá š tě  chrá ně né  druhy hmyzu. Stejně  
jako vč ely, i č melá ky mů ž ete chovat v ú lu – č me-
lí nu. A o cestě k ú spě š né mu odchovu čmeláků si 
právě na přednášce budeme povídat. Č melá k je di-
voký  ž ivoč ich hní zdí cí  volně  v př í rodě , a protož e je 
chrá ně ný , nemů ž ete ho zadrž ovat ná silím.

Jakube, jak se žije u nás čmelákům?
V minulos   na ú zemí  Č ech a Moravy ž ilo až  tř icet 
druhů  č melá ků . Ně které  z nich jsou v souč asné  
době  považ ová ny za vyhynulé . Dalš í ch sedm dru-
hů  je kri  cky ohrož ený ch a dva jsou ohrož ené . Za 
jejich pomalé  vymí rá ní  mů ž e ú bytek př irozené ho 
ž ivotní ho prostř edí , k ně muž  dochá zí  v dů sledku 
intenzivní ho země dě lství , mechanizace a použ í vá -
ní  pes  cidů .

Takže jim moc život neulehčujeme. Jak tedy č me-
lá ci př ispí vají  k ochraně  biotopů ? 
Umějí opylovat jiné  kvě ty než  vč ely, tř eba kvě ty 

s delš í mi trubkami. Vč ely z tě chto kvě tů  sbí rají  
nektar, ale neopylí  je. Rostliny pak netvoř í  semena 
a nemnož í  se. Naví c rů zné  druhy č melá ků  opylu-
jí  odliš né  kvě ty, protož e mají  jinak dlouhý  jazyk, 
a   m pomá hají  množ ení  mnoha rů zný ch druhů  
rostlin a př ispí vají  tak k lepš í  biodiverzitě .

Co tebe na chovu č melá ků  baví  nejví ce?
Když  se mi povede chov ně jaké ho ne ú plně  
bě ž né ho nebo dokonce vzá cné ho druhu a on se 
rozš í ř í  do okolí . Bohuž el to není  snadné . Už  jen 
nají t krá lovnu vzá cné ho druhu je ob   ž né , natož  
s ní  obsadit ú l. Loni se mi takto např í klad povedla 
založ it dvě  hní zda č melá ka lesní ho, který  je č asto 
označ ová n za nejkrá sně jš í ho č eské ho č melá ka.

Ekocentrum Vrátkov všechny srdečně zve v ne-
děli 29. 1. 2023 od 13 do 16 hodin na přednášku 
s tématem Podpora a chov čmeláků na zahradě 
s Jakubem Černým.

Kapacita na přednášku je omezena, přihlašte se, 
prosím, přes registrační formulář na stránkách 
www.ekocentrumvratkov.cz.

Těšíme se na vás. 
Jitka Čurdová, 

koordinátorka ak  vit Ekocentra Vrátkov

S Jakubem Černým z Mukařova se znám osobně již několik let. Díky jeho povaze záchranáře přírody a zápa-
lu pro dobrou věc jsem se i já brzy stala chovatelkou a záchranářkou čmeláků. Když jsem tedy sestavovala 
plán akcí Ekocentra Vrátkov na rok 2023, tak přednáška o čmelácích tam nesměla chybět. 
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Rodinné centrum Kos  čka slaví letos 20 let své existence

20 Z organizací a spolků

Z původního klubu pro maminky s dětmi se stalo 
v roce 2003 mateřské centrum Kos  čka, které 
v roce 2006 přesídlilo do zrekonstruovaných prostor 
na Náměs   Arnošta z Pardubic. S rostoucí poptáv-
kou po nových službách se také postupně rozšířila 
nabídka a z mateřského centra se stalo centrum 
rodinné, které kromě širokého výběru kurzů pro 
dě   i pro dospělé pořádá akce, besedy, semináře, 
příměstské i letní tábory. Probíhají tam také sociálně
-ak  vizační služby pro dě   z potřebných rodin. 

LECCOS v současné době poskytuje opravdu široký 
výběr sociálních služeb. V průběhu let se jeho ak  vi-
ty přirozeně rozšířily o řadu služeb, které byly v regi-
onu potřeba. Z původního klubu pro mládež vzniklo 
nízkoprahové zařízení pro dě   a mládež, které znáte 
jako NZDM Klub Zvonice a působí v Českém Brodě, 
posledních 5 let také v Poděbradech. Dnes nabízí 
především sociální poradenství, primární prevenci 
sociálně patologických jevů, volnočasové ak  vity 
i terénní sociální služby, akce a výjezdy.

Ak  vity LECCOS jsou v současné době velmi široké. 
Dnes provozuje poradnu pro rodiny s dětmi, soci-
álně-ak  vizační služby pro rodiny s dětmi, sanaci 
rodin – terénní služby pro rodiny v úzké spolupráci 
s městskými úřady a orgány sociálně-právní ochra-
ny dě   v širším regionu Českobrodska, Kolínska 
i Říčanska. Od roku 2015 je LECCOS, z. s., také po-
věřen k doprovázení pěstounů. Zajišťuje poraden-
ství při jejich poslání, povinné vzdělávání a pobyty 
pro dě   se zajištěním celodenní péče. 

Výročí 20 let rodinného centra začínáme v úte-
rý 17. 1. 2023 malou oslavou narozenin s rodiči 
a dětmi, které Kos  čku pravidelně navštěvují. 
V průběhu roku vám budeme toto kulaté výročí 
nepravidelně připomínat.

Přejeme čtenářům Českobrodského zpravodaje 
zdraví, štěs   a klidný, ale úspěšný průběh roku 2023.

Děkujeme donátorům RC Kos  čka – ministerstvu 
práce a sociálních věcí, městu Český Brod a také 
dalším podporovatelům, dobrovolníkům a spo-
lupracujícím organizacím. Podrobnější informace 
najdete na našem webu www.leccos.cz.

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

Nezisková organizace LECCOS, z. s., která poskytuje širokou škálu sociálních služeb pro rodiny s dětmi, dě   
a mládež, započala svoji činnost na počátku nového  sícile   na dobrovolné bázi. Nejprve jako klubovna 
a čítárna pro mládež ve zvonici v městském parku, ve které se později začaly scházet také maminky s dětmi 
na rodičovské dovolené. 
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Nenudí se skau   v prosinci?

Prosinec v našem středisku tradičně patří miku-
lášským a vánočním besídkám jednotlivých oddí-
lů, ale také akcím věnovaným veřejnos  . Nejprve 
světlušky uspořádaly mikulášské tvoření, tedy 
schůzku spojenou s výrobou vánočních dárků pro 
vlčata a s návštěvou Mikuláše a čertů. Protože si 
čert žádnou z nich neodnesl, usuzujeme, že máme 
samé hodné světlušky. A kromě dárků pro vlčata 
s  hly holky vyrobit ještě vánoční výzdobu klubov-
ny, takže jsou i nadmíru šikovné. 

Společně s vlčaty pak vyrazily světlušky na vánoční 
výpravu vlakem do Rostoklat. Odtud všichni pokra-
čovali pěšky do Štolmíře a zpět do Brodu, upekli si 
buřty a předali si vánoční dárky. Holky klukům vy-
robily tašky na vybavenost, kluci obdarovali světlu-
šky krásně ozdobenými barevnými vidličkami. 

Vánoční besídka skautek a skautů se pak uskutečni-
la těsně před Vánoci v klubovně. Skau   a skautky si 
vyměnili dárky – skautky skautům připravily ručně 
malované plecháčky a skau   pro skautky připravili 
zážitkovou akci, která se ale uskuteční až v lednu, 
a tak je za  m překvapením. Kromě dárků došlo na 
ochutnávku cukroví i vánoční tradice jako je pouš-
tění skořápkových lodiček nebo krájení jablíček.

V předvečer svatého Mikuláše jsme také vyrazili 
potěšit mikulášskou návštěvou babičky a dědeč-

ky na českobrodskou LDN. Sestřičky pro ně měly 
připravené ovocné balíčky a všichni byli za toto 
předvánočního zpestření rádi. Po dvouleté vynu-
cené pauze jsme  m navázali na le  tou tradici, 
stejně jako jsme je pak před Vánoci navš  vili ješ-
tě jednou, abychom jim zazpívali vánoční koledy 
a předali vánoční přání. 

Těsně před Vánoci jsme pak, jako každý rok, vyra-
zili do Kolína, abychom si plamínek dovezený až 
z Betléma připálili od skautských kurýrů, kteří jej 
rozvážejí vlakem po celé zemi. Betlémské světlo 
jsme veřejnos   slavnostně předali při akci Bet-
lémská spirála. Tam si jej mohl přijít každý připálit 
a odnést domů. Betlémské světlo pak naši skau-
  a skautky slavnostně přinesli také do kostela 

sv. Gotharda na počátku půlnoční mše svaté, 
světýlko pak v kostele u betléma zůstalo k dispozici 
všem lidem dobré vůle. Stejným způsobem jsme 
jej donesli i na odpolední mši určenou českobrod-
ským dětem. 

Závěrem bychom vám všem chtěli poděkovat za 
přízeň našemu středisku v uplynulém roce a po-
přát hodně štěs  , pohody a především zajímavých 
článků ke čtení v roce právě začínajícím.

Radka Nováková,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

Poslední měsíc v roce by se mohl z určitého úhlu pohledu zdát měsícem na skautské akce poněkud chud-
ším. Díky vánočním svátkům, které trávíme především v rodinném kruhu, je i o poznání kratší. Ale nenech-
te se mýlit, takový měsíc může být pro skautské středisko akcemi ještě nadupanější než mnohé jiné.
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Všichni účastníci dle šifer a indicií, získávaných 
průběžně už od léta, zjis  li, na jakém místě bude 
celý program probíhat a kam se tedy mají svépo-
mocí dopravit. Po radostném shledání v centru 
Malé Skály pro ně začal akcemi opravdu nabitý ví-
kend. Roveři si po dlouhé době opět vyzkoušeli roli 
účastníka výpravy, nikoliv vedoucího a pořadatele, 
a chvílemi se dostávali do psychicky i fyzicky oprav-
du vypjatých situací. Po večerním přechodu skala-
mi na ně čekala úniková hra na chalupě, o které 
by se dalo říct, že se v daný čas stala strašidelným 
místem. 

Následující den probíhal hlavní program, který sku-
pina i přes nepřízeň počasí v podobě zimy a deště 
zvládla na jedničku. Dopoledne zažili sérii her, při 
kterých se mohli více poznat, společně si zasoutě-
žit a hlavně se pořádně zasmát. Odpoledne jsme 
již mnoho úsměvů neviděli. Čekal je týmový úkol, 
který byl fyzicky velmi náročný. Zahráli si na pošťá-

ky, kteří musí společnými silami doručit nelehkou 
zásilku, a to opravdu stras  plnou dlouhou cestou, 
při níž získávali různé handicapy a náročné úkoly. 
Na konci této pošťácké expedice na ně čekala ve-
čeře ve formě grilování na ohni ve skalním městě. 
Radostným překvapením pro ně tak bylo zjištění, 
že si celou dobu v těžké a otravné zásilce nesou 
krásná, někdy i dojemná psaní od svých rodičů, 
jimž bych za ně touto formou chtěla ještě jednou 
poděkovat. Následující den jsme si už jen zabalili 
krosny a vyrazili zpět k domovu načerpat sílu před 
pracovním týdnem.

Jak už jsem zmínila, jednalo se zkušební akci, která 
ovšem přinesla samé pozi  vní ohlasy, a tak si už 
připravujeme akci vol. 1 na květen 2023 pro celý 
roverský kmen. A rozhodně vás o ní budeme opět 
informovat.

Lůca Pivoňková,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

Skautský pochod roverské crew vol. 0
V říjnu 2022 naše středisko uspořádalo první zážitkový víkend pro rovery. Akce byla určena pro vedení 
oddílů skautů a skautek a byla takzvaně zkušební.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Roční bilance TJ Slavoj Český Brod

Většinu roku 2022 nás trápily energie a hledali 
jsme možné alterna  vy, jak zmírnit dopad růstu 
cen. Řešili jsme úsporná opatření, vybírali z mno-
ha dodavatelů a hledali jiné zdroje. Nakonec jsme 
od 1. ledna přešli ke společnos   Tedom, která nám 
bude cenu poskytovat ve spotovém režimu s při-
jatelnou pevnou marží. Velmi nám pomohla do-
tace města Český Brod na zabezpečení pravidelné 
činnos   a grant Národní sportovní agentury, který 
byl na poslední chvíli vypsán na základní provozní 
náklady a energie. Bez těchto dvou dotačních pod-
por bychom rozhodně nemohli na podzim postavit 
tenisovou nafukovací halu, na ostatních sportoviš-
 ch bychom měli závažné problémy a pro mnoho 

sportovců a dě   by se tak sportování stalo fi nanč-
ně nedostupné.

Podařilo se nám svépomocí vyměnit světla v kry-
té běžecké dráze, na chodbách a recepci haly za 
úsporná. V roce 2020 jsme měnili světla na hale 
a po zvýšení cen energií měla tato inves  ce sot-
va dvouletou návratnost. Zaizolovali jsme rozvody 
teplé vody a topení. Před vstupem do haly jsme 
obnovili a natřeli vlajkové stožáry, nástěnky i infor-
mační tabuli. Na atle  ckém stadionu správce Hon-

za Vokáč opravil sprchy, šatnové skříňky, lavičky 
i stěny šaten. Stejně jako ostatní práce svépomo-
cí zvládli společně s Jiřím Papouškem i podzimní 
úpravy zahrady. 

Dalším úspěchem roku 2022 je bezesporu založení 
nového oddílu Všeobecných rekreačních sportů, 
ve kterém mají možnost sportovat všichni, kteří 
nemají zájem o soutěžní a výkonnostní sport nebo 
už na něj prostě z různých důvodů nestačí. V tomto 
oddíle alespoň jednou týdně sportuje už bezmála 
250 dě   a dospělých, hrají například volejbal, bad-
minton, stolní tenis nebo různé druhy zdravotních 
cvičení či jógy. Obnovili jsme spolupráci s mateř-
skými školami v rámci projektu Pohyb a zdraví 
a spolupracujeme i nadále se základními školami, 
gymnáziem i veřejnos  . Díky Pavlovi Sobíškovi 
z oddílu tenisu máme zmapovanou i naši minulost, 
o které si můžete přečíst na www.tjslavojcb.cz. 
TJ Slavoj Český Brod vznikla sjednocením sportov-
ních organizací v roce 1953. V letošním roce sla-
víme tedy 70 let a o průběhu oslav vás budeme 
informovat.

Jan Hanzal, 
TJ Slavoj Český Brod

Začátek roku je příležitos   k bilancování. Minulý rok byl úspěšný, dosáhli jsme mnoha sportovních úspě-
chů a výsledků napříč všemi oddíly. Podařilo se nám zlepšit svou vlastní prezentaci, upravili jsme webové 
stránky, rozšířili je o sekci O nás, ve které představujeme naše hlavní zástupce, trenéry i zaměstnance, 
a na dalších změnách pracujeme. Založili jsme instagramový profi l a youtubový kanál, na kterém budeme 
prezentovat videa, zápasy, rozhovory a další překvapení.
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V basketbale středních škol se vloni uskutečnila 
všechna kola v průběhu měsíce listopadu. Druž-
stvo děvčat našeho gymnázia se postupně propra-
covalo až na republikové fi nále, které se konalo ve 
dnech 22. - 23. 11. 2022 v Chomutově.

Nejprve jsme 1. 11. 2022 vyřadili v Kolíně tým 
místní obchodní akademie a postoupili jsme do 
krajského kola. To se konalo 7. 11. 2022 v Poděbra-
dech. Umís  li jsme se na 2. místě za SZŠ Poděbra-
dy a kvalifi kovali jsme se do republikového fi nále.

Tam se sjelo dvanáct nejlepších středoškolských 
týmů z celé republiky, aby se poměřily ve dvou-
denním klání. První den jsme hráli s týmy z Ostravy 
a SZŠ Chomutov. S bilancí jednoho vítězství a jedné 
porážky jsme postoupili do čtvr  inále. V něm jsme 
druhý den po výborném výkonu porazili děvčata 
z gymnázia z Valašského Meziříčí. V semifi nále 

jsme pak nestačili na pozdějšího vítěze z Gymnázia 
Přípotoční Praha. Poslední utkání jsme pak v osla-
bené sestavě prohráli opět se SZŠ Poděbrady a ob-
sadili jsme konečnou čtvrtou příčku. I tak se jedná 
o historický úspěch gymnaziálního basketbalu.

Za reprezentaci školy patří velký dík všem děvča-
tům, která se na úspěchu podílela. Tým nastupo-
val ve složení: Natálie Bláhová, Anna Holá, Zuzana 
Příhodová, Adéla Hampejsová, Natálie Reitzová, 
Karolína Čechová, Lucie Šarochová, Michaela Čá-
pová, Barbora Toušková. K postupu také přispěla 
Magdalena Králová, Kristýna Přindová, Marie Holá, 
Barbora Fořtová.

Středoškolskému sportu a basketbalu zvlášť zdar!

Jan Benák,
samozvaný trenér a učitel

Úspěšné tažení českobrodských děvčat v basketbalových soutěžích
Po dvouleté koronavirové odmlce se opět rozeběhly soutěže pořádané ASŠK v celorepublikovém rozsahu.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Christmas Story v ZŠ Žitomířská
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Ve spolupráci s třídní učitelkou Veronikou Rajčin-
covou si mnoho rekvizit dě   vyrobily samy při ho-
dinách výtvarné výchovy, náročnější kulisy a kos-
týmy jsme připravily my. Dě   také vyrobily plakáty 
a pozvánky. Bylo rozhodnuto udělat dvě předsta-
vení - jedno pro budovu Chanos a druhé pro novou 
budovu.

Pak nastal 19. prosinec, první generálka a první 
představení. Dě   vše skvěle zvládly a sklidily za-
sloužený potlesk. A stejně tak i druhé představe-
ní následující den. Dě   si přestavení užily. Ohlasy 
diváků byly velmi pozi  vní. Už se nám hlásí žáci 

z jiných tříd, že by chtěli mít příš   rok také před-
stavení.

Chtěly bychom všem dětem poděkovat za perfekt-
ní spolupráci a zodpovědný přístup při realizaci 
představení, byla to opravdu radost! Také děkuje-
me Veronice Rajčincové za spolupráci při přípravě 
představení a vedení školy za podporu tohoto pro-
jektu. A těšíme se na další podobné akce.

Leona Kaslová a Hana Čejková, 
třída 5. C, ZŠ Žitomířská

V rámci tandemové výuky anglického jazyka v 5. C jsme dostaly nápad uspořádat se žáky představení 
v anglickém jazyce pro ostatní třídy prvního stupně. Dě   náš nápad nadšeně přijaly. Téma se nabízelo 
samo – Vánoce. A tak vznikl scénář Christmas Story a začalo období příprav a zkoušení. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Prosinec v Základní a Prak  cké škole 

Vánoční turnaj v přehazované
V polovině prosince, po dvouleté covidové pauze, 
proběhl 10. ročník Vánočního turnaje v přehazo-
vané mezi speciálními školami regionu. Turnaje se 
zúčastnili kromě domácích sportovců žáci z Kolína 
a Peček. Domácí reprezentovaly po dvou týmech 
prak  cké školy a základní školy. Žáci tak opět mohli 
porovnat svoje dovednos   a souhru v přehazo-
vané. Jak již bývá tradicí, naši žáci základní školy 
svádějí ve sportovních ak  vitách nejtěžší a nejvy-
rovnanější výkony se žáky z Kolína, tak tomu bylo 
i tentokrát v přehazované.  Nakonec se našim žá-
kům podařilo kolínský tým překonat pouze o jedi-
ný bod až ve tře  m setu, a tak po vyhraném zápase 
s pečeckým týmem českobrodš   žáci obhájili tur-
najovou trofej. Žáci si odvezli také hodnotné ceny 
v rámci sportovní ak  vity a také nějakou sladkou 
odměnu. Jelikož vše probíhalo ve velmi přátelské 
atmosféře a vánoční pohodě, po vyhlášení si dě   
ještě zahrály pár zápasů v halovém fotbale. Příš   
rok opět na viděnou!

Návštěva Městce Králové
Žáci osmého a devátého ročníku základní školy na-
vš  vili den otevřených dveří učiliště v Městci Krá-
lové. Při této návštěvě se k našim žákům připojila 
skupina ukrajinských žáků navštěvující českobrod-
ské základní školy.  Po příjezdu se skupině věnoval 
pan zástupce ředitele školy, který nám ve velkém 
sále představil učební obory, které je možné v této 
škole studovat, představili nám také výrobky stu-
dentů školy - cukrářů, výrobky z kvě  n či jiné prá-
ce. Prohlédli jsme si zázemí učiliště, nahlédli jsme 
přímo do výuky. Škola je moc hezky vybavena a zá-
zemí pro žáky je na dobré úrovni. Jako překvapení 
si pro nás žáci připravili krásně prostřenou tabuli 
s menším občerstvením a obsluhou. Žáci naší školy 
si mohli vyzkoušet komunikaci při objednávání pi   
a jídla, došlo i na naše dotazy. Nakonec jsme si 
mohli jít zakoupit učňovské výrobky jako vánočky, 
zákusky či jiné sladké pochu  ny. V druhé školní 
budově se nás ujal mistr, který nás provedl po díl-
nách, kde se žáci učí v oboru opravář zemědělských 

strojů. Mohli jsme si vyzkoušet i práci s různými 
stroji. Dopoledne v Městci bylo velmi příjemné, 
pro některé žáky inspira  vní při jejich rozhodování 
o dalším studiu.

Vánoční výstava 
K tradičním akcím patří také vánoční výstava. Vý-
stava výrobků, které vyrobili naši žáci se svými 
pedagogy, se těšila velkému zájmu, během tří dnů 
ji shlédlo téměř 400 návštěvníků. A bylo se na co 
dívat – výrobky z přírodních materiálů, papíru, rou-
na, keramiky nebo z různých recyklovaných mate-
riálů se všem moc líbily, a tak si každý návštěvník 
mohl vybrat něco pěkného podle svého vkusu. 
Současně s výstavou mohli návštěvníci nahlédnout 
do tříd nebo si prohlédnout naše tréninkové pra-
coviště tranzitního programu, kavárnu Tranzit Café 
a tréninkové byty. Tam také s  hli žáci střední školy 
těsně před Vánocemi pozvat své blízké na slavnost-
ní setkání, na kterém oslavili společně 1. výročí od 
otevření Tranzit Café.

Marie Šnajdrová, Nikola Znamínková,
ZŠ a PrŠ Český Brod

Koncem roku 2022 jsme se snažili ve škole ještě uspořádat tradiční akce nebo se zúčastnit akcí, na které 
jsme byli pozvaní.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Byla to naše skvělá kolegyně, přítelkyně, výborná 
učitelka českého i ruského jazyka s osobnostní-
mi vlastnostmi, kterými vysoko vyčnívala a byla 
tak pro mnohé vzorem. To, že se stala po same-
tové revoluci v roce 1990 ředitelkou školy, proto 
bylo naprosto zákonité. Škola pod jejím vedením 
zvládla naprosto perfektně všechny změny, které 
znamenaly kromě jiného kompletní transformaci 
školy a návrat ke konceptu víceletého gymnázia. 
My, kteří jsme pak v dalších letech přišli jako ředi-
telé do funkce, jsme jí vděční za položené základy. 
Stopy jejího působení zůstanou ve formě genia loci 
budovy školy navždy.

Určitě si vzpomenete na den oslav 100. výročí 
založení našeho gymnázia (sobota 5. říjen 2019). 
Mnozí z vás se, jak předpokládám, osobně této 
velkolepé událos   zúčastnili. Nějakou nešťastnou 
souhrou okolnos   se tehdy stalo, že paní ředitelka 
Lebedová přišla na školní nádvoří o mnoho poz-
ději, než jsme předpokládali. Všechny slavnostní 
proslovy a událos   na pódiu se v to odpoledne již 
odehrály a všichni absolven   v deš  vém odpoled-
ni dávno vyhledali úkryt v budově. 

Pro její vystoupení proto nebyla vhodná konstelace 
událos   ani živlů. Oba nás to moc mrzelo. Paní ředi-
telka byla připravena, že svou řeč přednese „spatra“.

Mnohokrát jsme se pak viděli při různých příle-
žitostech ofi ciálních i neofi ciálních a ona si vždy 
vzpomněla. K tomu dodávala: „Já tu řeč sepíšu 
a přinesu Ti ji, a Ty ji, prosím, předej k přečtení ve 
sborovně.“

Její proslov, který měl zaznít z pódia při oslavách 
100. výročí, jsem dostal do ruky v květnu 2020. 
Byla to doba covidová, trápili jsme se s distanční 
výukou a moc jsme se osobně nevídali.

Přiznávám, že jsem v tom období, kdy jsem také 
předával výkon své ředitelské funkce, její přání 
trochu odsunul. Celou tuto dobu to beru jako svůj 
nesplněný úkol a dluh vůči kolegyni, které jsem si 
nesmírně vážil.

Nadčasový text s názvem Milí všichni!, který dále 
uvádím, jsem samozřejmě uchoval a v souvislos   
s jejím odchodem jej, prosím, vezměte jako při-
pomínku její osobnos  , která v mnohém ovlivnila 
i město Český Brod. Děkuji vám, že jste na paní ře-
ditelku Lebedovou vzpomněli.

Mgr. Ivo Kocum, 
bývalý ředitel Gymnázia Český Brod

Splněné přání

VSTUPENKY DO KD SVĚT
Od ledna 2023 je pro on-line nákup vstupenek nutné navš  vit webové stránky kdsvet.cvik.
info, kde v sekci Program naleznete přehled představení i možnost zakoupení vstupenek. 
Vstupenky zakoupíte také tradičně v informačním centru nebo hodinu před začátkem před-
stavení na pokladně KD Svět. Vstupenky již nelze zakoupit prostřednictvím prodejní sítě 
GoOut. Děkujeme za pochopení.

KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Ve čtvrtek 16. února 2023 zveme všechny dě   a jejich rodiče nebo prarodiče na tradiční 
Knihohrátky. Malé odpolední živé čtení a hraní začíná v 15.30 hod., vstup je zdarma. 
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!

Na konci ledna minulého roku jsme se v evangelickém kostele Nejsvětější Trojice v Českém Brodě naposle-
dy rozloučili s bývalou ředitelkou českobrodského gymnázia, paní PhDr. Ladislavou Lebedovou.
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Milí všichni!
Přivádí nás totéž - vzpomín-
ky; a jak je vidět, je nás hod-
ně a vzpomínky zachovaly 
svůj půvab.

Oblouk mého vztahu k této 
škole je zvláštní. Když jsme 
z vyššího poli  ckého roz-
hodnu   museli k určitému 

datu opus  t domov, mé doznívající foglarovské 
dětství žité v krásné přírodě rázem skončilo.

Bylo po prázdninách a moje nová třída uklízela tuto 
zahradu a hřiště a já jsem se přišla představit do-
hlížejícímu pedagogovi. Stačila jsem říci, jak jsem 
byla zvyklá, pouze „Pane profesore, já jsem...“ 
a vztyčil se přede mnou přísný prst a přišlo pouče-
ní: „Pamatuj si, páni vymřeli, zůstali jen soudruzi.“ 
Byla jsem sice velká, ale do pláče mi bylo.

Pak roky běžely, dobré i horší, a já jsem se do své 
bývalé školy vrá  la v opačné úloze - do sborovny. 
Některé kolegiální vztahy přerostly v přátelství, 
a protože přátelství je v životě dar navíc, jsem za 
něj vděčna. Událos   světa poskočily nečekaně 
a my jsme se s kolegou Kocumem ocitli v ředitel-
ně. Dalším darem byla naše trvající vzájemná dů-
věra a škole dnes takového ředitele upřímně přeji. 
Ovšem prostředí školy, její vůní, úroveň a kvalitu 
vytvářejí všichni, kdo v ní pracují. Důležitá je kaž-
dá paní uklízečka a zasloužila si uznání, protože na 
požádání udělala i nemilou práci. Pan školník při-
šel na několik zlepšení, paní hospodářka a zároveň 
sekretářka věděla o každém kusu školního vybave-
ní, ovládala věci fi nancí i češ  nu. To dneska chybí 
mým bývalým studentům - právníkům, kteří musí 
po svých sekretářkách opravovat nedostatky jazy-
ka. A pak jsou tu  , pro které to všechno trvá, ale 
byl by omyl myslet, že pouze oni od nás přijímají 
vědomos   nebo impulsy k myšlení. Oni nám přiná-
šeli své mládí, svěžest, zájem každý o něco, občas 
nějakou vědomost navíc a nevinné lumpárničky. 
Každá třída byla jedinečná, za každou zůstalo chví-
li prázdno a s každou po letech přicházela radost 
z nového setkání.

Jsem ráda, že mnozí pochopili, že v umění je krá-
sa, krása přináší do života radost a je jeho oboha-
cením, že alespoň někteří mi věřili, že Dobrovský 

má krásnou tvář a připravil cestu pro rozvoj naší 
krásné mateřš  ny, jejíž hudebnost, bohatství a roz-
manitost s láskou zachy  l moudrý a statečný Ka-
rel Čapek, že její krása je stejně líbezná v něžných 
verších Seifertových jako ve zdánlivě klopýtavém 
a složitém verši Halasově, že Jiráskova kronika 
U nás je dílo dickensovské světovos  , ale napsa-
né jazykem malého národa. Pro nás před lavicemi 
není jiné odměny, než že si generace studentů od-
nesly střípky znalos  , poznání a krásy.

Před několika lety se jeden bývalý student a dávno 
už zralý muž obrá  l ke svým spolužákům s moud-
rou myšlenkou - Buďte šťastní, pokud máte ještě 
rodiče, a ptejte se jich. Pak přijde čas, že už nebu-
de koho se ptát. Ani já jsem se neptala na všechno 
a teď je mi to líto. Ale měli bychom se včas ptát ne-
jen na věci rodinné, ale i na paměť národa. Ta nám 
napoví, kde máme v národě vzory, koho si máme 
vážit, protože bez úcty k takovým lidem bychom 
byli chudí. Máme takových velkých lidí mnoho, 
nejen umělců a vědců, ale desítky mladých mužů 
a žen, kteří odcházeli na začátku 2. světové války 
bojovat za hranice nebo pomáhali doma. Jsou to 
i početné obě   z jejich rodin, popravené ze msty 
německého fašismu. První republika nebyla do-
konalá, ani nemohla, ale byla zemí, do které se 
za svobodou u  kalo a v jejímž čele stál prezident 
Masaryk, muž vysoké mravní úrovně. Dnešní pre-
zident a premiér obsah pojmu mravnost vůbec 
neznají a jsou nám ve světě pro ostudu, ale ne-
jsou tady navždy a jednoho prezidenta s osobní 
zřetelnou mravní úrovní jsme měli nedávno - Vác-
lava Havla. Otevřel nám dveře do světa, prokázal 
osobní statečnost a neměla by nám ho připomínat 
jenom Madelaine Albrightová.

Bez velkých osobnos   se můžeme sice cí  t poně-
kud osamělí, ale nezbývá než spoléhat na sebe. Kaž-
dému z nás stačí základní míra sebeúcty, abychom 
nepřekročili práh poc  vos   do světa dravos  , kde 
mírou všeho jsou peníze. Myslím, že takových, kte-
ří si naši úctu zaslouží, kolem sebe najdeme ales-
poň několik a dohromady s vlastním postojem pro-
jde národ do lepších časů. Přeji všem dobré dny 
a světlejší budoucnost.

PhDr. Ladislava Lebedová, 
bývalá ředitelka Gymnázia Český Brod
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Rok 2022 v KD Svět

KD Svět jako cíl více než 12 000 diváků
Začátkem sezóny 2022 - 2023 výrazně vzrostl zá-
jem škol o dopolední promítání a divadelní před-
stavení. Pravidelně tak se školami domlouváme 
program, který mívá převážně eduka  vní obsah. 
Více než 10 tříd tak například navš  vilo besedu 
Zikmund 100: Po stopách Zikmunda a Hanzelky, 
před Vánoci si pak dě   z MŠ a nejmladší žáci ZŠ za-
zpívali společně koledy na divadelním představení 
Hvězdička betlémská. Oblíbenými fi lmovými pro-
jekcemi se staly Planeta Praha a Kocour v botách: 
Poslední přání.

Se začátkem letošní sezóny jsme nově představili 
také projekt Kino Plus. Koná se každou první středu 
v měsíci od 15.00 a je určen všem, kterým nevyho-
vuje večerní čas a cestování za tmy. Při návštěvě 
Kina Plus na vás nečeká úplně horká novinka, ale 
třeba fi lm, který měl premiéru během posledního 
měsíce, bonusem je ale nižší vstupné.

V roce 2022 v KD Svět proběhlo celkem 88 pořa-
dů a akcí různých žánrů, které navš  vilo více než 
12 000 diváků všech věkových kategorií.

Do KD Svět nejen na fi lm nebo divadlo
Zdem foyer v KD Svět sluší pěkné obrazy a foto-
grafi e a zvlášť ty, jejichž autory jsou místní umělci. 
V roce 2022 jste tak měli možnost zhlédnout třeba 
výstavy fotografi í Tyčky Lenky Šošolíkové, Milníky 
života Evy Šaškové nebo Práce na papíře Barbory 
Veselé.

Po zahájení rekonstrukce budovy č. p. 1 se KD Svět 
stal místem konání spousty dalších akcí, které sem 
byly přesunuty. Pravidelně zde probíhala setkávání 
v rámci Klubu Vital, jednou za měsíc se zde kona-

ly přednášky pro širokou veřejnost, jejichž tématy 
byly například zdravý životní styl nebo regionální 
historie. Po covidové odmlce se do KD Svět vrá  la 
také benefi ce LECCOS. Poslední akcí roku 2022 byl 
knihovnický jarmark a setkání se spisovatelkou Mi-
chaelou Fišarovou.

Třešnička na dortu
V roce 2022 byl KD Svět vybrán mezi deset kin, kte-
rá se zúčastnila vzdělávacího projektu Nové kino. 
Ten se zaměřuje na aktuální témata a problémy 
fi lmového prostředí a umožňuje setkávání s lidmi 
z různých profesí kinařské branže. V rámci projektu 
naše dramaturgyně Kateřina Anna Nováková na-
vš  vila různá kina po celé republice i v zahraničí 
a zúčastnila se mnoha seminářů a konferencí. 
Jejím úkolem bylo také připravovat prezentace 
výsledků našeho kina. Po dokončení projektu a spl-
nění dese   požadovaných kritérií jsme obdrželi cer-
 fi kát Dobrého kina, který si můžete prohlédnout 

ve vstupní chodbě, napro   pokladně KD Svět.

Novoroční předsevze  
Abychom neusnuli na vavřínech, vrháme se do 
příprav dalších projektů. Jedním z nich je virtuál-
ní prohlídka celé budovy KD Svět, kterou již máme 
krásně zpracovanou. Aktuálně ladíme její fi nální 
podobu, kterou s vámi budeme sdílet na webo-
vých stránkách KD Svět. Na projekt Kino Plus by-
chom dále chtěli navázat s projektem Kino Art. Při 
promítání artových fi lmů si přijdou na své jistě ne-
jen místní fi lmoví fajnšmekři.

Děkujeme za vaši přízeň v roce 2022 a budeme se 
s vámi těšit na viděnou v KD Svět i v letošním roce.

Ing. Klára Tesaříková, KD Svět / CVIK

V KD Svět se kromě mnoha pravidelných fi lmových promítání a divadelních či hudebních představení ko-
nalo také několik výstav, přednášek o zdravém životním stylu či historii, knihovnický jarmark, benefi ce 
LECCOS nebo besedy pro školy. Na úspěšný rok 2022 bychom rádi navázali i letos a zároveň program v KD 
Svět zase o něco oboha  li.
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Výsledky fotosoutěže Brody v Brodě 2022

Vyhodnocení a vernisáž výstavy oceněných a vybra-
ných fotografi í fotosoutěže Brody v Brodě 2022 pro-
běhla 8. prosince na Nové radnici v Havlíčkově Bro-
dě. Výstava zde bude k vidění do konce ledna 2023 
a bude dále putovat po dalších partnerských měs-
tech. U nás v Českém Brodě můžete výstavu zhléd-
nout v KD Svět od 1. do 25. března 2023.

Kategorie do 20 let
1. místo 1000 mil československých / Ondřej Hála HB
2.  místo Karel Havlíček Borovský / Daniela Fendry-

chová HB
3. místo Všichni na jednom místě / Tereza Mátlová HB

Kategorie Krásy města
1. místo Zrcadlo / Milan Tuček ČB
2. místo Oči v muzeu / Jan Jelínek HB
3. místo Zastávka / Zhiyi Cai HB 

Kategorie Lidé a událos  
1. místo Běh klášterní zahradou / Bob Gajdoš UB
2. místo Rána na dušičky / Jan Jelínek HB
3. místo Hrobník Pavel / Jan Jelínek HB 
 Tajomná žena / Vladimír Škuta ČB

Kategorie Zajímavos   Brodska
1. místo Sedlická přehrada /Petr Hála HB
2. místo Lipnice / Mar  n Soukup HB
3. místo Vranov - Pantheon / Kateřina Hrabcová ŽB

Nejlepší fotografi e jednotlivých měst
Český Brod: Svatý kríž nech je mi svetlom / Vladi-
mír Škuta ČB

Havlíčkův Brod: Oči v muzeu / Jan Jelínek HB
Uherský Brod: Hurá, je ze mě školák / Kateřina Ma-
řáková UB
Vyšší Brod: Pozor vlak / Lenka Hojková VB
Železný Brod: Sklářský mistr / Hana Palečková ŽB 
Cena předsedy komise: Město se probouzí / Rado-
van Chvíla UB

Za podporu našeho města děkujeme pravidelným 
i novým účastníkům fotosoutěže, za rok 2022 to 
byli: Eva Karlíková, Larry Hubner, Lenka Cibulková, 
Kateřina Pačesová, Pavel Liška, Milan Tuček, Vác-
lav Vícovský, Barbora Balvínová, Vladimír Škuta 
a Petra Nováková. V červnu 2022 Centrum vzdě-
lávání, informací a kultury vydalo pexeso s mo  vy 
fotografi í z předchozích ročníků právě k příležitos   
desátého ročníku soutěže. Můžete si zahrát a inspi-
rovat se vybranými mo  vy.

Zdenka Bočková, IC/CVIK
Foto: Svatý kríž nech je mi svetlom, Tajomna žena, 

autor: Vladimír Škuta

O vítězích desátého ročníku soutěže je rozhodnuto. Sešlo se celkem 494 fotografi í od 66 autorů, za Český 
Brod bylo zasláno 57 fotografi í od 10 autorů.  
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Jarmark pro lovce perel a setkání s Michaelou Fišarovou

Dveře KD Svět se otevřely ve 14.00 hodin. Všech-
ny dě  , které celý rok pilně četly a získávaly perly, 
si za ně mohly na jarmarku nakoupit třeba knihy, 
drobné dárky nebo mlsání, nabídka byla bohatá 
a myslíme si, že bylo z čeho vybírat. Pro všechny 
ostatní návštěvníky byly připraveny deskové hry 
a tvořivé dílničky s vánoční tema  kou. Vyvrcho-
lením programu bylo setkání s paní spisovatelkou 
Michaelou Fišarovou, které začínalo v 16.00 hodin.

Michaela Fišarová je současnou autorkou knih pro 
dě   a mládež, je nositelkou ceny Zlatá stuha za kni-

hu Nikolina cesta. Se všemi přítomnými si povídala 
o svých knihách i o spisovatelství obecně, nechy-
běly krátké drama  zace příběhů a živé čtení z knih 
v podání jejího kolegy, herce Miroslava Reila.

Doufáme, že všichni lovci perel dobře nakoupili 
a že se malí i velcí návštěvníci celé odpoledne dob-
ře bavili, stejně jako my. V lednu začínáme lovit 
perly nanovo, tak se na vás v knihovně těšíme!

Jitka Šrajerová, 
městská knihovna/CVIK

Ve středu 21. prosince 2022 se všichni lovci perel mohli zastavit na tolik očekávaném knihovnickém jar-
marku. Tentokrát se konal v KD Svět a byl spojen s odpoledním programem, který byl určen úplně všem.
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Nečtu? Poslouchám!

Jak už z názvu vyplývá, zaměřili jsme se tentokrát 
na mluvené slovo. Potřebu povídat si, vyprávět 
a samozřejmě také poslouchat máme v různé míře 
všichni. Mluvené slovo nás provází od narození 
a v průběhu času bylo podporováno různými 
technikami a technologiemi. Dětem jsme některé 
z nich stručně představili: od rozhlasu, gramofonu 
a magnetofonu přes CD přehrávače až k aplikacím 
v telefonu nebo internetovému rádiu.

A kde všude můžeme mluvené slovo poslouchat? 
Při cestování, při usínání v posteli, při venčení psa 
nebo při úklidu pokoje. Společně s dětmi jsme vy-
mysleli ještě spoustu dalších situací a také jsme si 
je prak  cky vyzkoušeli. 

Jako správné knihovnice si samozřejmě přejeme, 
aby z dě   vyrostli nadšení a pilní čtenáři. Ale také 
si myslíme, že dobře přečtený příběh, který dě   
při poslechu zaujme, je může ke čtenářství přivést. 
Ve druhé čás   našeho setkání proto nechybělo ani 
tradiční představení knižních novinek.

Vybrané ukázky z audioknih si u nás poslechlo 
a nové knihy prohlédlo 41 tříd obou českobrodských 
základních škol, ZŠ Kouřim, ZŠ Přistoupim, ZŠ Úvaly, 
ZŠ Bylany, ZŠ Vi  ce, ZŠ a PrŠ Český Brod a ZŠ Poří-
čany, celkem 773 dě  .

Jitka Šrajerová, 
městská knihovna/CVIK

V průběhu listopadu a prosince 2022 jsme do knihovny pozvali žáky prvního stupně základních škol z Čes-
kého Brodu i okolí na cyklus literárních pořadů Nečtu? Poslouchám!
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Vybíráme z knižních novinek

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

Jana Hanušová: Rádio v mrazáku
Jana Hanušová je choreogra  a. Když v době covidu zavřeli divadla, rozhodla se využít své 
zkušenos   s péčí o nemocného ta  nka, zazvonila na dveře Charity a stala se pečovatelkou 
o seniory. Po čase zjis  la, že všechny ty úplně nové zážitky dokáže a hlavně potřebuje sdí-
let, a tak vznikla knížka empa  ckých tragikomických zápisků, postřehů a glos o tom, co se 
dotýká každého z nás. Jana Hanušová se nebojí pečovat, pozorovat a psát o tom, jaké to je, 
starat se o lidi, kterým dlouhý věk krá   paměť a zpomaluje čas.

Tereza Dobiášová: Tisíc let samoty
Třem sestrám, Kazin, Tetas a Liban, byly dány do vínku rozdílné vlastnos  : jedna nahlíží 
do minulos  , jedna do budoucnos   a jedna žije v sepě   se současnos  . Když se jejich síly 
spojí, nastane nový věk. Končí doba, kdy si společnost vážila svých kněžek, a nastupuje svět 
založený na boji a síle, na mužích. Autorčino vyprávění se podobá příběhu Krokových dcer, 
s pověs   z Kosmovy kroniky ale nemá společného víc, než je nutné. Je to román o konci 
my  ckého věku, kdy vládly ženy, o době, kdy se rodil svět takový, jaký ho známe dnes. 

Lenka Pecharová: Evropa k nakousnu  
Milí objevitelé, vítejte na cestě Evropou. Zjis  te, k čemu slouží největší přístroj planety, 
kde vystavují nejstarší evropskou mumii, jaká evropská bankovka má nejvyšší hodnotu 
i kam až sahá nejhlubší stanice metra. Seznámíte se s kulturně-historickými souvislostmi 
a přírodními zajímavostmi evropského kon  nentu. Belgii vám představí reportér Tin  n, na 
Islandu potkáte papuchalky. Kromě toho na vás čekají hry, rébusy plus hromada hádanek 
a v  pů! Kniha je určena zvídavým čtenářům od 8 let, kteří rádi cestují a rádi se dozvídají 
zajímavé věci. 

Kateřina Šardická: Technické památky českých zemí
Technické památky jsou mlčenlivými svědky doby, která už minula, a dokladem zručnos   
a vynalézavos   našich předků. Česká republika má stovky technických skvostů, pyšní se mno-
ha prvenstvími, a dokonce několika světovými raritami. Poznat je blíže znamená poznat své 
místo v lidské historii i současnos  . Knižní průvodce vychází ze stejnojmenného cestopisné-
ho cyklu České televize s Tomášem Hanákem, památky jsou rozdělené do jednotlivých krajů 
a doplněné údajem o přesné lokaci. Stačí tedy zadat souřadnice do navigace a vyrazit… 
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Redakční rada neodpovídáRedakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubrikyza obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.ani neprovádí jazykové korektury.

Na začátek roku mne napadá pár otázek:
Když se dívám na krásnou fasádu naší radnice č. 2, 
bývalé Královské hospody, ptám se, proč z druhého 
okna od dvorního vjezdu stále vede silný kabel. To 
nešlo, je - li tam potřeba, umís  t ho pod fasádu?
Z přední strany radnice vlevo vedle krásných dveří, 
vede svazek drátů z krabičky na fasádě do sklepní-
ho otvoru. To je asi telefon do pekla. Proč i zde tato 
ozdoba hyzdí jinak pěknou práci?

Při cestách městem si nešlo nevšimnout krásného 
kusu chodníku od Kouřimské brány k supermarke-

tům. ALE, proč na trávě máme kupy zeminy, že by 
tam byl někdo uložen?  
A proč vedle leží tři palety s obrubníky a proč zde 
také najdeme zbytek kupy podsypového materiálu?
To je tak velký problém tu uklidit a na jaře, pokud 
budou práce pokračovat, vše přivézt?
Nebo ty obrubníky jsou základem pro pomník na-
šeho bývalého pana starosty?
Řeknete si, to jsou maličkos  . ANO, jsou, ale dělají 
tyto maličkos   vzhled města.
Vše dobré v Novém roce 2023.

Václav Hájek

Opoziční občasník č. 1

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je splatný jednorázově 
k 30. 6. 2023. Výše poplatku pro tento rok byla stanova na 1.140 Kč. Částku lze uhradit 
hotově nebo kartou na pokladně MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, bankovním 
převodem (účet č. 9294910237/0100, VS: 1340 + Vaše přidělené číslo poplatníka, specifi cký 
symbol: 2023) nebo poštovní poukázkou A na pobočce České pošty. V případě, že nezná-
te svůj variabilní symbol nebo máte k platbě jiný dotaz, můžete kontaktovat paní Svatavu 
Strejčkovou 321 612 213, strejckova@cesbrod.cz nebo Petru Strakovou na 321 612 164, 
strakova@cesbrod.cz. 
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1. 2. – 28. 2. KD SVĚT Květoslava Nechvílová – výstava obrazů akademické malířky

1., 8., 15., 22. 2., 
13.00 – 14.30

kavárna KD 
SVĚT Klub Vital – setkání dříve narozených, malé občerstvení, vstup volný

2. 2., 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 knihovna Dračí doupě – cyklus literárních besed pro žáky 1. stupně ZŠ

4. 2., 16.00 sportovní hala Basketbal ženy – Pelhřimov

6. 2., 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 knihovna Dračí doupě – cyklus literárních besed pro žáky 1. stupně ZŠ

7. 2., 19.00 KD SVĚT Petr Fejk: Jak se dělá ZOO – talkshow plná příběhů a zkušenos   se zvířaty i lidmi

8. 2., 
13.00 – 14.30

kavárna KD 
SVĚT Klub Vital – setkání dříve narozených, malé občerstvení, vstup volný

9. 2., 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 knihovna Dračí doupě – cyklus literárních besed pro žáky 1. stupně ZŠ

11. 2., 14.00 sportovní hala Basketbal U17B – Tygři Praha

11. 2., 9.00 sportovní hala Basketbal U17B – Kralupy

12. 2., 
14.00 – 17.00 Ku  lka Maškarní veselice – zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi do 10 let

12. 2., 15.00 KD SVĚT Zimní příhody včelích medvídků – pohádka pro dě   a rodiče, Divadlo Krapet

13. 2., 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 knihovna Dračí doupě – cyklus literárních besed pro žáky 1. stupně ZŠ

15. 2., 
13.00 – 14.30

kavárna KD 
SVĚT Klub Vital – setkání dříve narozených, malé občerstvení, vstup volný

16. 2., 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 knihovna Dračí doupě – cyklus literárních besed pro žáky 1. stupně ZŠ

16. 2., 15.30 knihovna Knihohrátky – živé čtení a hraní pro dě   a dospělý doprovod, vstup volný

16. 2., 19.00 KD SVĚT Manželský čtyřúhelník na horách – divadelní komedie plná bláznivých situací, 
Fanny agentura

18. 2., 8.30 sportovní hala Veřejné atle  cké závody v KBD (60m překážek, 60m dálka, výška)

18. 2., 9.30 sportovní hala Basketbal U13G – Sadská

19. 2., 9.30 sportovní hala Basketbal U13G – Poděbrady

20. 2., 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 knihovna Dračí doupě – cyklus literárních besed pro žáky 1. stupně ZŠ

22. 2., 
13.00 – 14.30

kavárna KD 
SVĚT Klub Vital – setkání dříve narozených, malé občerstvení, vstup volný

25. 2., 9.00 sportovní hala Basketbal U15B – Kolín

27. 2., 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 knihovna Dračí doupě – cyklus literárních besed pro žáky 1. stupně ZŠ

28. 2., 17.00 KD SVĚT Jindra Chuchlová: Zrcadla vztahů – přednáška lektorky a terapeutky, vstup volný

27. 2., 18.00 Oranžová 
zahrada

Čaj o šesté: Cestopis Omán – přednáší Kristýna Vlčková, inspira  vní přednášky 
pro veřejnost

Kalendář akcí únor 2023  Program kina KD SVĚT samostatně 
na kdsvet.cvik.info/kino

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
leden 2023leden 2023



Josef
Formánek

Setkání s uznávaným českým prozaikem a cestovatelem

Předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč
V předprodeji na kdsvet.cvik.info a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

Děkujeme, že podporujete 
místní kulturu. Má to smysl!

19 / leden / 23 
od 19:00

KD Svět / Český Brod 

Moderuje: Josef Klíma

KŘESLO PRO HOSTA

www.cvik.info / kdsvet



26 / leden / 23 
od 19:00

KD Svět / Český Brod 

Komedie o fotbalu a početí dítěte. Pantheon production

Předprodej 400 Kč, na místě 450 Kč
V předprodeji na kdsvet.cvik.info a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

Děkujeme, že podporujete 
místní kulturu. Má to smysl!

DIVADLO

www.cvik.info / kdsvet

Plakát A3-Divadlo-26-1-23.indd   1 09.12.2022   18:55





Petr Fejk: 
Jak se dělá ZOO

7 / únor / 23 
od 19:00

KD Svět / Český Brod 

Talkshow plná výjimečných zkušeností a příběhů se zajímavými zvířaty a lidmi

Předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč
V předprodeji na kdsvet.cvik.info a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

Děkujeme, že podporujete 
místní kulturu. Má to smysl!

BESEDA

www.cvik.info / kdsvet

Plakát A3-Beseda-7-2-23.indd   1 09.12.2022   19:01





Zimní 
příhody včelích 
medvídků

12 / únor / 23 
od 15:00

KD Svět / Český Brod 

Pohádka podle literární předlohy Jiřího Kahouna. Divadlo Krapet

Předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč
V předprodeji na kdsvet.cvik.info a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

Děkujeme, že podporujete 
místní kulturu. Má to smysl!

PRO DĚTI

www.cvik.info / kdsvet









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



+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



Dovolte mi, abych Vám popřál
v tomto roce pevné zdraví, štěstí

a spokojenost v osobním
i profesním životě.

Obracejte se na mě s důvěrou
i v roce .

jedelsky@rkbohemia.eu
www.rkbohemia.cz775 026 455

Nám. A. z Pardubic 43
eský Brod 20232023

M O N T Á Ž  -  V O D A  -  T O P E N Í  
P LY N  -  M Ě Ř E N Í  -  R E G U L A C E

S T R O J N Í  Č I Š T Ě N Í  K A N A L I Z A C E

S E R V I S  A  R E V I Z E  P LY N O V Ý C H  
K O T L Ů  V Š E C H  Z N A Č E K

mobil: 776 628 888      e-mail: info@fpinstal.cz      www.fpinstal.cz

ZDE MŮŽE BÝT 
I VAŠE INZERCE

V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:
Dana Brejchová, tel.: + 420 603 588 338,

e-mail: brejchova@profi tisk.cz



Albra 
distribuce učebnic v Úvalech 

hledá řidiče skupiny B.
Dobrá komunikační schopnost, 

fyzická zdatnost pro rozvoz učebnic na školy.
Spolehlivost, zodpovědnost, fl exibilita.

Auto Fiat Ducato, Iveco.
Pozice je vhodná pro osoby se zdravotním 

pos  žením 1. - 3. st., možnost zajis  t bydlení.

Nástup možný ihned.
Tel.: 606 313 051

E-mail: petrdupal@seznam.cz

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

Kutnohorská 1105
Kostelec nad Černými lesy

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

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

•  13. plat
•  4 dny dovolené navíc

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

Informace o mzdě 
při pohovoru

Údržbář/ 
Údržbář elektro

inzerce_nabor_18_5_2022.indd   1 18.05.2022   14:07:29



  

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
 
 

 

 

 

  

Veřejnosprávní činnost 
Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) 

Střední odborná škola – Centrum 
odborné přípravy a Gymnázium 

 

Elektronické systémy 
automobilů 
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52) 

Management obchodu a služeb 
Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA  
pro školní rok 2023/2024 

Elektrikář - silnoproud 
Elektrikář – silnoproud (26-51-H/02) 

Farmaceutický chemik 
Chemik operátor (28-42-L/01)  

Mechanik elektronických zařízení se zaměřením  
na zabezpečovací techniku 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01) 

Mechanik silnoproudých zařízení  
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 
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Výuka probíhá na adresách: 
    Poděbradská 1 a 12 (Praha 9) 
    Pod Balkánem 599 (Praha 9) 
    Českobrodská 362/32a (Praha 9) 

KONTAKT 

SOBOTA  8-12 hodin 
14. 1. 2023 

Dny otevřených dveří 
STŘEDY 14 -18 hodin 

9. 11. 2022 
7. 12. 2022 
1. 2. 2023 

Poděbradská 179/1, Praha 9 
WWW.COPAG.CZ 

266 039 343 

Autoelektronika a diagnostika vozidel  
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 

Mechanik elektronik – organizační a výpočetní technika 
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 
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Chemik 
Chemik (28-52-H/01) 

Mechanik opravář motorových vozidel 
Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01) 

ROZMANITOST PŘ ÍLEŽITOSTÍ  

Autoelektrikář 
Autoelektrikář (26-57-H/01) 

Gymnázium 
Gymnázium (79-41-K/41)  

Dny otevřených dveří 
probíhají pouze      

na adresách 
Poděbradská 1 a 12  

a  
Pod Balkánem 599. 



   

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
 
 

 

 

 

  

Podnikání (64-41-L/51) 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA  
pro školní rok 2023/2024 

Zlatník a klenotník (82-51-H/03) 

Kadeřník (69-51-H/01) 
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Výuka probíhá na adrese: 

    Novovysočanská 5/501 (Praha 9) 

KONTAKT 

SOBOTA  8-12 hodin 

14. 1. 2023 
 

Dny otevřených dveří 

STŘEDY 14-18 hodin 
9. 11. 2022 
7. 12. 2022 
1. 2. 2023 

Poděbradská 179/1, Praha 9 

WWW.COPAG.CZ 

284 080 405 

Fotograf (34-56-L/01) 

Kosmetické služby (69-41-L/01) 

     

  N Á S T A V B A  

Krejčí – dámské oděvy (31-58-H/01) 

ROZMANITOST PŘ ÍLEŽITOSTÍ  

Umělecký rytec (82-51-H/09) 

Střední odborná škola – Centrum 
odborné přípravy a Gymnázium 

Výrobce kožedělného zboží (32-52-H/01) 



Vepřová kýta bez kosti – 99 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 99 Kč/kg

Vepřová játra – 49 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 16. 1. do 29. 1. 2023

NABÍDKA:

Nabízíme kvalitní maso z českých chovů



www.profi-elsa.cz

Tel. 773 991 222, 603 520 743

Nabízíme :
• výstavba rodinných dom na klí
• rekonstrukce byt , dom , kancelá í, objekt
• p dní vestavby
• voda, topení, plyn
• tesa ské a pokrýva ské práce
• obklady a dlažby
• sádrokartonové konstrukce
• zemní práce

PROFI
ELSA

Vše pro vaši spokojenost

RODINNÁ STAVEBNÍ FIRMA

eský Brod

• zateplování domu, objektu  - fasádní práce
• ploty a betonové dlažby



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.



Family 
prádelna a čistírna

Vše se točí kolem vás

Čistíme sedací soupravy 
a koberce 

v Českém Brodě 
a okolí. 

Objednávky přijímáme 
na tel.: 702 107 551. 

Po–Pá 8:00-17:00

Prádelna a čistírna Family
V Chobotě 1357

282 01 Český Brod

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

tel.: 702 107 551

Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice 
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

 

www.victoria-school.cz

  

individuální přístup

moderní vyučovací metody

celoroční program „učíme se venku“

angličtina, španělština
a němčina s rodilými mluvčími

Přijďte se k nám podívat na 
„Den otevřených dveří“ 22. 2. 2023 
a svůj čas si rezervujte na webových
stránkách školy

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

AKREDITACE

MŠMT







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.

Koupím garáž v Českým Brodě 
nebo blízkém okolí. V případě na-
bídek prosím pište na: 

radek.kreis@seznam.cz 
nebo volejte: 725 705 861.

MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rych-
le, kvalitně a čistě. 

Tel.: 736 734 947

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

 V O LN Á  P RA CO VN Í  MÍ ST A  
 

 

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

  Bližší informace na tel.: 321 672 815 

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



Mělo by být náměstí více pro lidi? Žít bujarým společenským životem nebo by se
mělo stát klidovou zónou, třeba i úplně bez aut? Nebo by to mělo být naopak?

Pražská stromovka u nás ve městě? A kde? V bývalém prostoru deponie na okraji
našeho města se nachází přibližně dva hektary nevyužitého pozemku. 

Do 22. 1. se můžete zapojit do ANKETY a DISKUZE na www.Brod2032.cz

Plánujeme také další setkávání PRACOVNÍCH SKUPIN, do kterých se můžete
přihlásit na výše uvedených webových stránkách.

ZAPOJTE SE I VY DO PLÁNOVÁNÍ BUDOUCÍHO 
ROZVOJE NAŠEHO MĚSTA.
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