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 2 Úvodník

Po	vydání	minulého	čísla	zpravodaje	se	strhla	lavina	dotazů	a	připomínek	k	článku	
o	městské	policii.	Jak	to	tedy	je?	Bude	městská	policie	prodávat	služební	vozidlo	
a	radar?	Nebo	dokonce	bude	město	rušit	městskou	policii?	Hodně	lidí	se	již	radovalo,	
protože	jim	článek	mluvil	z	duše.

Českobrodský zpravodaj
Měsíčník	věnovaný	zájmům	Českobrodska.	
Vydává	Město	Český	Brod	(IČ:	00235334).
Předti	skovou	přípravu,	ti	sk	a	inzerci	zajišťuje	
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na	výše	uvedenou	adresu	nebo	osobně	předejte	
na	podatelně	MěÚ	v	budově	na	náměstí		Arnošta	
z	Pardubic	čp.	56,	Český	Brod.

Upřednostňujeme	autorské	příspěvky	v	elektronické	
podobě	a	fotografi	e	přijímáme	ve	všech	formátech,	
oddělené	od	textu.
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příspěvky,	fotografi	e,	případně	kresby	se	nevracejí.	
Fotografi	e,	pokud	není	uvedeno	jinak,	archiv	ČBZ	a	města.

Zpravodaj	vychází	11x	ročně	a	je	doručen	zdarma	do	všech	
schránek	v	Českém	Brodě,	Liblicích,	Štolmíři	a	Zahradách.	
Zpravodaj	je	možné	rozesílat	i	mimo	Český	Brod	a	městské	
části	,	pokud	zájemce	uhradí	poštovné.	
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Bohužel	musím	všechny	tyto	vizionáře	zklamat.	
Městská	policie	služební	vozidlo	ani	radar	
prodávat	 nebude.	 Bez	 automobilu	 si	 činnost	
městské	policie	nedokáži	představit.	Slouží	
například	 na	 odchyt	 psů,	 na	 převoz	 „boti	ček“	
a	dopravních	značek	či	transportu	podnapilých	
osob	na	záchytnou	stanici	do	Kolína.	
Tuto	povinnost	ukládá	městské	policii	zákon.

Také	rychlost	se	bude	v	Českém	Brodě	měřit	
i	nadále,	protože	jenom	prevence	opravdu	
nestačí.	 Město	 Český	 Brod	 má	 také	 uzavřené	
veřejnoprávní	smlouvy	na	měření	rychlosti		
s	okolními	obcemi	a	pro	dodržení	těchto	smluv	
jsou	auto	a	radar	nutností	.

Proč	 tedy	 oti	skujeme	 takový	 článek?	 Protože	
příspěvek	přišel	do	redakce,	byl	napsán	slušně,	
i	když	s	nadsázkou,	a	byl	podepsán.	Proto	jsme	
jej	zveřejnili	v	rubrice	„Píšete	nám“.	Tato	rubrika	
je	určená	 i	 pro	 jiné	názory	a	 redakce	 za	 jejich	
obsah	neodpovídá.	Zpravodaj	není	jen	hlásnou	

troubou	radnice	a	redakční	rada	dala	najevo,	
že	se	nebude	bránit	ani	kriti	ckým	hlasům.	

Jakub	Nekolný

Vážení	občané,	po	pěti		letech	se	Vám	opět	
dostává	do	 rukou	DOTAZNÍK,	který	by	měl	dát	
zástupcům	města	obrázek	o	problémech	a	také	
Vašich	představách	o	dalším	směřování	
Českého	 Brodu.	 Dotazník	 je	 vložen	 uprostřed	
zpravodaje	a	bude	jej	možné	stáhnout	
i	 na	webových	 stránkách	města	 či	 vyzvednout	
na	podatelně	MěÚ	a	v	Informačním	centru	(IC).	
Vyplněný	dotazník	pak	můžete	odevzdat	
do	25.	května	na	podatelně	MěÚ	nebo	v	IC,	
případně	jej	vhodit	do	boxu	umístěného	
na	budově	MěÚ.	Výsledky	průzkumu	 zveřejní-
me	na	stránkách	města	a	na	veřejném	setkání	
za	účasti		zastupitelů	města	a	pracovníků	
radnice.	Odevzdané	dotazníky	budou	opět	
slosovány	a	vítězové	obdrží	hodnotné	ceny.

Věřit nebo nevěřit Českobrodskému zpravodaji?



Z města 3
Zastupitelstvo	města	 zvolilo	 novou	 členkou	
rady	města	Ing.	Renatu	Rahmovou.	

Zastupitelstvo	schválilo	novou	obecně	
závaznou	vyhlášku	o	systému	nakládání	
s	 odpady,	 která	 mimo	 jiné	 zavádí	 čtrnácti	-
denní	 cyklus	 svozu	 směsného	 komunálního	
odpadu.	

Zastupitelstvo	taktéž	schválilo	aktualizovaný	
strategický	 plán	 a	 akční	 plán	 na	 následující	
dva	roky.

Také	uzavírání	smluv	o	úhradě	neinvesti	čních	
nákladů	na	provoz	MŠ	s	obcemi	Přistoupim,	
Kšely,	Rostoklaty,	Vrátkov	a	Doubravčice	dalo	
zastupitelstvo	zelenou.

Z	 programu	 Regenerace	 městských	 památ-
kových	 rezervací	 a	 zón	ministerstva	 kultury	
bude	uvolněna	částka	ve	výši	820	ti	síc	Kč	
na	rekonstrukci	části		střechy	kostela	
sv.	Gotharda.	Povinná	spoluúčast	města	činí	
234	ti	síc	Kč.	

Rada	města	nebude	vyhlašovat	výběrová	
řízení	na	místa	 ředitelů/lek	MŠ	a	ZŠ	a	vydá	
jim	potvrzení	pro	výkon	funkce	na	dobu	6	let.

Rada	města	schválila	novou	směrnici	
o	zadávání	zakázek	malého	rozsahu	dle	
novely	zákona	o	zadávání	veřejných	zakázek.

V	březnu	proběhla	 v	budově	Chanos	v	ulici	
Na	 Vyhlídce	 (1.	 ZŠ)	 měření	 na	 přítomnost	
azbestových	a	minerálních	vláken.	Tato	
měření	 zajisti	la	 Krajská	 hygienická	 stanice	
Kolín.	Výsledky	měření	na	šesti		stanoviští	ch	
v	budově	dopadla	dobře.	Ve	všech	případech	
nebyly	překročeny	hygienické	limity	a	objekt	
je	po	této	stránce	schopen	provozu.	

Město	 vypsalo	 výběrové	 řízení	 na	 stavební	
úpravy	 v	 okolí	 nádraží	 (dopravní	 terminál,	
ulice	Cukrovarská	i	P+R).	Předpokládáme	
zahájení	prací	v	červnu	či	červenci.

Město	 nabízí	 k	 odprodeji	 tři	 volné	 bytové	
jednotky	ve	věžáku	o	velikosti		1+1	a	1+kk	za	
minimální	cenu	900	u	většího	a	700	ti	síc	Kč	
u	menšího	bytu.		

Od	začátku	dubna	město	opět	pořádá	každý	
pátek	farmářské	trhy.

Technické	 služby	 si	 pořídily	 nový	 zametací	
vůz.

Městské	slavnosti		Královské	brodění	se	
budou	konat	19.	května	v	prostorách	
u	městských	hradeb.	Součástí		slavností		
bude	 i	muzejní	noc	v	Podlipanském	muzeu,	
tentokrát	na	téma	středověk.



4 Co nového?

Ano	i	ne.	Cukrovar	sice	nejenže	nesmrdí	
a	neprodukuje	další	znečištění,	ale	pro	jistotu	už	
vůbec	neexistuje.	Chodníky	a	 lampy	na	Liblice	
nějaké	jsou,	ale	prostředí	kolem	nádraží	včetně	
zbývajících	budov	bývalého	cukrovaru	vypadají	
jak	po	válečném	konfl	iktu.

Jsme	 v	 roce	 2012	 a	 začíná	 se	 blýskat	 na	 lepší	
časy.	Před	dvěma	lety	prošla	celkovou	
rekonstrukcí	budova	nádraží.	Do	obecného	
povědomí	se	tak	dostalo,	o	jak	krásnou	stavbu	
ve	skutečnosti		jde.	Nádraží	bylo	postaveno	
podle	plánů	českobrodského	rodáka	Jana	Kouly	
ve	slohu	moderny	s	prvky	kubismu.

Nezůstane	jen	u	opraveného	nádraží.	
Letos	v	létě	začne	velké	budování.	Na	nádraží	
u	 prvního	 nástupiště	 dělníci	 zbourají	 náklado-
vou	 rampu	a	místo	ní	 postaví	nové	parkoviště	
pro	přibližně	sedmdesát	aut.	Také	plocha	před	
nádražím	a	silnice	do	Liblic	dostanou	nový	
kabát.	Chaos	nejen	v	parkování,	stání	na	špatně	
označených	autobusových	zastávkách,	
autobusy	všude,	kam	se	podíváš,	tankodrom	
na	Liblice	včetně	světel	podobajících	se	zubům	
neúspěšného	boxera,	tak	to	vše	by	již	brzo	mělo	
být	minulostí	.	Skutečností		se	stanou	nové	
silnice,	 zastávky,	 přechody,	 parkoviště	 i	 nějaký	
stromek	a	trávník.	Vzletně	tomu	říkáme	
terminál	veřejné	dopravy.

A	co	dál?	Prodloužení	podchodu	na	Škvárovnu	

a	celkovou	rekonstrukci	nástupišť	včetně	
výtahů	nám	již	na	podniku	s	příšerným	jménem	
„Správa	železniční	dopravní	cesty“	přislíbili	
zahájení	stavby	na	podzim	příští	ho	roku.	
V	 krátké	 době	mají	 padnout	 k	 zemi	 administ-
rati	vní	 budova	 a	 objekt	 meziskladu	 a	 naopak	
vyroste	 nové	 obchodní	 centrum	 za	 prodejnou	
LIDL.	Celý	areál	bývalého	cukrovaru	by	také	měl	
doznat	 velkých	 změn.	 Avšak	 záleží	 na	 podobě	
nového	územního	plánu	a	na	sladění	představ	
s	vlastníky	pozemků	cukrovaru.	Když	se	to	
podaří,	pak	snad	v	blízké	budoucnosti		
v	tomto	prostoru	vyroste	fungující	čtvrť	
s	obytnými	domy,	službami,	novými	silnicemi	
i	nemalým	veřejným	prostranstvím.		

Pevně	věřím,	že	až	po	skončení	stavebních	prací	
přijede	vlakem	do	Českého	Brodu	nějaký	
návštěvník	či	budoucí	obyvatel	města,	nebudou	
mu	na	hlavě	vstávat	vlasy	hrůzou,	do	jaké	díry	
se	to	dostal.	A	Českobroďáci	se	už	nebudou	
muset	za	svou	vstupní	bránu	do	města	stydět	
a	rádi	uslyší	„Český	Brod	-	vystupovat“.	

Jakub	Nekolný

…(ne)vystupovat aneb O vstupní bráně města 
Když	moje	mamka	někdy	v	šedesátých	letech	přijela	jako	nová	posila	liblické	střední	
školy	poprvé	do	Českého	Brodu	a	vystoupila	na	nádraží,	měla	chuť	nastoupit	do	vlaku	
a	vráti	t	se	zpátky	do	Prahy.	Nikdo	se	jí	nemohl	divit.	Všude	přítomný	zápach	
z	cukrovaru,	chodníky	a	veřejné	osvětlení	prakti	cky	žádné	a	brodění	se	na	cestě	
do	Liblic	několikacenti	metrovou	směsí	bláta	a	melasy.	Cesta	za	kulturou	do	hlavního	
města	začínala	a	končila	ve	vlaku	přezouváním	se	z	holínek	do	společenských	bot	
a	zpátky.	Holínky	na	cestě	mezi	nádražím	a	jejím	pracovištěm	bývaly	toti	ž	nutností	,	
ve	vlaku	pak	v	igelitové	tašce	samozřejmě	přítěží.	Pravda,	píši	o	minulém	století	.	
Změnila	se	od	té	doby	situace?	
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1.	května	pořádá	Veterán	Car	Club	pod	patrona-
cí	Města	Český	Brod	16.	ročník	závodu	
historických	vozidel	i	motorek.		Historie	
závodu	sahá	až	do	první	republiky.	
Českobrodské	 okruhy	 se	 jezdily	 od	 roku	 1934	
až	do	roku	1938.	První	Okruh	Českobrodský	byl	
odstartován	12.	května	1934.	Novodobé	
závody,	které	byly	obnoveny	v	roce	2002,	mají	
téměř	90	závodníků	rozdělených	do	čtyř	
kategorií.	www.cbokruh.wz.cz

Fotbalový	 klub	 ve	 stejný	 den	 pořádá	 Májový	
českobrodský	pohár	–	fotbalový	turnaj	
mladších	přípravek.	Turnaj	starších	přípravek	se	
koná	8.	května.	Na	Kuti	lce	se	sejde	24	týmů	
z	různých	koutů	středních	Čech	a	Prahy.	
www.sk.ceskybrod.sweb.cz	

V	sobotu	19.	května	pořádá	Město	Český	Brod	
společně	s	Gardou	Města	Český	Brod	Královské	
Brodění.	Letošní	rok	se	uskuteční	již	šestý	ročník	
této	 tradiční	 městské	 akce.	 Program	 slavností		
bude	u	městských	hradeb,	kde	se	odehraje	
i	bojová	ukázka.	 	Šarvátka	před	hradbami	 	má	

připomenout	 události		 z	 roku	 1434,	 kdy	 bylo	
město	Český	Brod	obléháno	kališnicko-katolic-
kou	koalicí.	www.brodahr.cz	

Následující	víkend	25.	-	27.	května	se	bude	
ve	městě	konat	Bambiriáda,	více	se	dočtete	
v	článku	„Poprvé	v	Českém	Brodě“	
a	na	www.bambiriada.cz.

O	víkendu	1.	června	pořádá	skautské	středisko	
Ládi	Nováka	Pochod	pohádkovým	lesem.	
Na	přibližně	2,5	kilometrové	trase	krásnými	lesy	
u	obce	Tuchoraz	bude	na	dětské	návštěvníky	
čekat	 kolem	 tuctu	 pohádkových	 zastavení.	
www.skaut7.cz	

Pokud	si	chcete	o	víkendu	zakřičet,	dát	si	
tradiční	klobásu,	pak	vězte,	že	v	květnu	
probíhají	soutěže	fotbalistů,	nohejbalistů,	
tenistů,	o	 jejichž	 termínech	zápasů	„doma“	se	
dočtete	v	kalendáři	akcí	ČBZ	a	podrobněji	
na	jejich	internetových	stránkách.

Pavel	Janík	a	pořadatelé	akcí

Užijte si májové svátky a víkendy v Českém Brodě
Největší	starostí		pořadatelů	květnových	akcí	bylo	sladit	termíny	tak,	aby	si	navzájem	
neodebírali	návštěvníky.	Vyjděme	ze	stručných	anotací	pořadatelů,	s	tí	m	že	více	
informací	o	pořádaných	akcích	naleznete	na	jejich	internetových	stránkách.
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Březnové	setkání	se	spisovatelem	Vlasti	milem	Vondruškou	oživilo	podvečer	v	Městské	
knihovně.	Přivítání	bylo	stylové,	kalíšek	vína,	něco	slaného	na	zub	přímo	z	domácí	pece	
knihovnic	–	inu	tomu	říkám	služby.	Jen	se	zaprášilo.	
Výklad	historika	„jak	jsem	se	vlastně	stal	
spisovatelem“	 proložené	 vti	pným	 vyprávěním	
životních	osudů	zabralo	téměř	polovinu	
večera.	Početné	publikum	se	bavilo,	někdy	
i	přikyvovalo	nebo	trousilo	vlastní	pocity	z	doby	
snad	už	dávno	minulé.	V	druhé	polovině	se	
dostalo	na	avízované	besední	téma	„Oldřich	
z	Chlumu	–	historický	román	a	skutečnost“	
a	beseda	se	díky	panu	spisovateli	trochu	
protáhla.	Vůbec	to	nebylo	na	škodu	a	myslím,	
že	nikdo	domů	nepospíchal.		

Historie	toti	ž	není	žádná	jednoduchá	věda,	pan	
Vondruška	vysvětlil	jednotlivé	historické	pojmy	
a	zažité	zvyklosti	.	Tresty	a	následné	soudy	
mnohé	účastníky	besedy	překvapily	v	domnění,	
že	se	trestalo	mnohem	přísněji.	Také	světské	

radovánky	jako	ženy,	víno	(mok)	a	zpěv	vyvolaly	
na	tvářích	pobavené	úsměvy	a	opět	překvapení.	

Vyvrcholením	 byl	 výklad	 slova	 „ožrala“,	 které	
prý	 pochází	 se	 slova	 „žráti		 pivo“	 a	 to	 prosím	
pěkně	táhlé	konzistence,	lžící	a	dokonce	
z	misky.	Příjemně	to	uteklo,	čas	hodně	pokročil,	
pan	Vondruška	se	rozloučil	a	ukončil	besedu.	
K	jeho	překvapení	se	jedna	z	účastnic	přiznala,	
že	na	jeho	besedou	přijela	dokonce	až	ze	
Žatce.	To	je	tedy	náruživá	čtenářka!	Před	
odjezdem	pan	spisovatel	využil	nabídky	
a	v	krátkosti		 si	prohlédl	a	nafoti	l	naše	českob-
rodské	podzemí,	kde	byl	 jako	milovník	historie	
opravdu	nadšen	a	potěšen	umem	našich	
předků.	

Zdenka	Bočková,		IC	Město	Český	Brod

Setkání se spisovatelem 

Pohádka	vyprávěla	o	rozmarné	Blažence,	která	
nemá	žádného	mládence,	který	by	od	ní	chtěl	
červené	vajíčko	z	lásky.	Jednou	se	před	
Velikonočními	svátky	u	Blaženky	objeví	
kouzelná	babička,	která	pomáhá	Blažence	
s	přípravou	oslav	a	veselými	hrátkami	naučí	
Blaženku	i	děti		v	hledišti	,	co	všechno	se	má	
udělat,	aby	se	koledování	vydařilo.	

Děti		se	během	představení	seznámily	
s	podstatou	oslavy	Velikonoc.	V	sále	odříkávaly	
lidové	říkanky,	velikonoční	koledy	a	zpívaly	
jarní	písničky	a	básničky	i	z	repertoáru	divadél-
ka.	Některé	děti		poprvé	na	vlastní	oči	viděly,	jak	
se	plete	pomlázka,	kterou	si	na	Blaženku	upletl	

Jiřík,	aby	Blaženka	byla	po	celý	rok	zdravá	
a	svěží,	protože	síla	z	vrbových	proutků	při	
šlehání	přechází	do	děvčat	a	žen.	

O	tom,	že	se	pohádka	opravdu	líbila,	svědčí	i	to,	
že	nejstarší	děti		a	nejen	ty	z	páté	třídy	paní	
učitelky	Kocumové,	byly	pohádkou	přímo	
nadšeny.	 Liduščino	 divadlo,	 které	 je	 složeno	
výhradně	 z	 absolventů	 pražských	 uměleckých	
škol,	k	nám	do	Českého	Brodu	s	pohádkami	
jezdí	už	dlouho.	Divadélko	je	dětmi	velmi	
oblíbené,	o	čemž	svědčí	pokaždé	plný	sál.	
                                                               

Iva	Nývltová,	IC	Město	Český	Brod

V březnu se kino otevřelo dětem i jaru 
Pro	děti		1.	stupně	základní	školy	i	předškolního	věku	se	uskutečnila	Velikonoční	
pohádka	„O	červeném	vajíčku	a	rozmarném	srdíčku“,	kterou	hrálo	Liduščino	divadlo	
z	Kralup	nad	Vltavou.	
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Ve	čtvrtek	5.	4.	2012	proběhla	za	účasti		médií	a	zástupců	města	prezentace	obměny	
techniky	a	zařízení	TS	Český	Brod.	Byl	předveden	nový	čisti	cí	vůz	Scarab	Minor,	
moderní	posila	fl	oti	ly	strojů	a	zařízení,	která	zajistí		ještě	lepší	čistotu	prostředí	
ve	městě.	Bude	využit	pro	čištění	komunikací,	parkovacích	a	odstavných	ploch.	Nový	
stroj	nahradil	14	let	starý,	vysloužilý	pracovní	stroj	City	Cat	Bucher.	
Pořizovací	cena	stroje	je	3	mil.	Kč.
Samosběrný	vůz	je	vybaven	technologií	
zametání	 jen	 s	 jedním	motorem.	To	znamená,	
že	 veškeré	 zametací	 agregáty	 jsou	 poháněny	
pouze	motorem	podvozku	a	díky	absenci	
nástavbového	motoru	dochází	k	úspoře	paliva,	
nižší	hlučnosti		a	emisím,	snížení	provozních	
nákladů	a	v	neposlední	řadě	ke	snížení	
hmotnosti		nástavby	a	tí	m	i	možnosti		vyššího	
zatí	žení	podvozku	nameteným	odpadem	
z	hlediska	hmotnosti		i	objemu.	Součástí		je	
i	ruční	sací	hadice	s	průměrem	150	mm	
a	délkou	4m,	která	slouží	k	vysávání	nečistot	

v	nedostupných	koutech	a	kanálech.	Dále	
vysokotlaké	vodní	čerpadlo	(160	bar,	30	l/min)	
s	mycí	pistolí	a	13-ti		metrovou	hadicí	
s	navijákem.	

Čištění	a	údržba	města	po	zimním	období	bude	
zahájena	Technickými	 službami	od	konce	dub-
na,	kdy	bude	již	nový	stroj	plně	v	akci	–	sloužit	
nám	všem.

Zdenka	Bočková,		IC	Město	Český	Brod

Technické služby mají nový čisti cí vůz

Fotí te rádi? 
Podařilo	se	vám	zachyti	t	Český	Brod	a	jeho	okolí	na	snímcích	v	různých	ročních	obdobích?	

Podělte	 se	o	 vaše	 snímky	 s	 veřejností		 v	Českobrodském	zpravodaji.	Odměnou	Vám	nebudou	
peníze,	 ale	 radost,	 až	 vám	snímek	někdo	pochválí.	 Staňte	 se	mediální	hvězdou	a	pošlete	 své	
fotografi	e	v	dobré	ti	skové	kvalitě	na	adresu:	zbockova@cesbrod.cz,	v	předmětu	zprávy	uveďte	
„foto	pro	cbz“.	Budeme	se	těšit!
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Účelem	projektu	bylo	zefekti	vnit	činnost	
veřejné	správy	a	zlepšit	dostupnost	služeb	
veřejné	správy	všem	občanům	ve	správním	
obvodu	Města	Český	Brod,	snížit	administrati	v-
ní	zátěž	a	zajisti	t	efekti	vní	komunikaci	jak	mezi	
úřady	a	občanem,	tak	mezi	jednotlivými	
subjekty	veřejné	správy.	

Projekt	byl	rozdělen	na	tři	části	:	Zřízení	
technologického	 centra	 a	 povinných	 služeb:	
provoz	systémů	spisových	služeb,	typových	
projektů	města,	centrálních	projektů,	
systémových	služeb	a	dalších	aplikací.	Dále	
zřízení	elektronické	spisové	služby:	příjem	
a	evidenci	doručených	i	vlastních	dokumentů	
v	 listi	nné	 i	digitální	podobě,	oběh	a	vyřizování	

dokumentů	a	spisů,	sledování	stavu	vyřízení	
dokumentů,	práce	s	elektronickými	dokumenty,	
odesílání	 listi	nných	 i	 elektronických	dokumen-
tů,	efekti	vní	pořizování	vstupních	dat,	dostupné	
sdílení	dat	a	on-line	přístup	ke	správním	
agendám	 atd.	 A	 třetí		 část	 -	 vnitřní	 integrace,	
která	zahrnovala	dovybavení	SW,	instalaci	
aplikace	DMS,	pro	opti	malizaci	chodu	úřadu	
a	výkonu	jednotlivých	agend.	

„Větší	 část	 implementace	 již	 máme	 za	 sebou,	
před	 sebou	 ještě	 detailní	 vyladění	 některých	
modulů	a	jejich	postupné	nasazení	do	ostrého	
provozu,“	uvedl	Tomáš	Hor,	správce	IT,	a	dodal,	
„zajišťujeme	také	průběžné	proškolování	
uživatelů.“

„Nasazení	nových	informačních	systémů	
a	provázanost	jednotlivých	modulů	nám	pomů-
že	zefekti	vnit	činnost	úřadu	a	zároveň	poskytne	
podrobnější	přehled	o	jednotlivých	činnostech,“	
připojil	Ing.	Aleš	Kašpar,	tajemník	MěÚ.

A	několik	důležitých	čísel	na	závěr	-	celkové	
výdaje	projektu	činí	5.978.406	Kč,	z	toho	dotace	
ze	strukturálního	fondu	ERDF	činí	
5.081.645,1	Kč,	 tj.	85	%	celkových	způsobilých	
výdajů	a	vlastní	zdroje	města	představují	částku	
ve	výši	896.760,9	Kč.	

Kristýna Šílová

Město má nové technologické centrum

Město	Český	Brod	úspěšně	dokončilo	realizaci	projektu	Vybudování	technologického	
centra	ORP	Český	Brod.	Co	bylo	cílem	projektu	a	kolik	projekt	stál?	Čtěte	dál...	

Hledáme brigádníka
případně	stážistu/-ku	do	Informačního	centra	Český	Brod.
Jedná	se	zejména	o	práci	o	víkendech	a	svátcích.
Bližší	informace	na	e-mailu:	zbockova@cesbrod.cz	nebo	tel.	321	612	219.
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Poprvé v Českém Brodě

Po	 čtrnácté	 ve	 vybraných	
městech	 České	 republiky	
a	 poprvé	 v	 Českém	 Brodě.	
Bambiriáda	 -	víkend	naplně-
ný	 volnočasovými	 akti	vitami	
v	 prostorách	 bambiriádního	
městečka,	 které	 v	 Českém	
Brodě	tvoří	areály	gymnázia,	
penzionu	 ANNA	 -	 zařízení	
pro	 seniory,	 Podlipanského	
muzea	a	základní	a	prakti	cké	
školy.	

V	městečku	vám	během	25.	až	27.	5.	nabídneme	
nevšední	 zážitky	 a	 dobrodružství:	 ukázky	 z	 činnosti		
občanských	sdružení	a	organizací	 -	kooperati	vní	hry	
dětí		a	seniorů	-	 lezeckou	stěnu	-	plavání	v	molitanu	
-	chůzi	na	chůdách	 -	boj	na	kládě	 -	 tajemný	tunel	 -	
ukázky	sebeobrany	-	geocaching	-	trampolíny	-	
hasičské	vozidlo	Praga	AN	-	ukázku	požárního	útoku	-	
stříkání	ze	džberovek	-	překážky	pro	hasičské	soutěže	
-	vodní	pěnu	-	ukázky	záchranářské	techniky	-	masko-
vání	poranění	-	postupy	poskytování	první	pomoci	-	
pódiová	vystoupení	-	taneční	vystoupení	uměleckých	
kroužků	a	souborů	-	tvůrčí	výtvarné	dílny.

Kdo	se	na	uvedených	akti	vitách	podílí:	

• Junák,	 svaz	 skautů	 a	 skautek	 ČR,	 středisko	
214.14	Psohlavci	Český	Brod

• Informační	 centrum	 Český	 Brod	 -	 Informační	
centrum	mládeže

• Českobroďák
• Sbor	dobrovolných	hasičů	Český	Brod
• Sdružení	hasičů	Čech,	Moravy	a	Slezsky,	Okresní	

sdružení	hasičů	Kolín
• Asociace	dobrovolných	záchranářů	Česká	
• republika	o.	s.
• Podlipanská	liga,	o.	s.
• Základní	škola	a	Prakti	cká	škola	Český	Brod
• TJ	Sokol	Český	Brod
• Corridoor,	o.	s.
• Komorní	orchestr	VOX	BOHEMICA
• Asociace	 turisti	ckých	 oddílů	 mlázedeže	 Čes-

ký	 Brod	 +	 Junák,	 svaz	 skautů	 a	 skautek	 ČR,	

středisko	214.07	„Ing.	Ládi	Nováka“	Český	Brod
• Občanské	sdružení	LECCOS
• Asociace	 malých	 debrujárů	 Česká	 Republika	 -	

klub	při	1.	ZŠ	Český	Brod
• FOR	DANCE	-	klub	při	1.	ZŠ	Český	Brod
• Městský	dům	dětí		a	mládeže	Úvaly
• Dětský	folklórní	sbor	Šáteček
• Armáda	České	Republiky
• Magráta,	o.	s.
• Podlipanské	muzeum	v	Českém	Brodě
• Společnost	Sahadža	jóga,	o.	s.

Spolupracující	organizace:

• Město	Český	Brod
• ANNA	Český	Brod	-	sociální	služby	pro	seniory
• Gymnázium	Český	Brod
• TJ	Slavoj	Český	Brod
• Podlipanské	muzeum	v	Českém	Brodě
• Informační	centrum	mládeže	
• Lucky	service,	s.	r.	o.	-	ing.	Radek	Luka

Více	na	www.bambiriada.cz

Organizační	tým	Bambiriády		
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Nelegální drogy a prevence

Je	zřejmé,	že	velká	skupina	občanů,	především	
starší	generace,	nemá	s	tí	mto	fenoménem	
téměř	žádné	zkušenosti		a	jejich	znalost	drogové	
problemati	ky	je	na	nízké	úrovni.	I	nevědomost	
může	být	jednou	z	příčin	vzniku	nebezpečného	
sociálně	-	patologického	jednání.	To	spočívá	
v	 užívání	 omamných	 a	 psychotropních	 látek,	
které	následně	neblaze	ovlivňuje	životy	
jednotlivců,	rodin,	potažmo	celé	obce.	

V	rámci	proti	drogové	prevence	pořádají	
osvětovou	činnost	různá	sdružení	a	spolky.	
Českobroďák	v	březnu	tohoto	roku	navázal	
ofi	ciální	 spolupráci	 s	 Národní	 proti	drogovou	
centrálou	SKPV	PČR	(NPC).	Konkrétně	se	jedná	
o	Odbor	metodiky	a	prevence	NPC,	který	již	
u	nás	realizoval	přednášky	na	ZŠ	v	Tyršově	ulici,	
a	další	budou	následovat	v	dohledné	době.	

S	drogami	se	můžeme	nepřímo	setkat	
i	v	souvislosti		s	trestnou	činností	,	která	je	
převážně	majetkového	a	násilného	charakteru.	
Průměrný	uživatel	„tvrdých“	drog	(perviti	n,	
heroin)	si	aplikuje	denně	téměř	jeden	gram	této	
látky,	přičemž	za	něj	zaplatí		na	ulici	
1.000	Kč.	Kde	vezme	tento	uživatel	
na	drogu	30.000	Kč	měsíčně?		

Nelze	nijak	zajisti	t,	aby	se	děti		a	další	lidé	
v	Českém	Brodě	nesetkávali	s	nelegálními	
drogami	a	souvisejícími	problémy.	Můžeme	se	
však	společně	pokusit	o	oddálení	prvního	
kontaktu	s	těmito	nebezpečnými	látkami	a	jevy,	
připravit	své	blízké	na	možná	rizika	a	všeobecně	
ztí	žit	podmínky	pro	prodej	drog	v	našem	městě.	

Pomoci	nám	i	sobě	můžete	také	Vy,	a	to	
minimálně	tí	m,	že	budete	mít	patřičné	
informace	o	této	problemati	ce.	

Podrobnosti		na	www.ceskobrodak.cz

Mgr.	Jiří	Havlíček,	předseda	sdružení	

Občanské	sdružení	Českobroďák	se	v	rámci	boje	s	drogami	zaměřuje	na	primární	pre-
venci,	která	spočívá	ve	smysluplném	využívání	volného	času	dětí		a	v	osvětě.	Tu	realizu-
jeme	podáváním	informací	týkajících	se	základních	nelegálních	drog,	které	se	vyskytují	
na	Českobrodsku.	

ukázky	nejčastěji	používaných	drog
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Díky	 naší	 ergoterapeutce	 paní	 Krutské	 jsme	
měli	 celý	Domov	krásně	velikonočně	vyzdobe-
ný.	Všichni	jsme	byli	moc	překvapeni,	jak	úžasně	
vypadají	velikonoční	věnečky	vyrobené	
z	 novinového	 papíru.	 Dva	 z	 nich	 jsme	 dovezli	
také	na	hřbitov.	Jeden	na	hrob	paní	Anny	
Benešové,	která	při	rekonstrukci	Domova	
darovala	milion	korun	a	po	které	se	i	náš	Domov	
jmenuje.	Druhý	 věneček	 jsme,	 jako	 každý	 rok,	
položili	na	hrob	pro	opuštěné	občany	Českého	

Brodu,	kde	je	pochováno	i	několik	našich	býva-
lých	klientů.

Ve	středu	4.	dubna	se	uskutečnila	sváteční	-	
velikonoční	kavárnička,	na	kterou	jsme	si	upekli	
výborné	medové	jidáše.		Za	doprovodu	klavíru	
jsme	 si	 zazpívali	 lidové	 písničky	 a	 bylo	 z	 toho	
moc	příjemné	odpoledne.

L.	Hovorková,	ředitelka	

Velikonoce v domově Anna

Okresní kolo ve středoškolském basketbalu dívek

První	dubnový	týden	probíhal	v	našem	Domově	pro	seniory	ve	znamení	blížících	se	
svátků	jara.

Hrálo	se	ve	dvou	skupinách.	První	zápas	sehrály	
mezi	 sebou	dvě	 českobrodské	 školy.	Napínavé	
utkání	 skončilo	 za	 mohutného	 povzbuzování	
diváků	těsným	vítězstvím	děvčat	z	Liblic.	Ty	se	
postupně	přes	Stavebku	a	Spoje	dostaly	až	do	
fi	nále,	ve	kterém	podlehly	vítěznému	družstvu	
Gymnázia	 Kolín.	 Boj	 o	 3.	 místo	 skončil	 vítěz-
stvím	gymnazistek	z	Českého	Brodu	nad	celkem	
SOŠ	a	SOU	spojů	a	informati	ky.	Všechna	děvčata	
hrála	s	vysokým	nasazením.

Rekonstruovaná	 českobrodská	 Sportovní	 hala	
TJ	 Slavoje	 se	 po	dlouhé	době	 stala	 opět	 cent-
rem	středoškolského	sportu.	Věřme,	že	to	není	
naposled.	 Děkujeme	 všem,	 zejména	 hlavnímu	
organizátorovi,	 Gymnáziu	 Český	 Brod,	 jmeno-
vitě	Mgr.	F.	Teplému,	rozhodčím,	ale	také	všem	
zúčastněným	 za	 výborné	 sportovní	 výkony	 a	
zodpovědný	přístup	k	celému	turnaji.

Markéta	Chvojková,	SOŠ	Český	Brod	-	Liblice

V	úterý	13.	3.	2012	proběhlo	v	českobrodské	Sportovní	hale	okresní	kolo	dorostenek	
v	košíkové.	Zúčastnilo	se	6	středních	škol:	kolínské	a	českobrodské	gymnázium,	SOŠ	
Liblice,	OSŠ	podnikatelská	Kolín,	SOŠ	a	SOU	stavební	Kolín	a	SOŠ	a	SOU	informati	ky	a	
spojů	Kolín.
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V	neděli	18.	března	uspořádal	oddíl	triatlonu	TJ	Slavoj	Český	Brod	již	19.	ročník	běhu	
„Českobrodská	pečeť“.	Tento	běh	se	každoročně	koná	při	příležitosti		výroční	povýšení	
města	Českého	Brodu	mezi	města	královská.	Dne	4.	února	1437	císař	Zikmund	přijal	
Český	Brod	mezi	města	královská	a	následně	mu	dne	13.	března	1437	povolil	městský	
znak	a	přidělil	mu	právo	pečeti	t	červeným	voskem.	Letos	od	těchto	událostí		uplynulo	
575	let.
Start	dopoledního	silničního	běhu	na	10	km	byl	
jako	obvykle	v	10:30	hodin	u	autokempu	
u	 Podviničního	 rybníka.	 Díky	 krásnému	 počasí	
odstartovalo	na	trasu	závodu	220	běžců	
(179	mužů	a	41	žen),	čímž	byl	vytvořen	
nový	účastnický	rekord.	

Závodníci	absolvovali	tradiční	trasu	běhu	po	
silničce	proti		proudu	Šembery	na	obrátku	
v	Dolánkách	a	zpět	do	cíle	u	Podviničního	
rybníka.	 Jako	 první	 proběhl	 cílem	 Jiří	 Čivrný	
(SK	Nové	Město	nad	Metují)	v	čase	33:21	min.	
Druhý	doběhl	 Jaroslav	Dražan	z	Rožmitálu	pod	
Třemšínem	(Hisport	team)	v	čase	33:26	min.	
a	třetí		byl	Vladimír	Findra	z	Prahy	4	(33:41	min.).	
Celkově	na	14.	místě	doběhl	vítěz	kategorie	
padesátníků	Miloš	Smrčka	(BK	Říčany),	který	
v	 58	 letech	 zdolal	 naši	 desítku	 ve	 vynikajícím	
čase	 35:30	 min.	 Mezi	 ženami	 zvítězila	 Radka	
Churaňová	(TJ	Lokomoti	va	Trutnov)	v	čase	38:06	

min.	Až	fi	niš	rozhodl	o	tom,	že	druhé	místo	
obsadila	Tereza	Zuzánková	(AC	Slovan	Liberec)	
v	čase	38:40	min.	a	třetí		doběhla	Michaela	
Mertová	(Atleti	ka	Albrechti	ce)	s	časem	
38:41	min.	

Po	tříleté	pauze	byly	obnoveny	odpolední	
běžecké	závody	pro	děti		a	mládež,	které	
proběhly	v	českobrodském	parku	a	okolí	
Pivovarského	rybníka.	Ve	čtrnácti		kategoriích	se	
závodů	na	trasách	od	95	m	do	1950	m	zúčastnilo	
79	běžců	(42	chlapců	a	37	dívek).	Nejúspěšnější	
výpravou	se	stal	ŠSK	Újezd	nad	Lesy,	jehož	
závodníci	si	odvezli	7	zlatých,	3	stříbrné	
a	4	bronzové	medaile.	

Výsledky	 a	 fotografi	e	 ze	 závodu	 jsou	umístěny	
na	www.triathloncb.ic.cz	a	www.behej.com

Ing.	Václav	Čokrt	

Českobrodská pečeť měla rekordní účast          
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Přes Brusel až do LondýnaVelká	 Británie	 je	 krásná	 země,	

známá	především	pro	její	tradice,	
dobrý	 čaj	 a	 slušné	 chování	 zdej-
ších	obyvatel.	Během	celého	roku	
je	navštěvována	obrovským	
množstvím	turistů.	Ani	naše	
gymnázium	není	výjimkou…

12.	března	jsme	vyrazili	směr	Belgie.	Cesta	
autobusem	ubíhala	rychle.	Druhý	den	ráno	jsme	
dorazili	do	Bruselu,	krásného	města	se	starými	
budovami.	 Procházkovým	 tempem	 jsme	 prošli	
město	a	viděli	katedrálu	sv.	Michaela	a	Guduly,	
slavnou	sochu	čůrajícího	chlapečka,	který	
vyjadřuje	belgickou	svobodnou	mysl	a	navští	vili	
muzeum	belgické	čokolády	a	kakaa.	Nevynecha-
li	jsme	ani	Atomium,	obří	molekulu	železa,	
ze	které	byl	krásný	výhled.	Večer	jsme	přespali	
v	hotelu	Formule	1,	který	sice	nebyl	nic	moc,	
ale	byl	pohodlnější	než	autobus.																			
                                                          
Druhý	den	nás	čekalo	nalodění	na	trajekt	
a	přeplutí		kanálu	La	Manche.	Konečně	jsme	byli	
v	Anglii	a	na	programu	bylo	malebné	městečko	
Canterbury	 a	 tamější	 katedrála.	 Z	 Canterbury	
jsme	jeli	k	hradu	Leeds	Castle	s	bludištěm,	který	
byl	jak	vystřižený	z	historického	románu.	Večer	
jsme	se	setkali	s	rodinami,	u	kterých	jsme	
bydleli	další	dvě	noci.

Následující	den	byl	program	také	zajímavý,	
návštěva	starého	města	Winchester	
a	Stonehenge.	Večer	jsme	šli	brzy	spát,	protože	
nás	další	den	čekal	hlavní	bod	programu	-	
Londýn.	Ráno	jsme	vyrazili	až	příliš	brzy,	všude	
bylo	zavřeno,	a	tak	jsme	si	kráti	li	čas	procházkou	
po	Baker	Street,	kde	jsme	našli	byt	
Sherlocka	Holmese.	Následovalo	muzeum	
voskových	fi	gurín	Madame	Tussaud,	které	bylo	
velice	 zábavné,	 měli	 jsme	 možnost	 se	 vyfoti	t	
třeba	s	Johny	Deppem	nebo	s	prezidentem	
Barackem	Obamou.	Nejzajímavější	byla	atrakce	
Spirit	of	London	a	poslední	bod	programu,	obří	
ruské	 kolo	 London	 Eye,	 ze	 kterého	 jsme	 viděli	
skoro	celý	Londýn.	

Čas	uběhl	a	my	se	museli	rozloučit	a	odjet	
zpátky	 domů.	 Zájezd	 se	 nám	 všem	 velice	 líbil,	
dokonce	se	po	Anglii	mnohým	z	nás	stýská…	

Anna	Strusková,	4.	A8,	Gymnázium	Český	Brod
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Sokolovna ožila maskami                                         

Odpoledne	17.	března	ožila	českobrodská	sokolovna	Karnevalem.	Již	před	třetí		
hodinou	se	začali	scházet	rodiče	se	svými	princeznami,	beruškami,	loupežníky,	
různými	zvířátky	a	dalšími	postavičkami	z	pohádek.	Na	dětský	rej	se	vypravilo	okolo	
300	dětí		a	dospělých,	všechny	děti		měly	krásné	masky,	největší	účast	byla	ve	věkové	
kategorii	do	šesti		let.

Programem	provázela	skupina	NANOVO	v	čele	
s	 moderátorem	 Zdeňkem	 Sekaninou.	 Během	
odpoledne	si	děti		vyzkoušely	pěveckou	soutěž,	
naučily	se	pár	tanečků,	mohly	si	zaskákat	
na	velké	trampolíně	nebo	vylovit	nějakou	
drobnost	z	bedny	plné	molitanu	a	po	vyhláše-
ní	 nejkrásnějších	 masek	 se	 unaveny	 vypravily	
domů.	

Tím	ale	zábava	nekončila,	rodiče	odvedli	své	
ratolesti		domů	a	večer	se	mohli	vráti	t,	také	
v	maskách,	na	karneval	pro	dospělé.	Účast	
nebyla	již	tak	hojná,	dospělých	bylo	kolem	
sedmdesáti	,	ale	 také	si	všichni	dali	práci	a	ob-
lékli	si	pěkné	masky.	Na	karnevale	pro	dospělé	
byly	nejhezčí	masky	oceněny	lahví	šampaňské-
ho	a	dortem	z	naší	oblíbené	cukrárny	od	Kašů.

Děkujeme	všem	zúčastněným	za	návštěvu	
a	za	čas	strávený	nad	výrobou	masek.	Věříme,	
že	se	v	příští	ch	letech	téměř	zaniklá	záliba	
v	maškarní,	ale	i	další	plesy	obnoví	a	lidé	si	rádi	
přijdou	zatančit	a	pobavit	se.

Obě	akce	spolupořádaly	T.	J.	Sokol	Český	Brod	
a	o.	s.		Českobroďák.	Všem	obětavým	
organizátorům,	dětem	a	také	učitelkám	
z	1.	stupně	ZŠ	Tyršova	za	výzdobu	všech	sálů	
patří	náš	velký	dík!

T.	J.	Sokol	Český	Brod
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V	úterý	20.	března	jsme	v	Městské	knihovně	v	Českém	Brodě	přivítali	děti		a	jejich	do-
spělý	doprovod	na	živém	čtení,	které	jsme	tentokrát	věnovali	básničkám,	říkankám	a	
veršovaným	pohádkám.	Poprvé	jsme	na	podobnou	akci	využili	náš	nový	dětský	koutek,	
takže	ke	slovu	přišla	také	autí	čka,	plyšáci,	panenky	a	pastelky.	
Protože	20.	března	se	kromě	Světového	dne	
poezie	slaví	i	ofi	ciální	začátek	jara,	na	úvod	
zazněla	písnička	Jaro	dělá	pokusy	od	pánů	
Svěráka	a	Uhlíře.	Potom	už	následovala	vystou-

pení	jednotlivých	hostů,	vyslechli	jsme	si	
říkanky	o	písmenkách	z	knihy	Brousek	pro	tvůj	
jazýček,	veršované	pohádky	z	Hrubínova	
Špalíčku,	příjemně	jsme	se	báli	u	pohádky	
o	čertovi	a	hubaté	Káče	i	u	strašidelných	veršů	
Ivana	Jirouse.	Zazněly	také	básničky	Jana	Čarka	
a	Jiřího	Žáčka	i	veselé	říkanky	Ljuby	Ští	plové.	
Do	všeobecného	recitování	se	k	naší	velké	
radosti		tentokrát	zapojily	i	děti		z	řad	návštěvní-
ků,	došlo	i	na	vystoupení	pěveckého	dua.	
V	 přestávkách	 děti		 ještě	 hádaly	 jména	 jarních	
kyti	ček	a	názvy	mláďat	domácích	zvířat,	
samozřejmě	nechybělo	něco	dobrého	na	zub	
na	doplnění	energie.	

Velké	poděkování	si	zaslouží	všichni	
účinkující	hosté,	paní	učitelky	Stuchlíková,	
Horová,	Vostruhová	a	Křížová,	které	nám	
připravily	 pohodovou	 hodinku,	 poziti	vně	 nás	
naladily	a	svými	výkony	inspirovaly	k	přednesu	
i	ostatní.	

Eva Vedralová

Veselé básničky pro kluky a holčičky
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Jak	je	kostelní	věž	vysoká	a	co	představují	sochy	
na	fasádě?	

To	by	mě	taky	docela	zajímalo...	Liblické	vysíla-
če	mají	355	metrů.	Kostelní	věž	je	o	něco	nižší.	
Sochy	jsou	čtyři.	Při	pohledu	na	průčelí	je	vlevo	
nahoře	Jan	Křti	tel	s	křížem	v	ruce,	omotaný	
kusem	kůže,	napravo	je	sv.	Gothard	s	berlou	
a	s	mitrou	na	hlavě,	vlevo	dole	je	Svatá	Ludmila	
a	vpravo	je	její	vnouček	s	kopím	a	praporcem.

Kdy	se	věž	opravovala	naposledy?	

Frekvence	 oprav	 byla	 poslední	 léta	 poměrně	
častá.	Podle	plechovek	s	dokumenty,	které	byly	
uloženy	v	makovici,	to	bylo	v	roce	1990	a	2000.

Proč	se	vše	tak	rychle	rozpadlo?	

Rozpadlo	se	to	díky	zatékání	za	prejzy	nad	
římsou,	a	taky	tu	byl	ještě	jeden	problém,	
zděnou	helmici	věže	chlapíci	někdy	ve	třicátých	
letech	 natáhli	 betonem.	 Tím	 zdivo	 perfektně	
zpevnili,	ale	věž	nedýchala.	Drobnými	
prasklinami	voda	vnikala	do	zdiva,	ale	ven	se	jí	
už	nechtělo.	Takže	zdivo	je	doteď	jako	houba.

Jak	dlouho	to	vydrží	tentokrát?	

No,	troufám	si	říci,	že	naprostou	většinu	
čtenářů	tato	oprava	přežije.	

Jaké	práce	byly	provedeny?	

Největší	 objem	 prací	 bylo	 snesení	 velké	 části		
promáčené	římsy	a	její	opětovné	vyzdění.	
Do	říms	se	vkládaly	metrové	pískovcové	bloky	
a	dobře	vypálené	cihly.	Makovice	se	
oplechovala	mědí	a	všechny	římsy	a	voluty	
olověným	plechem.	

Jakým	způsobem	jsi	do	věci	zasáhl	Ty?	

Já	jsem	dodával	již	zmíněný	pískovec	na	římsy	
a	pískovcovou	desku	pod	kouli	na	úplném	
vršíčku.	Taky	jsem	zlati	l	kouli	s	křížem,	kde	
se	dodělávalo	chybějící	mezikruží.	Ryzost	
23.75	ct.	Kříž	je	pozinkován	a	koule	měděná.	
A	jedna	zajímavost	-	pod	kouli	jsem	potřeboval	
válec	velikosti		středního	hrnce	místo	ošklivých	
plechů.	Tak	jsem	vzal	nerezový	hrnec,	uši	šmik	-	
šmik	a	bylo.	Ženě	koupím	lepší	a	větší.	
A	s	pokličkou!

Prý	je	z	věže	úžasný	výhled,	je	nějaká	naděje,	že 
by	tam	vznikla	rozhledna?	

Naděje	umírá	vždycky	poslední,	rozhledna	
na	věži	na	přechodnou	dobu	byla,	dokonce	se	
tam	podávala	káva	a	čaj	po	nedělní	mši.

Jan	„Čáp“	Žák

Co ještě nevíte o věži?                                       

Kostel	 sv.	 Gotharda	 je	 ne-
spornou	dominantou	města,	
a	proto	oprava	věže	nemohla	
uniknout	naší	pozornosti	.	Co	
se	na	lešení	dělo	a	proč?	
Na	to	jsem	se	zeptal	
restaurátora	Jana	Přïbyla.	
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Noc s Andersenem aneb pohádkové nocování s Magrátou 

První	Noc	s	Andersenem	proběhla	v	roce	2000	
jako	 oslava	 Mezinárodního	 dne	 dětské	 knihy,	
který	se	připomíná	každoročně	2.	dubna	
na	celém	světě,	v	den	narození	známého	
dánského	pohádkáře	Hanse	Christi	ana	
Andersena.	Od	té	doby	se	akce	rozšířila	po	celé	
republice	a	v	minulém	roce	se	jí	zúčastnilo	přes	
800	 organizací.	 Kouzlo	 společného	 nocování	
prožily	děti		na	Slovensku,	Maďarsku	i	v	polských	
bibliotékách.	Informace	o	kouzelné	noci	přišly	
z	USA,	Aljašky,	Švédska	i	Švýcarska	a	zpráva	
přišla	i	z	dalekého	ostrova	Trinidad!

Naše	noční	dobrodružství	bylo	inspirováno	
animovaným	fi	lmem.	Ve	spolupráci	se	ZUŠ	jsme	
pozvali	 společnost	 ULTRAFUN	 a	 děti		 si	 mohly	
vyzkoušet	práci	na	animovaném	fi	lmu.	
Výtvarná	dílna	pod	vedením	zkušených	
výtvarníků	se	všem	moc	líbila.	A	vytvořené	
animované	fi	lmy	najdete	brzy	na	našich	
stránkách.	Po	soustředěné	práci	všem	vyhládlo,	

a	 tak	 všichni	 ocenili	 dobrou	 večeři.	 Maminky	
navařily,	napekly,	a	tak	měli	všichni	zase	
dostatek	energie.	Při	promítání	fi	lmů	si	
všichni	uvědomili,	kolik	práce	a	času	stálo	
vytvořit	i	krátkou	pohádku.	Pozdě	večer	
se	všichni	pohodlně	uložili	do	spacích	pytlů	
a	zaposlouchali	se	do	pohádek	Franti	ška	
Hrubína	z	knihy	Špalíček,	kterou	ilustroval	právě	
Jiří	Trnka.		

Lucie	Ulíková		

V	pátek	30.	března	se	již	potřetí		konalo	pohádkové	nocování	v	Českém	Brodě.	Letošní	
kouzelnou	noc	jsme	uspořádali	v	ZUŠ.	Ročník	2012	byl	věnován	vynikajícímu	výtvarní-
kovi	Jiřímu	Trnkovi.	Jeho	práce	nás	provázela	celé	dětství	a	výtvarné	ilustrace	najdete	
v	nejoblíbenějších	dětských	knížkách.	

Kolik stála oprava kostelní věže?
Věž	a	průčelí	kostela	sv.	Gotharda	se	opět	
zaskvěla	 v	 celé	 své	 kráse.	 Oprava	 si	 vyžádala	
tyto	náklady:

ŘK	farnost	Český	Brod	 								2.456.305,20	Kč
Dotace	EU	–	MAS	Pošembeří	 	670.000	Kč
Město	Český	Brod		 	 	248.000	Kč
Ministerstvo	kultury	 	 	870.000	Kč
Celkem	 	 	 								4.244.305,20	Kč

Ve	 veřejné	 sbírce	 na	 opravu	 bylo	 vybráno	
111.432	Kč.	Všem	dárcům	srdečně	děkujeme!	

Vchod	 kostela	 jsme	 osadili	 ozdobnou	 mříží,	

která	 umožní	 nejen	 lepší	 větrání	 budovy,	 ale	
zároveň	budou	moci	návštěvníci	v	průběhu	dne	
nahlédnout	 dovnitř	 kostela.	 Náklady	 na	 mříž	
180.000	Kč	hradila	plně	farnost	ze	svých	
prostředků.	V	tomto	roce	bude	díky	dotaci	
z	 fondu	 obnovy	 městských	 památkových	 zón	
MK	a	Města	Český	Brod	rekonstrukce	
pokračovat	první	etapou	výměny	střešní	
kryti	ny,	která	se	také	dostává	do	havarijního	
stavu.	Věříme,	že	nám	zachováte	svou	přízeň.	

RNDr.	Matúš	Kocian	Ph.D.,	
administrátor	farnosti	
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Cesta za posvátným talismanem druidů 
V	sobotu	podvečer	jsme	sledovali	posvátný	rituál	druidů,	ve	kterém	vítali	příchod	jara	
a	přáli	zemi	mnoho	hojnosti	.	Byli	však	vyrušeni	proradným	zlodějem,	který	jim	ukradl	
kouzelný	talisman	boha	Tanarise.	Tanaris	se	na	druidy	velice	zlobil,	že	se	nechali	tak	
lehkovážně	přelstí	t	a	uložil	jim	talisman	najít.	Druidové	se	rozhodli	hledat	pomoc	
u	nás…
Večer	 nás	 čekaly	 nástrahy,	 které	 připravili	 sami	
druidové,	aby	si	ověřili,	zda	máme	dost	
dovedností		k	získání	posvátného	talismanu.	
Museli	jsme	projít	zkouškou	znalosti		přírody	
a	ti	ché	chůze.	Za	odměnu	nám	druidové	pomohli	
vyrobit	vlastní	talismany,	které	nás	budou	
ochraňovat.	Při	zkoušce	ti	ché	chůze	jsme	
prokázali	velkou	odvahu	a	šikovnost.	Naším	
úkolem	bylo	co	nejti	šeji	projít	cestu	pastí	,	kterou	
osvětlovala	jen	malá	světélka.	Za	podpory	svých	
přátel	tuto	cestu	zvládli	i	ti		nejmenší	a	druidové	
byli	na	všechny	velice	pyšní.	To	už	byl	ale	čas	na	
večeři,	po	které	jsme	si	připravili	místa	ke	spánku	
a	zazpívali	si	několik	písniček	na	dobrou	noc.	

Ráno	jsme	se	probudili	již	po	šesté	hodině.	
Ještě	 jsme	chvíli	nabírali	síly	ve	spacácích	a	pak	
si	 připravili	 vydatnou	 snídani,	 abychom	 nabrali	

potřebnou	energii.	Poté	jsme	vyrazili	do	pevnosti		
zloděje.	Zde	jsme	museli	překonat	překážky	
u	vchodu	do	hradu,	projít	chodbu	se	strážnými,	
kteří	nás	nesměli	chyti	t,	trefi	t	míčkem	mechanis-
mus	dveří,	které	nás	pusti	ly	do	hloubi	hradu	
a	 ve	 správném	 pořadí	 sestavit	 keltské	 symboly.	
Po	překonání	všech	nástrah	jsme	zahlédli,	jak	zlo-
děj	bere	talisman	a	prchá	před	námi.	Rychle	jsme	
za	ním	vyrazili,	chyti	li	ho	a	talisman	
získali	nazpět.	Druidové	nám	byli	velice	vděční	
a	za	naši	pomoc	a	odvahu	nám	darovali	pamětní	
list	a	sladkou	odměnu.
 
Fotky	 si	 můžete	 prohlédnout	 na	 www.psohlav-
ci14.cz

Verča,	Psohlavci	14

Přijďte na výstavu do Podlipanského muzea!
„Loutky z Českého Brodu“ -	historie	českobrodské	loutkové	scény,	prezentace	českobrodských	
historických	loutek	a	prací	žáků	výtvarného	oboru	ZUŠ	Český	Brod.	

„Středověká královská města v Polabí“ -	soubor	šestnácti		českých	měst,	která	byla	
ve	 středověku	hlavní	oporou	královské	moci	v	 širší	oblasti		Polabí.	Výstavu	doplňují	 jedinečné	
exponáty,	např.	českobrodské	nápisové	desky	ze	14.	a	15.	st.	nebo	raně	goti	cké	architektonické	
články	z	cisterciáckého	proboštství	sv.	Marti	na	v	Kouřimi.	
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Mezinárodní program Ekoškola                                                                       

Chovatelský kroužek                                                                  

Naše	 škola	 se	účastní	mezinárodního	programu	
Ekoškola,	který	zapojuje	mladé	lidi	do	problema-
ti	ky	 životního	 prostředí.	 Program	 vznikl	 v	 roce	
1994	 a	 nyní	 je	 do	 něj	 zapojeno	 38	 zemí	 světa.	
Můžeme	získat	presti	žní	ocenění	-	mezinárodně	
platný	certi	fi	kát,	 logo	a	vlajku,	ale	 to	 jen	 tehdy,	
pokud	budeme	pracovat	správně.	Získané	oceně-
ní	je	přiděleno	na	dva	roky,	poté	se	musí	obhájit.	
U	nás	ve	škole	se	programu	účastní	1.	i	2.	stupeň.	

Budeme	si	vytvářet	„Ekokodex“	-	soubor	pravidel	
pro	naši	školu.	Náš	Ekotým	si	vybral	2	témata,	
na	která	se	budeme	nejvíce	zaměřovat	-	odpady	
a	voda.	Doufáme,	že	se	dílo	bude	dařit	a	možná	
ti	tul	a	zelenou	vlajku	získáme.

Veronika	Tejčková,	9.	A,	ZŠ	Žitomířská

Škola	dostala	darem	papouška,	kterého	děti		
pojmenovaly	Pepík.	Také	jsme	začali	chovat	
laboratorní	 myši,	 osmáky,	 želvu,	 africké	 šneky,	
králíky	a	morčata.	Vedle	budovy	na	školním	
pozemku	jsou	umístěny	2	voliéry,	ve	kterých	jsou	
2	druhy	bažantů	-	bažant	zlatožlutý	a	bažant	zlatý.	

Na	chovatelský	kroužek	je	přihlášeno	50	dětí		
z	1.	i	2.	stupně,	děti		živočichům	čistí		klece,	krmí	
je,	chovají	si	je	a	nosí	jim	různé	pamlsky.	
Doufáme,	že	chov	bude	pořád	tak	úspěšný,	bude	
se	nám	dařit	a	děti		budou	na	kroužek	rády	chodit.

Veronika	Tejčková,	9.	A	ZŠ	Žitomířská

Už	pár	let	pracuje	na	ZŠ	Žitomířská	chovatelský	kroužek.	Zprvu	začínal	velmi	skromně	-	
chovali	jsme	pouze	potkany,	křečky	a	rybičky.	V	posledních	2	letech	se	ale	chov	rychle	
rozrostl.	

Blahopřejeme!
Významné životní výročí oslavili ti to českobrodští  občané:
paní	Růžena	Černovská,	paní	Jitka	Pačesová,	paní	Ludmila	Pechatá,	
paní	Miroslava	Kohoutková	a	pan	Vladimír	Netí	k.

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

Kdo je to DEBRUJÁR?                                                              
V	únoru	jsme	na	ZŠ	Žitomířská	založili	Klub	
mladých	debrujárů,	který	se	těší	velkému	
zájmu	žáků	6.	a	7.	ročníků.	Debrujár	je	slovo	fran-
couzského	původu,	které	vzniklo	ze	slov	
DÉBROUILLARD	-	šikovný,	obratný	a	SE	DÉBROUI-
LLER	-	objevovat,	pomoci	si	v	těžkostech,	umět	si	
poradit.	Na	pravidelných	schůzkách	společně	
objevujeme	řadu	zákonitostí		přírody,	svět	kolem	

nás	a	to	všechno	hrou!	Na	pokusy	nepotřebuje-
me	žádné	složité	přístroje,	vystačíme	si	s	materi-
ály,	které	najdeme	doma.	V	květnu	budeme	svoji	
činnost	 prezentovat	 na	 Bambiriádě	 v	 Českém	
Brodě,	přijďte	se	podívat...

Mgr.	Petra	Kaiferová,	ZŠ	Žitomířská
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Dne	26.	března	se	osmé	třídy	naší	školy	vydaly	pěšky	na	exkurzi	do	Liblic.	Našim	cílem	
byla	čisti	čka	odpadních	vod.	Odpoledne	bylo	krásné	počasí	a	my	jsme	vyrazili	směrem	
Malechov,	po	regulaci,	kolem	Šembery.	
Paní	učitelka	Fišarová	a	pan	učitel	Boháček	nás	
upozornili	na	stav	vody	v	Šembeře,	její	čistotu.	
Pamatovali	 si	 toti	ž,	 jak	 znečištěná	 voda	 tekla	
tí	mto	potokem	dříve.	Když	jsme	došli	
na	čisti	čku,	slova	se	ujali	dva	průvodci,	kteří	nás	
všude	provedli,	a	dozvěděli	jsme	se	spoustu	
zajímavostí	.
 
Čisti	čka	byla	vybudována	v	roce	1997,	
do	trvalého	provozu	byla	uvedena	v	roce	1998	
a	k	rekonstrukci	došlo	v	roce	2011,	kdy	byla	
kapacita	čisti	čky	rozšířena,	a	vše	bylo	
zmodernizováno.	 Čištění	 probíhá	 v	 nádržích.	
Nejprve	 dochází	 k	 odstranění	 mechanických	

nečistot,	potom	následuje	biologické	čištění.
	Viděli	jsme	nádrže	s	akti	vovaným	kalem,	
provzdušňování	 kalu,	 usazování.	 Trochu	 nás	
zaskočil	 nepříjemný	 zápach	 u	 nádrží.	 Ale	 když	
jsme	mohli	srovnat,	jaká	voda	přitéká	kanalizací	
do	čisti	čky	a	jaká	voda	čisti	čku	opouští	,	tak	nám	
zápach	tolik	nevadil.	Viděli	jsme,	co	se	dá	udělat	
pro	životní	prostředí	a	pro	čistotu	vody	
v	 našem	 okolí.	 Zpátky	 jsme	 se	 vraceli	 stejnou	
cestou	a	myslím,	že	už	by	nikoho	nenapadlo	
házet	odpadky	do	Šembery.	

	K.	Cháberová	8.	A,	ZŠ	Tyršova

Dne	26.	března	jsme	opět	navští	vili	anglické	
divadelní	představení	v	Praze.	Tentokrát	pro	
nás	paní	učitelka	vybrala	ti	tul	„The	History	of	
England“.	Po	předchozí	přípravě	v	hodinách	

angličti	ny	jsme	se	rychle	zorientovali	v	období,	
o	kterém	se	v	představení	hovořilo.	Připomněli	
jsme	si	některé	důležité	události		a	osobnosti		
anglických	dějin	od	příchodu	Keltů	až	
do	Jindřicha	VIII.	Tento	panovník	měl	velmi	
pestrý	život,	je	známý	svými	šesti		manželkami.	
Za	nejdůležitější	datum	anglických	dějin	je	
považována	bitva	u	Hasti	ngsu	v	roce	1066.	
Náš	spolužák	David	se	stal	jedním	ze	šťastlivců,	
kteří	byli	herci	vybráni	k	účasti		v	této	bitvě.	
Bojoval	 statečně	 na	 straně	 vítěze.	 Představení	
se	nám	líbilo,	protože	jsme	se	nejen	poučili,	ale	
také	pobavili	vti	pnými	projevy	herců.

D.	Dušková	9.	A,	ZŠ	Tyršova

Exkurze na čisti čku                                                                                      

Anglické divadelní představeni                                                                                         

„Benefi ční veselice Myšárna“
ZŠ	Tyršova	děkuje	všem	zúčastněným,	přispěvatelům	a	sponzorům	za	podporu.	Celkem	se	vybra-
lo	22.050	Kč.	Všem	patří	veliký	dík!
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Paní	učitelka	Vopařilová	a	její	druháci	realizovali	tento	projekt	v	rámci	prvouky.	Projekt	
probíhal	 celý	den,	 ve	 všech	vyučovacích	hodinách.	Hlavním	 tématem	projektu	byla	
výživa,	suroviny	a	jejich	zpracování.
Děti		v	 této	 třídě	byly	 rozděleny	na	 skupiny	po	
4	až	5	žácích.	Každá	skupina	si	přinesla	vlastní	
vybavení	z	domova:	ubrusy,	příbory,	potraviny,	
nádobí,	ubrousky	atd.	Vyučování	začalo	českým	
jazykem,	slohem.	Děti		dostaly	za	úkol	vymyslet	
a	zapsat	 recept	na	pomazánku,	kterou	později	
sami	udělají.	V	druhé	hodině	matemati	ky	
všichni	 počítali	 ceny	 potravin,	 aby	 si	 udělali	
představu	o	tom,	kolik	co	stojí.	Při	další	hodině	
prvouky	si	s	paní	učitelkou	povídaly	o	zdravých	
a	nezdravých	potravinách.	Všichni	si	připomněli	
nástěnky,	které	jsou	na	hlavní	budově	školy	
a	týkají	se	zdravého	životního	stylu.	Následovala	

hodina	pracovních	činností		a	děti		začaly	
připravovat	své	pomazánky.	Všem	se	dařilo	
a	ve	třídě	byla	příjemná	pracovní	atmosféra.

Závěr	byl	nejlepší.	Děti		krásně	prostřely	a	paní	
učitelky	a	družinářky	vše	ochutnaly,	ohodnoti	ly	
a	vybraly	nejlepší	pomazánku.	Tou	se	stala	
vajíčková	a	česneková.	Děti		si	při	tomto	
projektu	osvojily	základy	eti	kety,	zdravého	
životního	stylu	a	spolupráce	v	kolekti	vu.	Všichni	
měli	radost	z	dobře	udělané	práce.

V.	Kratochvílová	8.	A,	ZŠ	Tyršova

Stolování ve 2. B                                                                                       

V	březnu	odjela	třída	4.	A	na	zimní	školu	v	přírodě.	Ubytováni	jsme	byli	na	Hanapet-
rově	boudě	v	Krkonoších.	Hned	první	odpoledne	nás	potěšilo,	protože	se	šlo	lyžovat.	
Ti,	co	to	uměli,	šli	s	paní	učitelkou	Bízkovou	na	vlek	a	nelyžaři	se	šli	učit	s	paní	učitelkou	
Kocovou	základní	postoje	na	lyžích.		
Každé	ráno	půl	hodiny	po	snídani	se	také	
bodovaly	pokoje.	Dopoledne	jsme	sjezdovali	
a	odpoledne	chodili	na	běžkách.	Během	
druhého	dne	už	všichni	lyžovali.	Ve	středu	
odpoledne	šli	nejlepší	z	nás	na	běžkách	
na	výlet	na	Hříběcí	boudu.	Své	 lyžařské	umění	
jsme	si	pak	vyzkoušeli	ve	čtvrtečních	závodech.	
Dopoledne	byl	slalom	a	odpoledne	běh	
na	lyžích.	Tři	nejlepší	obdrželi	diplomy	a	drobné	
dárky.

V	pátek	se	konal	celodenní	výlet	do	Vrchlabí	
do	Krkonošského	muzea,	kde	jsme	se	seznámili	
s	 těžkým	životem	 lidí	 v	Krkonoších	v	minulých	
letech.	Večer	byl	jako	již	tradičně	večerní	
program	a	také	tanec.	Každý	večer	měl	vymyslet	
program	 jeden	pokoj,	 k	 tomu	 jsme	 ještě	plnili	
úkoly	od	našich	paní	učitelek.	Páteční	večer	byl	

ve	znamení	masek.	Každá	maska	se	
představila	 a	 v	 závěru	 proběhlo	 vyhodnocení	
nejlepšího	nápadu.	

Celý	týden	bylo	pěkné	počasí,	stále	svíti	lo	
sluníčko.	 Škola	 v	 přírodě	 se	 opravdu	 povedla.	
Neradi	jsme	se	v	sobotu	vraceli	domů.

S.	Picek	8.	A,	ZŠ	Tyršova

Škola v přírodě  
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Klub mladých diváků                                                                                                   

Velký úspěch v basketu                                

Setkání s hercem

V	letošním	školním	roce	se	19	žáků	naší	školy	přihlásilo	do	Klubu	mladých	diváků.	
Tento	kroužek	patří	na	naší	škole	k	tradičním,	pod	vedením	paní	učitelek	Bílkové	
a	Pojmanové	se	žáci	již	několik	let	účastní	různých	divadelních	představení.
My	žáci,	kteří	jsme	se	do	klubu	přihlásili,	musí-
me	počítat	s	tí	m,	že	se	budeme	v	divadle	slušně	
chovat	 a	 společensky	 se	 oblékat.	 Na	 výlet	 do	
Prahy	 se	 vždy	 těšíme.	 Kdo	 se	 jednou	 přihlásí,	
ten	většinou	pokračuje	i	v	následujících	letech.	

Každý	 rok	navští	víme	 různá	představení.	 Letos	
jsme	začali	v	říjnu,	baletem	Popelka	v	Národním	
divadle.	Pro	mnohé	z	nás	již	samotná	návštěva	
Národního	divadla	 je	 velkou	událostí	.	Musíme	
uznat,	že	vidět	výzdobu	divadla	na	vlastní	oči	je	
opravdu	nezapomenutelný	zážitek.

V	lednu	jsme	se	podívali	do	Divadla	Hybernia	
na	muzikál	Quasimodo.	To	byl	úplně	jiný	
divadelní	 žánr,	 ale	 moc	 se	 nám	 líbil.	 Poznali	
jsme	některé	známé	herce,	jejich	výkony	
během	představení	 nás	 nadchly.	 V	 dubnu	 nás	
čeká	ještě	představení	v	divadle	Na	prádle	
s	názvem	I	motýli	jsou	volní.	Poslední	návštěva	
bude	v	květnu	do	Divadla	pod	Palmovkou.	
Myslíme	si,	že	Klub	nám	poskytuje	skvělé	
kulturní	zážitky!

KMD	ZŠ	Žitomířská	

V	 březnu	 a	 dubnu	 probíhaly	 na	 okrese	 Kolín	
okresní	kola	v	sálové	kopané	a	v	basketbalu	pro	
žáky	II.	stupně	ZŠ.	V	sálové	kopané	se	nám	
bohužel	nedařilo,	mladší	žáci	ani	starší	žáci	
nepostoupili	z	okrskových	kol	do	okresního	
fi	nále.	V	basketbalu	však	naši	žáci	dosáhli	
po	dlouhých	letech	velkého	úspěchu.	Postupně	

porazili	 všechny	 soupeře	 a	 stali	 se	 přeborníky	
okresu	 v	 basketbalu.	 Okresní	 kolo	 se	 bohužel	
odehrálo	až	po	krajském	fi	nále	a	chlapci	tak	
nemohli	postoupit.

Mgr.	Jiří	Chvojka,	ZŠ	Žitomířská

8.	března	jsme	se	setkali	s	hercem	Jiřím	
Brožem,	který	naší	třídě	vyprávěl	příběhy	
ze	života	slavného	spisovatele	Josefa	
Škvoreckého.	Josef	Škvorecký	emigroval	v	roce	
1969	do	USA,	z	důvodu	nesouhlasu	s	tehdejším	
režimem	v	České	republice.	Se	svou	ženou	
Zdenou	se	rozhodli	zůstat	v	Torontu	v	Kanadě.	
Zde	dále	psal	a	vydával	své	knihy.	Jeho	velkým	
dílem	se	stala	kniha	Zbabělci,	ze	které	nám	pan	

Brož	přednesl	ukázky.	Autor	dále	napsal	
básnickou	sbírku	Nezoufejte!	a	sati	rický	
groteskní	román	o	vojenské	službě	v	50.	letech	
Tankový	prapor.	V	6.	ročnících	se	pak	ještě	
konalo	setkání	nad	texty	Miloslava	Šimka	
a	Jiřího	Grossmanna.	

B.	Pekárková	a	V.	Tejčková	9.	A,	ZŠ	Žitomířská

…přijďte si také vhodit prádlo!
TS	Český	Brod	instalovaly	další	kontejner	na	šatstvo	a	texti	l.	Kontejner	 je	umístěn	v	areálu	TS	
(vchod	z	Palackého	ulice)	a	je	přístupný	nejen	v	pracovní	době	sběrného	místa,	ale	i	po	celou	
pracovní	dobu	TS.	Znamená	to	tedy,	že	ho	občané	mohou	využívat	v	době,	kdy	jsou	otevřená	
vrata,	a	to	i	bez	obsluhy	pracovníků	TS.	Odvoz	provádí	každý	čtvrtek	Diakonie	Broumov.
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Jarní úklid
Akce	se	konala	za	účelem	jarního	úklidu	v	Českém	Brodě	a	jeho	nejbližším	okolí,	jako	je	
park,	regulace,	cesta	ke	Kuti	lce	atd.	Z	naší	školy	se	do	úklidu	zapojily	jenom	osmé	třídy.
Podobná	akce	byla	vyhlášena	už	na	podzim,	kdy	
bylo	bohužel	mnohem	horší	počasí	a	všem	byla	
zima.	Ale	ta	hromada	odpadků	shromážděných	
na	náměstí		 stála	 za	 tu	námahu.	Bylo	 vidět,	 že	
jsme	vše	na	podzim	prošli,	žádné	rarity	kromě	
slamníku	v	potoce	a	povlečení	už	na	nás	
nečekaly.	Od	učitelů	jsme	dostali	pytle	
na	třídění	odpadu,	to	pro	nás	nebylo	nic	
nového,	protože	odpad	třídíme	už	pěkně	
dlouho	ve	škole	a	většina	z	nás	i	doma.	

K	akci	se	připojili	 i	 žáci	ostatních	škol	v	našem	
městě.	Po	úspěšném	splnění	úkolu	jsme	skončili	
na	hřišti		u	horní	školy.	Chvíli	jsme	se	vyhřívali	

na	prvním	jarním	sluníčku	a	potom	jsme	
pracovní	 den	 zakončili	 ve	 školní	 jídelně.	 Když	
jsme	se	vraceli	z	hřiště,	obě	třídy	jásaly,	že	
jdeme	domů	o	chvilinku	dříve	dřív	než	ostatní	
žáci	z	naší	školy,	kteří	se	ten	den	učili	podle	
rozvrhu.

Třídění	 odpadu	 je	 velmi	 užitečná	 věc.	 Jestli	
chcete	žít	ve	špíně,	tak	si	odpadky	házejte	třeba	
doma	na	zem,	ale	neodhazujte	je	na	veřejných	
místech.	Budeme	mít	všude	pořádek,	hezké	
a	čisté	okolí	a	naší	planetě	to	jenom	prospěje.

T.	Grossová	8.	A,	ZŠ	Tyršova

Pythagoriáda 2012                                                                                                   
Žáci	naší	školy	ZŠ	Žitomířská	se	zúčastnili	
Pythagoriády	 -	 náročné	 matemati	cké	 soutěže	
pro	žáky	5.	tříd.	Ve	školním	kole	bylo	úspěšných	
7	žáků,	kteří	postoupili	do	okresního	kola	
v	Kolíně.	V	okresním	kole	se	podařilo	uspět	pěti		
žákům,	kteří	získali	9	a	více	bodů.	Dokonce	jsme	
se	umísti	li	na	předních	místech	-	Jan	Kaifer	

z	5.	A	na	2.	místě,	Valerie	Uhlíková	z	5.	A	
na	3.	místě	a	Marti	n	Holoubek	z	5.	C	na	4.	místě.	

Je	to	veliký	úspěch	našich	žáků	a	všem	
řešitelům	děkujeme	a	blahopřejeme!

R.	Burešová,	zástupce	ředitele	ZŠ	Žitomířská

Pojďte na dálkový pochod                                         
Odbor	 Klubu	 českých	 turistů	 Český	 Brod	 zve	
pěší	turisty	a	cykloturisty	na	jubilejní	30.	ročník	
dálkového	pochodu	a	cykloturisti	cké	jízdy	
„Krajem	bitvy	u	Lipan“,	který	se	uskuteční	
v	sobotu	26.	května.	Akce	se	každoročně	koná	
na	paměť	bratrovražedné	bitvy	u	Lipan,	která	se	
ve	zdejším	kraji	odehrála	30.	května	1434.	

Letos	pořadatelé	připravili	pro	pěší	turisty	trasy	
13	km,	18	km,	23	km,	32	km,	45	km	a	60	km;	pro	
cykloturisty	pak	trasy	40	km	a	70	km.	
Startovní	kancelář	bude	otevřena	od	6:30	
do	 10:30	 hodin	 v	 autokempu	 u	 Podviničního	

rybníka.	Každý,	kdo	zdolá	zvolenou	trasu,	
dostane	diplom	a	malou	upomínku.	
Věcnými	cenami	bude	odměněno	22	vylosova-
ných	účastníků	a	nejstarší,	nejmladší	a	nejvzdá-
lenější	účastník.		

Bližší	informace	o	akci	najdete	ve	vývěsní	
skříňce	 odboru	 KČT	 (na	 budově	 Informačního	
centra)	a	na	www.pochod-cesbrod.ic.cz.

Ing.	Václav	Čokrt,	KČT	Český	Brod
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Studenti  vnesli do proměny zahrady svěží nápady

Šest	studentek,	jeden	student	a	dva	pedagogo-
vé	zažili	během	třídenního	pobytu	(3.	-	5.	4.)	
v	Českém	Brodě	velice	nabitý	program.	Jeho	
samozřejmou	 součástí		 byl	 pobyt	 v	 mateřské	
školce,	obhlídka	města	i	školkové	zahrady,	
diskuse	s	pedagogy	a	společné	akti	vity	s	dětmi.	
Nové	úhly	pohledu	na	řešení	dětských	hřišť	
přinesly	nejen	studentům	prezentace	Lucie	
Miovské	z	pražské	ČZÚ,	výtvarníka	Lukáše	
Gavlovského	a	Karly	Kupilíkové	z	Nadace	
Proměny.	

První	 večer	 pak	 studenti		 i	 paní	 učitelky	 z	 MŠ	
shlédli	v	ateliéru	LaVeterina	animované	
minifi	lmy	žáků	ZUŠ	na	téma	„Zahrada	MŠ“.	
Nadace	Proměny	přinesla	množství	
inspirati	vních	obrázků	školních	zahrad	z	ČR	
i	ze	zahraničí	a	představeny	byly	také	

projekty	 „Norsko“	 a	 „Umělecké	 sympozium	
Městský	park	2010“.	

Následující	den	měli	studenti		příležitost	
konzultovat	své	návrhy	zahrady	s	architekty	
Michalem	Fišerem	a	Štěpánem	Špoulou	
a	 vyvrcholením	 jejich	 práce	 v	 Českém	 Brodě	
byla	třetí		den	závěrečná	prezentace	námětů	
zástupcům	školky,	Klubu	rodičů	a	města.

Jak	již	bylo	naznačeno,	práce	studentů	
obsahovaly	svěží	a	neotřelé	nápady,	návrhy	byly	
mnohdy	velice	umně	grafi	cky	zpracované	a	také	
otevíraly	 prostor	 pro	 debatu	 nad	 prakti	ckým	
užíváním	zahrady.	To	všechny	účastníky	promě-
ny	zahrady	posunulo	v	přípravách	zase	
o	kus	dál.	Nové	poznatky	a	zkušenosti		si	tak	
odnášeli	nejen	studenti	,	ale	i	paní	učitelky,	
rodiče	i	zástupci	města.	

Štěpánka	Šoupalová,	
Klub	rodičů	a	přátel	MŠ	Letadýlko

Písečná	pláž	s	brouzdalištěm,	mlhoviště,	travní	„bochánky“,	ovocný	sad,	prolézací	
tunely	pod	kopcem,	vrbová	vlaková	zastávka,	funkční	mini	závory,	model	letadýlka	
na	střeše	či	jako	skluzavka	v	zahradě,	to	jsou	některé	z	nápadů,	které	do	MŠ	Letadýlko	
přivezli	studenti		Zahradní	a	krajinářské	architektury	Mendelovy	Univerzity	v	Brně.

VÝZVA! aneb Kdo viděl letadlo?
Mateřské	školce	Kollárova	(nyní	Letadýlko)	se	
dlouhá	 léta	 říká	 „u	 letadla“.	 Inspirací	 tomuto	
názvu	bylo	skutečné	malé	letadlo	umístěné	
v	zahradě	školky	v	70.	letech.	Tradují	se	histor-
ky	o	tom,	jak	se	tam	letadlo	dostalo,	proč	zmi-
zelo	apod.	Bohužel	se	nám	dosud	nepodařilo	
v	dostupných	zdrojích	známých	a	přátel	obje-
vit	alespoň	fotografi	i,	která	by	tento	fakt	
dokazovala.

Proto	vysíláme	ke	čtenářům	Českobrodského	
zpravodaje	prosbu	o	poskytnutí		jakékoliv	
fotodokumentace	školky	a	školkové	zahrady,	

zejména	s	důrazem	na	zobrazení	letadla.	
Přivítáme	rovněž	informace	a	vzpomínky,	kte-
ré	ozřejmí	původ	letadla,	účel	či	majitele	po-
zemku	před	stavbou	MŠ	apod.

Příspěvky	 do	 této	 výzvy	 prosím	 zasílejte	 na	
klub.msletadylko@centrum.cz.	Veškeré	mate-
riály	Vám	vrátí	me.	

Děkujeme,	 že	 pomůžete	 vnést	 světlo	 do	 his-
torie	MŠ	Letadýlko	a	přejeme	příjemné	vzpo-
mínání!

Klub	rodičů	a	přátel	MŠ	Letadýlko	
a	MŠ	Letadýlko



Ze společnosti 25

Jarní	sezóna	je	v	plném	proudu	a	my	jsme	se	zúčastnili	již	tří	závodů.	Podařilo	se	nám	
získat	i	několik	cenných	kovů,	které	budou	zajisté	moti	vací	pro	závodníky,	aby	na	sobě	
i	nadále	pracovali.
Nejvíce	bych	vypíchla	úspěch	„Píšťalek“.	Tento	
tým	letos	postoupil	do	starší	věkové	kategorie,	
a	tak	jsme	s	napětí	m	očekávali,	jak	se	
s	 konkurencí	 starších	 závodnic	 poperou.	 Dvě	
stříbrné	 medaile	 jsou	 důkazem,	 že	 to	 holky	
zvládly	a	že	píle	na	tréninku	se	vyplati	la.	

Součástí		tohoto	týmu	je	Kristýna	Hájková,	která	
se	připravuje	i	na	sólovou	a	týmovou	sestavu	
v	 kategorii	 sportovního	 aerobiku.	 Náročnější	
příprava	přinesla	ovoce	a	Kristýnka	si	v	konku-
renci	 32	 závodnic	 vybojovala	 příčku	 nejvyšší.	
Tento	obrovský	úspěch	ale	klade	na	její	bedra	
i	nelehký	úkol,	a	to	snažit	se	na	dalších	
závodech	 zlato	 obhájit.	 Kromě	 Kristýny	máme	
ve	sportovním	aerobiku	další	mladé	
naděje,	které	se	úspěchů	určitě	také	dočkají.

Na	závodech	v	Praze	a	Kolíně	jsme	se	ukázali	i	se	
sestavami	Na	smeti	šti		a	Gumítci	méďové.	Tyto	
děti	,	ve	věku	3	-	6	let,	porotu	okouzlily	a	mají	
ze	závodů	kromě	dárečku	a	velkých	zážitků	i	dvě	
zlaté	medaile.	Jsem	ráda,	že	 jsme	využili	 toho,	
že	se	závody	konaly	blízko	Brodu	a	vyrazili	
ve	velkém	počtu.	Naopak	delší	cestu	měl	náš	
juniorský	 tým	 sportovního	 aerobiku	 Klárka	
Mandová,	Kristýna	Dohnalová	a	Verča	
Nováková.	Ty	se	zúčastnily	prvního	
nominačního	závodu	na	ME	až	v	Luhačovicích.	

Holkám	a	 všem	ostatním	držím	palce,	 ať	 nám	
závody	vyjdou	co	nejlépe!	
Více	na	www.corridoor.cz	

Eliška	Strakošová

Corridoor na závodech                                               



Velikonoční prázdniny v Hosti nném
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...a	jsme	všichni	zase	o	něco	mladší	a	krásnější.	Tentokrát	trošku	netradičně,	
ale	vezměme	to	všechno	hezky	popořadě.
Letošní	velikonoční	prázdniny	jsme	strávili	
v	 Hosti	nném	 v	 Podkrkonoší.	 Naší	 základnou	
se	stal	skautský	dům	v	Hosti	nném,	do	kterého	
jsme	dorazili	ve	čtvrtek	po	poledni.	Rychle	jsme	
se	ubytovali	a	vyrazili	na	obhlídku	okolí.	
Kuchyně	se	ujal	Šéf	a	jeho	,,knedlo-vepřo-zelo“,	
bylo	stejně	dobré,	jako	od	maminky.

Pátek	se	nesl	v	duchu	,,Olympiády“	
v	netradičních	disciplínách.	Týmy	se	utkaly	
v	disciplínách	jako	hod	vejcem,	stavba	věže	
z	kamenů,	přenášení	vody	lžící,	lezení	na	strom	
a	 odpoledne	 je	 čekala	 rozhodující	 disciplina	 -	
stopovačka	po	okolí.	

V	sobotu	ráno	jsme	si	museli	trošinku	přivstat,	
šli	jsme	se	na	celodenní	výlet	do	Zoo	ve	Dvoře	
Králové.	V	Zoo	jsme	si	prohlédli	bílé	nosorožce,	

slony,	orangutany,	chameleony,	tygry	a	spoustu	
dalších	zvířat.	

A	v	neděli	už	se	konečně	dostáváme	k	netradič-
ní	části		našich	Velikonoc.	Jelikož	je	tento	rok	
přestupný,	rozhodli	jsme	se	dodržet	tradici,	
která	tvrdí,	že	by	si	dívky	měly	vyměnit	role	
s	chlapci.	A	tak	jsme	se	my	dívky	ráno	vypravily	
na	proutky,	zatí	mco	kluci	barvili	vajíčka.
Podařilo	se	 jim	vytvořit	vajíčka	všech	možných	
barev,	skvěle	zvládli	i	barvení	v	cibulovém
vývaru.	 Holky	 se	 pusti	ly	 do	 pletení	 pomlázek.	
Všem	to	šlo	pěkně	od	ruky	a	nakonec	ani	
nepotřebovaly	 pomoc	 od	 kluků.	 Odpoledne	
jsme	pak	 šli	 hrát	 hry	 ven,	 ale	 zima	 a	 sníh	 nás	
zahnaly	zpět,	a	tak	jsme	si	raději	zahráli	Kufr.	

V	pondělí	ráno	si	dívky	přivstaly,	aby	kluky	
neochudily	o	moment	překvapení…	nikdo	se	ani	
moc	nebránil,	však	jsme	je	taky	šetřily,	protože	
víme,	jak	to	bolí.	A	pak	už	jen	balení	a	úklid,	
hledání	schovaných	vajíček	a	úprk	na	vlak.	
Více	na	www.skaut7.cz

Káťa	Pechová,	
Skautské	středisko	214	07	Ing.	Ládi	Nováka	
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Sportovní	areál	Na	Kuti	lce	v	Českém	Brodě	byl	postaven	pro	oddíly	atleti	ky	a	kopané	
TJ	Slavoj	na	začátku	80.	let	minulého	století	.	Vznikem	SK	Český	Brod	v	roce	1992	
začaly	využívat	areál	dva	subjekty.		V	areálu	panovaly	nevyjasněné	vlastnické	vztahy,	
což	znamenalo	také	minimální	fi	nanční	prostředky	pro	nutné	opravy.	Kvalitě	sportovišť	
nepřispěl	ani	Rock	for	People.	Teď	má	Kuti	lka	novou	šanci	stát	se	zajímavým	
sportovním	centrem.	
Nové	vedení	TJ	Slavoje	i	SK	Český	Brod	
na	základě	nájemní	smlouvy	spolupracují	
ve	společné	komisi	na	plánu	dlouhodobé	
postupné	rekonstrukce	areálu	s	cílem	vytvořit	
atrakti	vní	areál	pro	sportovní	nadšence.		
Na	 rekonstrukci	 atleti	ckých	 šaten,	 opravy	
střechy	z	dotací,	které	získala	TJ	navazují	další.	
V	 letošním	roce	–	v	 rámci	programu	Leader,	
vyhlašovaném	MAS	Pošembeří	byly	vybrány	
k	 podpoře	 projekty	 TJ	 i	 SK	 pro	 rekonstrukci	
fotbalového	klubovny	a	rekonstrukci	
atleti	ckých	sektorů.	

„Cílem	projektu	je	v	první	řadě	získat	prostor	
pro	klubové	setkávání.	Jsme	klub,	
ale	momentálně	nemáme	funkční	klubovnu.	

Moderní	prostor	bude	vybaven	mimo	jiné	
interakti	vní	tabulí,	takže	vznikne	unikátní	
prostor	pro	výuku	sportu	–	teoreti	cká	
příprava	 sportovců,	 rozbor	 videa	 a	následný	
nácvik	na	hřišti	,“	vysvětluje	prezident	
fotbalového	klubu	Luboš	Holý.	

Atleti		se	mohou	těšit	na	skok	do	výšky	a	dálky.	
Obě	tyto	atrakti	vní	disciplíny	získají	moderní	
sportoviště.	

„Kromě	atletů	projekt	určitě	ocení	i	děti		
a	mládež	z	místních	škol,	kterým	zpestří	
hodiny	tělocviku,“	těší	se	Pavel	Janík,	
předseda	Slavoje.	Dalším	zdrojem	fi	nančních	
prostředků	pro	SK	je	letos	Fond	sportu,	
volného	času	a	primární	prevence	Středočes-
kého	kraje,	v	němž	SK	získala	fi	nanční	
prostředky	na	rekonstrukci	přízemí.	
A	tak	Kuti	lka	po	letech	zase	ožívá.	
Více	informací	získáte	na	www.tjslavojcb.cz

Iveta	Librová	SK	Český	Brod,	
Pavel	Janík	TJ	Slavoj	Český	Brod

Šance pro Kutilku 
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Dotazník pro obyvatele Českého Brodu aneb co se změnilo po 5-ti letech
Instrukce: Dotazník je anonymní a každá domácnost obdrží jeden výtisk. Dotazník může vyplnit člen domác-
nosti starší 15 let. V případě, že by jej chtělo vyplnit i více členů vaší domácnosti, formuláře dotazníku jsou k 
dispozici na podatelně Městského úřadu (nám. Arnošta z Pardubic 56), v Informačním centru (nám. Arnošta 
z Pardubic 1) a na webové stránce města (www.cesbrod.cz). U každé otázky označte jednu odpověď, není-li 
uvedeno jinak. Pokud nedodržíte instrukce k vyplnění, nebudou Vaše odpovědi hodnoceny. 

Úvodní otázky

1. Jak dlouho žijete v Českém Brodu?
méně než 5 let
5 - 15 let
více než 15 let

2. Ve které části Českého Brodu bydlíte? 
centrum města a Malechov
sídliště a jih města (Tuchorazská, K Dolánkám)
za tratí (Škvárovna a Mexiko)
západ města (od trati až k Palackého ulici)  
Liblice
Štolmíř
Zahrady

3. Jaké jsou přednosti Českého Brodu ve srovnání 
s jinými městy?

(Můžete zaškrtnout více odpovědí.)
bohatá historie
poloha (dobrá dostupnost Praha, Kolín)
nenarušené historické centrum-památky
přítomnost středního školství, ZUŠ
dobrá vybavenost obchody a službami
možnost sportování ve městě a okolí
nízká nezaměstnanost
spolková činnost (žijí tu aktivní lidé)
příjemná okolní krajina, blízko do přírody
kvalitní životní prostředí (není tu těžký průmysl)    
klidný život v menším městě
nevím 
jiné, vypište:

4. A naopak, jaké jsou nedostatky? 
(Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

dopravní situace ve městě (rozbité silnice, nedostatek 
parkovacích míst, jednosměrky, špatné značení atd.)
málo příležitostí pro využití volného času (např. koupá-
ní, cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště)                                   
celkový stav infrastruktury (vodovod, kanalizace, 
osvětlení)
špatné podmínky pro cestovní ruch (nedostatečná 
prezentace města, chybí infrastruktura)
nedostatek pracovních příležitostí pro ženy
dojíždění za prací mimo Český Brod (z města se stává 
noclehárna)
nedostatečný společenský život

nedostatek veřejné zeleně uvnitř města
čistota města (např. špína a odpadky na ulicích)
bezpečnostní situace ve městě
nedostatečná kapacita mateřských škol
nevím
jiné, vypište:

Doprava a parkování ve městě

5. Jaké jsou podle Vás největší dopravní problémy 
v Českém Brodu?

(Zaškrtněte max. 4 odpovědi.)
bezpečnost silničního provozu
nevhodné podmínky pro cyklisty
bezohledné chování řidičů (např. nedodržování rych-
losti)
špatné dopravní značení
osvětlení komunikací
problémy s parkováním
kvalita a údržba komunikací
kvalita a údržba chodníků
nedostatek  přechodů pro chodce, můžete vypsat, kde 
chybí: 
parkování u vlakového nádraží
doprava nepůsobí žádné větší problémy
nevím
jiné, vypište:

  
6. Máte problémy s parkováním svého auta/aut 
v místě bydliště? 

ano 
ne 
nemám auto, otázka se mě netýká   přejděte na ot.č. 8

7. Uveďte místa, kde je třeba řešit parkování: 
(Vyberte max. 2 odpovědi.)

v centrum města, vypište kde:
v okolí nádraží
na sídlišti a jihu města, vypište kde:

za tratí (Škvárována a Mexiko), vypište kde: 

v západní části města, vypište kde: 
žádné takové místo není 
nevím
jiné místo, vypište:



8. Ulicí Jungmannovou, ve které byl jednosměrný 
provoz, se nyní jezdí v obou směrech. Je to podle 
vás pozitivní změna zlepšující provoz po městě?

ano →   vypište, jaká jsou pozitiva této úpravy:

ne  →   vypište, jaká jsou negativa této úpravy: 

nevím

Volný čas, sport a kultura ve městě

9. Jste spokojen/a s možnostmi a nabídkou sportov-
ního vyžití ve městě ať již pro děti, nebo dospělé? 

ano, zcela spokojen/a přejděte na ot. č. 11
spíše spokojen/a  přejděte na ot. č. 11
spíše nespokojen/a
ne, zcela nespokojen/a
nevím

10. Můžete vypsat, co ve městě postrádáte pro 
sportovní vyžití:

11. Jste spokojen/a s možnostmi a nabídkou pro kul-
turní vyžití ve městě ať již pro děti, nebo dospělé? 

ano, zcela spokojen/a         přejděte na ot. č. 13
spíše spokojen/a                 přejděte na ot. č. 13
spíše nespokojen/a
ne, zcela nespokojen/a
nevím

12. Můžete vypsat, co ve městě postrádáte pro kul-
turní vyžití:

Bezpečnost ve městě

13. Cítíte se ve městě bezpečně? 
ano      přejděte na otázku.č. 15
ne
nevím    přejděte na otázku.č. 15

14. Proč se necítíte bezpečně? 
(Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

obavy z lidí  žijících v sousedství
nevhodné chování mladistvých
špatné pouliční osvětlení
nedostatečná činnost Policie ČR 
nedostatečná činnost Městské policie
obavy o majetek
častý výskyt problémových osob 

obavy z jiných etnických skupin
problémy s bezpečností dopravy 
obavy spojené s uživateli drog
nevím
jiné, vypište:

15. Kterou část Českého Brodu, příp. které konkrét-
ní místo, považujete za opravdu nebezpečné?

vypište místo:

ve městě takové místo není
nevím

Čistota a životní prostředí

16. Jste spokojen/a se stavem a péčí o veřejná pro-
stranství ve městě?

ano      přejděte na otázku č. 18 
ne
nevím    přejděte na otázku č. 18

17. Proč není péče o veřejná prostranství dostateč-
ná? 

(Zaškrtněte max. 4 odpovědi.)
není zabezpečen pravidelný úklid ulic
málo odpadkových košů v ulicích 
nedostatečná údržba či obnova veřejné zeleně
nepořádek v okolí domů
zimní údržba
problémy s psími exkrementy
vandalismus (ničení zeleně, laviček,graffiti apod.)
přeplněné odpadní nádoby (třeba častěji vyvážet)
nevím
jiné, vypište:

18. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního 
prostředí v Českém Brodě? 

(Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi.)
znečištění ovzduší, můžete vypsat původce:

nakládání s nebezpečnými odpady (např. vraky aut na 
ulici)
hluk můžete vypsat původce:
zápach, můžete vypsat původce:
opuštěné nebo nevyužívané zemědělské a průmyslové 
objekty
černé skládky
problémy s tříděním odpadu 
lokální topeniště (např. domácnosti)
životní prostředí ve městě není nijak  ohroženo
nevím
jiné, vypište:



Život ve městě
19. Jaké jsou podle Vás největší překážky či problé-
my, se kterými se potýkají rodiny s dětmi v Českém 
Brodu?

(Zaškrtněte maximálně 4 odpovědi.)
návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
nedostatek zkrácených pracovních úvazků
chybí jesle
nedostatek míst v mateřských školách
omezené možnosti hlídání dětí (i jako placená služba)
otevírací doba mateřských škol
otevírací doba školních družin
chybí hromadná doprava do škol v rámci města
bariérovost města pro pohyb s kočárky a malými dětmi
dopravní bezpečnost (nebezpečné křižovatky, přecho-
dy)
nevím
jiné, vypište:

20. Kde trávíte převážnou část pracovního dne?
přímo ve městě  (mám zde práci, školu apod.)
v nejbližším okolí cca do 10 km (vyjíždím za prací či 
studiem)
ve vzdálenějším městě či obci (vyjíždím za prací či stu-
diem) 

21. Představte si, že by se Vám naskytla možnost 
odstěhovat se z města, využil/a byste ji?

určitě ne  přejděte na otázku č. 23 
spíše ne        přejděte na otázku č. 23
spíše ano 
určitě ano
nevím        přejděte na otázku č. 23

22. Jaký by byl důvod pro Vaše odstěhování?
(Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

špatné pracovní uplatnění ve městě
nedostatek kulturního vyžití a trávení volného času
nízká kvalita obchodů a služeb (otevírací doba)
nespokojenost se stávajícím bydlením
nové bydlení je nedostupné (byty nebo pozemky pro 
výstavbu) 
nespokojenost s bezpečností ve městě
čistota a životní prostředí ve městě
láká mě jiný styl života (velkoměstský nebo venkovský 
styl života)
nedostupné služby v pozdních odpoledních hodinách
osobní důvody (stěhování za rodinou atd.)
nevím
jiné, vypište:

23. Jak jste spokojen/a s možnostmi nakupování 
a službami ve městě? 

(Můžete zaškrtnout více odpovědí.)
jsem spokojen/a, je zde vše 
ve městě chybí supermarket/ hypermarket
ve městě chybí drobné obchody, můžete vypsat jaké:

ve městě chybí některé specializované prodejny, mů-
žete vypsat jaké:

ve městě zcela chybí některé služby, můžete vypsat 
jaké:

ve městě chybí restaurace, můžeme upřesnit jaká:

nevím
jiná možnost, vypište:
 

24. Nabídka zdravotních služeb ve městě nemusí být 
dostatečná. Postrádáte nějakou službu či pomoc, 
nebo některá z nich nemá dostatečnou kapacitu? 

(Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi.)
praktický lékař
dětský lékař
zubní lékař
odborný lékař, vypište zaměření:
rehabilitace, fyzioterapie
lékárna
nevím
jiné, vypište:

 Informovanost o dění ve městě a 
Městský úřad

25. Cítíte se být dostatečně  informováni o dění 
ve městě?

ano        přejděte na otázku č. 27
ne           
nevím    přejděte na otázku č. 27

26. Jaký typ informací postrádáte?
(Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

aktuální informace o dění ve městě  (o kulturních ak-
cích, společenském dění, sportovních akcích a aktivi-
tách apod.) 

Vyplněné dotazníky je možné odevzdat na podatelně MěÚ (nám. Arnošta z Pardubic 56) nebo v Informačním centru (nám. Arnošta  
z Pardubic 1), případně jej vhodit do boxu umístěného na budově Městského úřadu (nám. Husovo 70). Dotazník je také uveřejněn  
na webové stránce města, adresa: www.cesbrod.cz, kde si jej můžete stáhnout a vyplněný odeslat na emailovou adresu:  
cesbrod@cesbrod.cz. 

POZOR! Sběr dotazníků končí 25. května 2012



informace o rozvoji města
informace o službách pro občany
informace pro podnikatele (obchodní informace)
nevím
jiné, vypište:

27. Od letošního února vychází Českobrodský zpra-
vodaj v nové podobě. Líbí se Vám nový formát 
a úprava zpravodaje? 

ano 
ne
nevím

28. Zajímáte se o naplňování cílů stanovených 
ve Strategického plánu rozvoje města?

ano, sleduji jejich plnění a změny ve městě
ne, nesleduji sleduji jejich plnění
sledoval bych, ale nevím kde najít informace

29. Jste spokojen/a se změnami ve městě, které se 
dějí v souladu se Strategickým plánem rozvoje měs-
ta?

určitě ano, vnímám pozitivní změny
spíše ano
spíše ne
určitě ne, žádné pozitivní změny nevidím
nevím, nedokážu to posoudit

30. Nakolik jste spokojen/a s prací úředníků, když 
musíte vyřídit nějaké záležitosti na Městském úřa-
dě?

velmi spokojen, úředníci jsou ochotní, vstřícní a kom-
petentní       přejděte na ot. č. 32
spíše spokojen/a   přejděte na ot. č. 32
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen, úředníci jsou neochotní, nevstřícní 
a nekompetentní
nevím, již delší dobu jsem nic nevyřizoval

31. V jakém případě jste byl/a nespokojen/a?
(Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

při zařizování osobních dokladů
při jednání na matrice
při podávání stížnosti či oznámení přestupku
při jednání na živnostenském úřadu

při vyřizování dávek či pomoci pro zdravotně postiže-
né, nezaměstnané apod.
při vyřizování stavebního povolení, kolaudace apod.
v jiném případě, vypište:

Závěrečné otázky

Pro účely zpracování  a vyhodnocení dotazníků prosíme 
odpovězte na následující otázky. Uvedené odpovědi slou-
ží k čistě statistickým účelům a nebudou spojovány s Vaší 
osobou.

32. Jaké je složení Vaší domácnosti? 
jednotlivec
oba rodiče s dítětem (dětmi) 
jeden rodič s dítětem (dětmi)
manželé žijící v domácnosti bez dětí (příp. děti jsou 
starší a žijí jinde)
vícegenerační domácnost
jiný typ

33. Jaké je Vaše  zaměstnání?
pracující/zaměstnanec
student/ka
podnikatel/ka
nezaměstnaný/á
důchodce/důchodkyně
v domácnosti
v invalidním důchodu/práce neschopný/á

34. Jaký je Váš věk?
méně než 18 let  46 - 55 let
18 - 25 let   56 - 65 let
26 – 35 let  66 - 75 let
36 - 45 let  76 let a více

35. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
základní
střední bez maturity/vyučen
střední s maturitou nebo vyšší odborné
vysokoškolské

36. Pohlaví:
muž                     žena

Pokud  máte   zájem  blíže spolupracovat s radnicí a podílet se na diskusi o dalším rozvoji města, nebo máte zájem dostávat informace 
o plánech radnice a pozvánky na veřejné akce připravované radnicí, můžete zanechat své kontaktní informace.

Vyplněný dotazník bude zpracován anonymně. Po vyplnění můžete tento ústřižek oddělit od dotazníku a vhodit do některého ze 
sběrných boxů. V žádném případě nebudou Vámi uvedené údaje  spojovány s Vaší osobou.

Jméno a příjmení: …………………………...............   E-mail: ................................................

Adresa:  ……………………………………………………..........   Telefon: …………….........…
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informace o rozvoji města
informace o službách pro občany
informace pro podnikatele (obchodní informace)
nevím
jiné, vypište:

27. Od letošního února vychází Českobrodský zpra-
vodaj v nové podobě. Líbí se Vám nový formát 
a úprava zpravodaje? 

ano 
ne
nevím

28. Zajímáte se o naplňování cílů stanovených 
ve Strategického plánu rozvoje města?

ano, sleduji jejich plnění a změny ve městě
ne, nesleduji sleduji jejich plnění
sledoval bych, ale nevím kde najít informace

29. Jste spokojen/a se změnami ve městě, které se 
dějí v souladu se Strategickým plánem rozvoje měs-
ta?

určitě ano, vnímám pozitivní změny
spíše ano
spíše ne
určitě ne, žádné pozitivní změny nevidím
nevím, nedokážu to posoudit

30. Nakolik jste spokojen/a s prací úředníků, když 
musíte vyřídit nějaké záležitosti na Městském úřa-
dě?

velmi spokojen, úředníci jsou ochotní, vstřícní a kom-
petentní       přejděte na ot. č. 32
spíše spokojen/a   přejděte na ot. č. 32
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen, úředníci jsou neochotní, nevstřícní 
a nekompetentní
nevím, již delší dobu jsem nic nevyřizoval

31. V jakém případě jste byl/a nespokojen/a?
(Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

při zařizování osobních dokladů
při jednání na matrice
při podávání stížnosti či oznámení přestupku
při jednání na živnostenském úřadu

při vyřizování dávek či pomoci pro zdravotně postiže-
né, nezaměstnané apod.
při vyřizování stavebního povolení, kolaudace apod.
v jiném případě, vypište:

Závěrečné otázky

Pro účely zpracování  a vyhodnocení dotazníků prosíme 
odpovězte na následující otázky. Uvedené odpovědi slou-
ží k čistě statistickým účelům a nebudou spojovány s Vaší 
osobou.

32. Jaké je složení Vaší domácnosti? 
jednotlivec
oba rodiče s dítětem (dětmi) 
jeden rodič s dítětem (dětmi)
manželé žijící v domácnosti bez dětí (příp. děti jsou 
starší a žijí jinde)
vícegenerační domácnost
jiný typ

33. Jaké je Vaše  zaměstnání?
pracující/zaměstnanec
student/ka
podnikatel/ka
nezaměstnaný/á
důchodce/důchodkyně
v domácnosti
v invalidním důchodu/práce neschopný/á

34. Jaký je Váš věk?
méně než 18 let  46 - 55 let
18 - 25 let   56 - 65 let
26 – 35 let  66 - 75 let
36 - 45 let  76 let a více

35. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
základní
střední bez maturity/vyučen
střední s maturitou nebo vyšší odborné
vysokoškolské

36. Pohlaví:
muž                     žena

Pokud  máte   zájem  blíže spolupracovat s radnicí a podílet se na diskusi o dalším rozvoji města, nebo máte zájem dostávat informace 
o plánech radnice a pozvánky na veřejné akce připravované radnicí, můžete zanechat své kontaktní informace.

Vyplněný dotazník bude zpracován anonymně. Po vyplnění můžete tento ústřižek oddělit od dotazníku a vhodit do některého ze 
sběrných boxů. V žádném případě nebudou Vámi uvedené údaje  spojovány s Vaší osobou.

Jméno a příjmení: …………………………...............   E-mail: ................................................

Adresa:  ……………………………………………………..........   Telefon: …………….........…
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POŠEMBERSKÝ ÚKLID V ČESKÉM BRODĚ
Region	Pošembeří	–	Celkem	27	obcí	se	během	14	březnových	dnů	připojilo	k	jarní	
dobrovolnické	akci	Ukliďme	Pošembeří!	
Oproti		loňskému	ročníku	zaznamenal	veliké	
nasazení	Český	Brod	a	Liblice,	kde	se	
zapojily	děti		ze	čtyř	škol	a	tří	mateřinek,	
tradičně	se	do	úklidu	pusti	li	myslivci	a	pozadu	
nezůstali	ani	sportovci,	kteří	zvelebili	především	
okolí	sportovních	areálů.	Bohužel	na	výzvu	
pro	občany	neorganizované	ve	spolcích	
reagovali	a	přišli	uklízet	dva	dospělí	a	dvě	děti		…

Dobrovolníci	se	při	práci	setkali	s	opravdovými	
„skvosty“	–	tradičním	nalezištěm	kabátů,	
pneumati	k,	starého	nábytku	a	kabelů	bývá	říčka	

Šembera,	opět	nechyběly	pneumati	ky	
ve	větším	množství	či	pytle	eternitu	v	lese.	

Všem,	kteří	se	do	úklidu	zapojili,	patří	veliký	dík.	
Věřme,	že	tak	zaséváme	semínka	zodpovědnos-
ti		k	životnímu	prostředí	nejen	u	našich	
nejmenších,	ale	i	u	jejich	rodičů.	Někdy	toti	ž	
zůstává	rozum	stát.	Není	jednodušší	odpad	
roztřídit	 a	 vyhodit	 do	 sběrných	 nádob,	 které	
jsou	na	každém	rohu,	než	jej	namáhavě	naložit,	
odvézt	několik	 kilometrů	a	nestoudně	vysypat	
do	lesa,	potoka,	k	rybníku?	

Akce	Ukliďme	Pošembeří!	je	součástí		
celosvětové	 kampaně	 Clean	 Up	 the	 World!.	
Lokálním	 organizátorem	 je	 obecně	 prospěšná	
společnost	Region	Pošembeří	za	podpory	
Českého	 svazu	 ochránců	 přírody,	 Nadačního	
fondu	Veolia,	společnosti		AVE	CZ,	Alufi	x	
Bohemia,	Tasy	Brno,	EKO-KOM,	Asekol	
a	místních	podnikatelů	Pneuservisu	Černý	
Úvaly	a	Pneuservisu	Jirkalovi	z	Českého	Brodu.	
Velký	dík	patří	také	městu	a	Technickým	
službám	Český	Brod.

Štěpánka	Šoupalová

Množství odpadu z akce Pošembeří 
Odpad	se	nasbíral	v	rámci	úklidové	akce	občanů,	skupin	a	TS	Český	Brod:

Český	Brod	-	2,8	tuny
Lesy,	Dolánky	-	1,4	tuny
Štolmíř	-	2,2	tuny	(včetně	likvidace	skládky	v	prostoru	budování	vodovodu	a	kanalizace)
SK	Český	Brod	(areál	Na	Kuti	lce)	-	2,1	tuny
Liblice	-	1,8	tuny

V	rámci	těchto	lokalit	bylo	také	odvezeno	celkem	24	ks	pneumati	k.

Technické	služby	Český	Brod
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Nabízíme	vážným	zájemcům	studium	
v	jednom	ze	čtyř	oborů,	dle	nového	Školního	
vzdělávacího	plánu.	Vzdělávání	probíhá	1	-	3	x	
v	týdnu	v	odpoledních	hodinách	a	je	
rozděleno	na	přípravné	ročníky,	I.	a	II.	stupeň	
v	maximálním	rozsahu	až	14	let	délky	
docházky	a	probíhá	v	individuální,	skupinové	
a	kolekti	vní	výuce	vedené	zkušenými	
pedagogy.	 Výsledky	 práce	 jsou	 hodnoceny	
vysvědčením.	 K	 talentovým	 zkouškám	 není	
nutná	příprava.	Těšíme	se	na	Vás!

•	 studium	na	ZUŠ	se	řídí	„Školním		 	
	 vzdělávacím	plánem“
•	 předběžné	přihlášky	je	nutno	
	 vyplnit	elektronicky	nebo	zaslat	
	 prostřednictvím	emailu	
•	 příjímání	žáků	ke	studiu	se	řídí	
	 zákonem	č.	561/2004	Sb.	
	 a	vyhláškou	č.71/2005	Sb.
•	 případné	dotazy	zasílejte	
	 emailem	nebo	volejte	
	 na	321/622170	nebo	602/270065	
•	 přineste	si	dobrou	náladu	a	trému		 	
	 nechte	doma!

VÝTVARNÝ	OBOR:		
        

7.	-	8.	5.	a	22.	6.,	od	věku	5	let	a	starší	
od	14.00	-	17.00	v	budově	školy	Kollárova	419
plošná	 tvorba	 -	 hl.	 předmět	 (kresba,	malba,	
grafi	ka),	prostorová	tvorba	(keramika),	
objektová	 a	 akční	 tvorba,	 výtvarná	 kultura	
(pro	žáky	II.	stupně)

HUDEBNÍ	OBOR:

28.	-	29.	5.	a	19.	6.,	od	věku	5	let	a	starší
od	14.00	-	17.00,	Kollárova	1016,	
divadlo	J.	K.	Tyla
přípravná	 hudební	 výchova,	 zobcová	 fl	étna,	
příčná	fl	étna,	klarinet,	 saxofon,	 trubka,	 lesní	
roh,	pozoun,	klavír,	housle,	
violoncello,	 kytara	 –	 klasická,	 elektrofonic-
ká,	 basová,	 sólový	 zpěv,	 sborový	 zpěv,	 bicí	
-	 zaměření	 rock,	 jazz	 (jen	v	případě	zajištění	
vhodných	 prostor),	 elektronické	 zpracování	
hudby	a	zvuková	tvorba

TANEČNÍ	OBOR:

18.	6.,	od	věku	5	let	a	starší
od	14.00	-	17.00,	Kollárova	419	-	taneční	sál		
přípravná	 taneční	 výchova,	 současný	 scénic-
ký	tanec	(hlavní	obor),	klasický	tanec	(hlavní	
obor)

LITERÁRNĚ	DRAMATICKÝ	OBOR:

12.	6.,	od	věku	5	let	a	starší	
od	14.00	 -	17.00,	Kollárova	1016	 -	divadelní	
sál 
přípravná	 dramati	cká	 výchova,	 dramati	cká	
průprava,	dramati	cká	hra,	dramati	cká	tvorba,	
základy	slovesné	tvorby,	přednes

Více	na	www.zusceskybrod.cz

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY



36 Z knihovny
Lucie Jílková: Housenka na kdouloni čili Pohádkové hrátky s češti nou 

Jan Burian: Nežádoucí návraty E.F. Buriana

Karel Kryl: Země Lhostejnost

V	této	knížce	najdete	osmnáct	pohádek	a	osmnáct	povídání	o	zajímavostech	
češti	ny.	Každou	pohádku	můžete	číst	prostě	jen	jako	pohádku,	nebo	si	můžete	
na	jejím	konci	ještě	zkusit	zodpovědět	jednoduchou	otázku.	Otázka	se	vždy	týká
nějakého	češti	nářského	jevu,	se	kterým	jste	se	v	pohádce	setkali	a	možná	jste	
si	toho	ani	nevšimli.	Poslední	pohádka	je	přeložena	do	devíti		cizích	jazyků	
(mj.	do	romšti	ny	nebo	vietnamšti	ny),	u	ní	můžete	zjisti	t,	jak	moc	nebo	málo	
je	češti	na	od	těchto	jazyků	odlišná.	

Kniha	se	pokouší	o	netradiční	zmapování	osobnosti		Emila	Franti	ška	Buriana,	
její	autor,	syn	EFB,	vytvořil	mozaiku,	v	níž	kombinuje	neznámé	či	zapomenuté	
dokumenty,	úryvky	z	veřejných	vystoupení,	inti	mní,	soukromé	zápisky,	dopisy	
a	básně,	první	necenzurovaný	životopis,	 citáty	 z	 recenzí,	 rozhovorů,	 článků,	
vzpomínek,	dopisů	a	jiných	archivních	materiálů	pamětníků	i	současníků.	
Nechybí	 svědectví	 A.	 J.	 Liehma,	Otomara	 Krejči,	 Jana	Grossmana,	 Franti	ška	
Hrubína,	Franti	ška	Listopada,	Ludvíka	Vaculíka,	Pavla	Tigrida,	Franti	ška	
Halase,	Ivana	Medka,	Sergeje	Machonina,	Jana	Klusáka,	Jiřího	Sováka,	
Vlasti	mila	Brodského,	Vladimíra	Menšíka,	Jana	Wericha,	Bertolta	Brechta,	
Bohuslava	Marti	nů,	Jana	Procházky,	Antonína	Zápotockého,	Josefa	Topola,	
Jiřího	Suchého,	Alfréda	Radoka,	Adolfa	Hoff	meistera	a	mnoha	dalších.	
Vznikl	tak	pokus	o	plasti	cký	portrét	umělce	i	otce,	koncentráčníka,	možná	
načas	naivního	komunisty,	o	jehož	možném	dalším	vývoji	v	60.	letech	můžeme	
jen	spekulovat.

Kniha	přináší	úplný	soubor	politi	ckých	komentářů	Karla	Kryla	z	let	
1990-93,	které	z	důvodu	nepřízně	rozhlasových	a	novinových	redaktorů	
vycházely	jen	v	regionálních	periodikách	Moravskoslezský	den	
a	Znojemsko.	Je	překvapivě	aktuálním	a	výrazným	hlasem	do	diskuse	
o	přítomnosti		a	budoucnosti		české	společnosti	,	politi	ky	a	kultury.	
Krylovy	články	ukazují,	jak	mimořádného	a	vskutku	nezávislého	politi	c-
kého	komentátora	v	něm	česká	a	slovenská	společnost	ztrati	la.	
Zásadním	způsobem	doplňují	obraz	zpěváka,	skladatele	a	básníka	Karla	
Kryla	a	ukazují	jej	jako	výsostně	politi	ckého	člověka	se	širokým	
vzděláním,	záběrem	zájmů	a	tvořivě	blízkým	vztahem	k	českému	jazyku,	
který	ve	své	publicisti	ce	rozvinul	jako	málokdo	z	jeho	generace.	

Knižní novinky
Výběr	z	knižních	novinek	za	duben	2012	v	ti	štěné	podobě	si	můžete	vyzvednout	přímo	v	Městské	
knihovně,	kompletní	přehled	nových	knih	najdete	na	webu	Městské	knihovny	
www.knihovna-cbrod.cz.



Z historie 37

V	neděli	30.	května	1434	se	nedaleko	Českého	Brodu	odehrála	jedna	z	nejvýznamněj-
ších	bitev	české	historie	-	bitva	„u	Lipan“.	Stanula	v	ní	proti		sobě	vojska	radikálních	
husitů	(vedená	Ondřejem	Keřským	a	Prokopem	Holým)	na	straně	jedné	a	koalice	
umírněných	husitů	a	katolíků	(pod	vedením	hejtmana	Diviše	Bořka	z	Miletí	nka,	
starého	spolubojovníka	Jana	Žižky	z	Trocnova)	na	straně	druhé.

Bitva u Lipan 

Početní	stav	obou	vojsk	není	znám,	ale	zdá	se,	
že	vojsko	husitské	levice	bylo	poněkud	početně	
slabší;	pro	výsledek	bitvy	mohl	být	rozhodující	
především	menší	počet	jezdců.	Umírněná	
aliance	měla	na	své	straně	asi	12	–	13	000	
pěších	a	snad	1	200	jízdních	bojovníků;	radiká-
lové	disponovali	asi	10	000	pěšími	a	700	jezdci.	
Radikální	strana	zaujala	výhodné	postavení	
na	návrší	jihozápadně	od	Lipan	a	uzavřela	se	
ve	vozové	hradbě.	

Protože	nebylo	v	možnostech	koaličního	
vojska	dobýt	vozovou	hradbu	radikálů,	rozhodli	
se	hejtmani	použít	 lsti	.	Diviš	Bořek	z	Miletí	nka	
několikrát	vystřelil	z	děl,	ale	pak	se	s	vozy	stočil	
na	sever	a	předstí	ral	ústup	směrem	k	Českému	
Brodu.	Tento	překvapivý	ústupový	manévr	
pravděpodobně	v	táboře	radikálů	vyvolal	
euforii,	pod	jejímž	vlivem	byla	otevřena	vozová	
hradba	a	jejich	jízda	i	pěší	začali	pronásledovat	
ustupující	 vozy.	V	okamžiku,	 kdy	 se	 radikálové	
dostali	do	dostatečné	vzdálenosti		od	
svého	opevnění,	začaly	se	vozy	otáčet	a	ústup	
se	změnil	v	útok.	Zároveň	na	otevřenou	vozovou	
hradbu	zaútočil	dosud	skrytý	jízdní	oddíl.	Bitva	

se	brzy	změnila	pouze	v	pobíjení	bojovníků	
radikální	strany,	na	vozech	padl	i	Prokop	Holý	
a	kněz	Prokůpek.	Bitva	skončila	rozhodným	
vítězstvím	umírněných	a	vítězové	nemilosrdně	
zlikvidovali	drti	vou	většinu	zajatců	(na	700	
zajatých	sirotků	a	táboritů	bylo	upáleno	
ve	stodolách	u	Kouřimi	a	Českého	Brodu).

Bitva	u	Lipan	byla	již	svými	současníky	vnímána	
jako	historický	zlom.	V	období	národního	
obrození	od	18.	století		byla	husitská	epocha	
vnímána	 zásadně	poziti	vně	 (ačkoliv	 se	 jednalo	
pro	 České	 země	 o	 totálně	 zničující	 občanskou	
válku)	a	husitští		vojevůdci	(Želivský,	Žižka,	
Prokop	Holý)	byli	oslavováni	jako	národní	
hrdinové.	Bitva	u	Lipan	byla	naproti		tomu	
vnímána	jako	jedna	z	národních	katastrof.	Toto	
pojetí		„lipanské	křižovatky“	pak	přetrvávalo	
i	 po	 vzniku	 samostatné	 republiky	 v	 roce	 1918	
i	v	době	poválečné	a	v	obecném	povědomí	asi	
pro	mnohé	až	doposud.	V	současnosti		ovšem	již	
většina	historické	obce	hodnotí		bitvu	u	Lipan	
z	poziti	vního	hlediska	jako	vítězství,	které	
konečně	umožnilo	ukončit	občanskou	válku	
a	přineslo	Čechám	období	velmi	pozvolné	
a	komplikované	obnovy.

Výrazem	obliby	i	pojetí		husitství	pro	naše	
předky	v	19.	století		bylo	vztyčení	pamětní	
mohyly	Prokopa	Holého	na	návrší	u	Lipan	v	roce	
1881.	Po	mnoho	let	od	roku	1870,	každoročně	
v	den	výročí	bitvy,	směřovaly	na	bitevní	pole	
pamětní	průvody	lidu.

PhDr.	Vladimír	J.	Mrvík
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Na	stránkách	Českobrodského	zpravodaje	se	pravidelně	představují	vzácné	a	jinak	
neznámé	 předměty	 i	 celky	 ze	 sbírek	místního	 Podlipanského	muzea.	 Tyto	 unikátní	
předměty	se	naší	i	budoucím	generacím	zachovaly	jen	díky	tomu,	že	se	různým	
způsobem	dostaly	k	nám	do	muzea,	kde	byly	odborně	zpracovány	a	uloženy.	

Výzva občanům                                                                                      

Možná,	že	i	vy	máte	někde	doma	nějaké	
obdobné	 předměty	 ze	 starých	 pozůstalostí		 se	
vztahem	 k	 Českobrodsku	 –	 např.	 fotografi	e,	
ale	 i	o	odborné	knihy,	pohlednice,	 almanachy,	
kresby	a	pochopitelně	 i	portrétní	snímky	míst-
ních	občanů	 či	 různých	 zdejších	 staveb,	 i	 další	
materiál,	dokumentující	život	na	Českobrodsku	
v	minulosti	.	

V	mnohých	domácnostech	se	především	
fotografi	e	 (i	 školní!)	 vyřazují	 jako	 nepotřebné.	
Přitom	jde	leckdy	o	věci,	které	mohou	mít	
značný	význam	pro	národopis	nebo	místní	
historii.	Často	si	ani	rodina	neuvědomuje	
hodnotu	takového	materiálu,	který	se	po	čase	
stává	přítěží,	zbytečně	zabírá	místo	a	je	ničen.	

Podlipanské	muzeum	má	již	od	svého	vzniku	ve	

svém	programu	tyto	materiály	shromažďovat	
a	uchovávat	je.	Pokud	skutečně	nějaké	takovéto	
předměty	vlastníte	a	dospějete	k	názoru,	že	by	
pro	Vás	mohly	být	postradatelné,	velmi	vás	
prosím,	zvažte	možnost	darovat	je	do	sbírek	
našeho	 českobrodského	 muzea.	 Nenechte	 se	
zmást	nízkým	stářím	těchto	dokumentů	–	to,	co	
nám	dnes	připadá	všední,	možná	takové	
nebude	za	50	let.

V	případě	Vašeho	zájmu,	za	který	budeme	
rozhodně	vděční,	můžete	buď	předměty	zanést	
v	jakýkoliv	všední	den	přímo	do	Podlipanského	
muzea,	 nebo	 nás	 kontaktovat	 na	 tel.	 321	 622	
330	nebo	na	e-mailu:	mrvik@muzeumkolin.cz.	
Předem	děkujeme!

PhDr.	Vladimír	J.	Mrvík

Unikátní	 snímek	 interiéru	
vstupní	haly	městské	
spořitelny	(dnes	České	
spořitelny)	 krátce	 po	 jejím	
dokončení	v	roce	1929.	Tuto	
fotografi	i	 získalo	 muzeum	
letos	na	 jaře	 -	 jeden	příklad	
za	všechny	nedocenitelného	
daru,	cenného	pro	naši	
i	budoucí	generace.
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S kočárkem do knihovny
Již	 dlouhá	 léta	 navštěvuji	 naši	 českobrodskou	
knihovnu.	 Se	 začátkem	 studia	 vysoké	 školy	 se	
pro	 mě	 stala	 dokonce	 nepostradatelná.	 Vždy	
zde	najdu	knihy,	které	potřebuji	a	v	případě,	že	
zrovna	nejsou	v	držení	knihovny,	ochotné	paní	
knihovnice	je	vždy	obratem	objednají	odjinud.	

S	narozením	naší	Mařenky	se	ale	pro	mě	knihov-
na	 ze	dne	na	den	 stala	 nedostupná.	 Poměrně	
vysoké	 schodiště	 maminka	 s	 kočárkem	 není	
schopná	překonat.	Oslovila	jsem	proto	
zástupce	města	Český	Brod,	zda	by	se	tento	
problém	nedal	vyřešit,	jistě	nejsem	jediná	
čtoucí	 mamina	 v	 našem	 městě.	 Tento	 týden	
jsem	 s	 ohromnou	 radostí		 zaznamenala,	 že	 už	
nemusím	prosit	o	hlídání	kočárku	s	dítětem	
kolemjdoucí	nebo	shánět	někoho,	kdo	se	mnou	
půjde	 na	 procházku	 a	 počká	 s	 kočárkem	před	
knihovnou.	Děkuji	proto	zástupcům	města	
za	rychlé	řešení	a	všem,	kterým	by	snad	nájezdy	
na	širokém	schodišti		nějak	překážely,	
za	pochopení.	Vězte,	že	pro	nás,	mamky	
s	malými	dětmi	je	to	obrovská	pomoc!

Marti	na	Hálová

Kdo	 chodí	 na	procházky	do	 Zahrad,	 byl	 zajisté	překvapen	množstvím	přejetých	 žab	
na	silnici.	Na	místě	proto	vyrostla	záchytná	oplocenka,	která	vznikla	z	iniciati	vy	členů	
komise	životního	prostředí	a	nově	vznikajícího	Klubu	přátel	ochránců	přírody.		Vznikla,	
aby	se	zachránil	život	žábám,	které	jinak	v	těchto	místech	skončí	pod	koly	aut.	

Pomáháme přírodě

Žáby,	které	žijí	v	lese	a	na	poli	v	současné	době	
intenzivně	 vyhledávají	 vodu,	 aby	 tam	 mohly	
naklást	vajíčka	a	přivést	na	svět	novou	generaci	
žab.	Žáby	jsou	užitečné,	chytají	hmyz	a	na	straně	
druhé	jsou	potravou	pro	vodní	ptactvo.		Absen-
cí	žab	v	potravinovém	řetězci	dochází	v	biotopu	
k	porušení	rovnováhy,	což	má	dopady	
na	ptactvo	a	na	další	 živočichy.	V	dnešní	době	

motorismu,	jsou	způsoby	záchrany	žab	
předmětem	 odborných	 diskusí,	 zda	 pomáhat,	
či	ponechat	stav	vývoji.	Co	 je	větší	 zlo?	Pokud	
se	žabám	nepomůže,	žáby	s	určitostí		skončí	díky	
automobilům	 rozjeté	 na	 silnicích.	 Každý	 den	
někdo	z	členů	klubu	navští	ví	Zahrady	a	přemístí		
zachycené	žáby	do	přilehlé	vodoteče.	Podnět	
k	akci	dal	Dr.	Kocián,	katolický	farář,	a	realizace	
se	akti	vně	ujali	Ing.	Vodička,	paní	
Mgr.	Bouchalová	a	Mgr.	Fuchsová,	
Ing.	Dostálková,	pan	Strnad	a	další.	Do	akce	jsou	
zapojeny	i	děti	,	které	si	prakti	cky	utváří	vztah	
k	přírodě	a	je	to	pro	ně	silný	zážitek.	
Jmenovaným	bych	chtěl	poděkovat!

Ing.	Vladimír	Martí	nek
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Již	přes	osm	let	poskytuje	Občanská	poradna	Nymburk,	o.s.	své	služby	veřejnosti	.	
Poradna	je	občanské	sdružení,	které	vzniklo	v	roce	2003	a	které	od	doby	svého	vzniku	
podstatně	 rozšířilo	 spektrum	poskytovaných	 služeb.	 V	 současné	 době	 poskytujeme	
tyto	tři	sociální	služby:	

Bezplatně poradíme ve Vaší nepříznivé situaci!

Občanská	poradna	

pracovníci	této	služby	poskytují	odborné	
poradenství	v	celé	řadě	oblastí	.	Mezi	
problemati	ku,	se	kterou	se	 lidé	na	tuto	službu	
obracejí,	 patří	 zejména	 problemati	ka	 exekucí,	
osobního	bankrotu,	 rozvodů,	 péče	o	nezleti	lé,	
nájemních	vztahů	či	pracovněprávních	sporů.

Kolín - Na Pusti ně 1068 (pod OD Tesco) 
poslední úterý v měsíci: 9.00 - 17.00
mobil: 731 588 632
e-mail: info@opnymburk.cz
www.opnymburk.cz

Intervenční	centrum	Nymburk	

pracovníci	této	služby	poskytují	odbornou	
pomoc	osobám	ohroženým	domácím	násilím,	
a	to	ve	věku	od	18-ti		let	výše.	Těmto	osobám	jsou	
poskytovány	služby	ve	formě	sociálně-právního	
poradenství,	 psychické	 podpory,	 pomoci	 při	
sestavování	nejrůznějších	podání	 (např.	 žaloba	
o	 rozvod	 manželství	 či	 návrh	 na	 prodloužení	
„policejního	vykázání“)	a	 zprostředkování	kon-
taktů	na	jiné	organizace	(např.	azylové	domy).

Nymburk - nám. Přemyslovců 14/11, budova 
České spořitelny, 2. patro
pondělí, středa, pátek:  09.00 - 12.30
mobil: 775 561 847
email: ic.nymburk@pomocobetem.cz
www.pomocobetem.cz

Služba	Centrum	pro	pomoc	obětem

pracovníci	 této	 služby	 pomáhají	 osobám	 ve	
věku	od	18-ti		let	výše,	které	se	staly	obětí		trest-
ného	činu.	Obdobně	jako	v	Intervenčním	centru	
Nymburk	je	těmto	osobám	poskytováno	sociál-
ně-právní	poradenství,	psychická	podpora,	po-
moc	při	sestavování	nejrůznějších	podání	(např.	
trestního	oznámení)	a	zprostředkování	kontak-
tů	na	jiné	organizace.

Kolín - Na Pusti ně 1068 (pod OD Tesco) 
úterý:  9.00 - 12.00  13.00 - 17.00, čtvrtek: 9.00 
- 12.00, 13.00 - 17.00
mobil: 775 561 844
email: info@pomocobetem.cz
www.pomocobetem.cz

Všechny	tři	služby	jsou	poskytovány	bezplatně!	

Občanská	poradna	Nymburk,	o.s.

Napište nám i Vy!
V	rubrice	Píšete	nám	rádi	uvidíme	Vaše	příspěvky,	dotazy	či	články.	Můžete	je	posílat	mailem	
na	adresu	silova@cesbrod.cz	nebo	osobně	doručit	do	podatelny	MěÚ	v	Ćeském	Brodě.	
Preferujeme	elektronickou	podobu	textu	i	příloh,	ale	poradíme	si	i	materiály	reálnými	
(fotografi	emi	nebo	psaným	textem).	Nevyžádané	příspěvky	a	fotografi	e	nevracíme.	
Těšíme	se	na	Vaše	příspěvky!	

Redakční rada ČBZ  



PREZENTACE 
ČINNOSTI  
OBČANSKÝCH 
SDRUŽENÍ DĚTÍ 
A MLÁDEŽE 
A STŘEDISEK 
VOLNÉHO ČASU

Motto 14. ročníkuMotto 14. ročníkuMotto 14. ročníkuMotto 14. ročníkuMotto 14. ročníkuMotto 14. ročníku

NadšeNadšeNadšeNadšeNadšeNadšeNadšeNadšeNadšeNadšeNadšeNadšeNNí ií ií i zkušezkušezkušezkušezkušezkušezkušezkušezkušezkušeNNNostostostostostostostostost

Český brod
Areál gymnáziA  AnnA – penzion pro seniory  

 sportovní hAlA tJ slAvoJ  záklAdní A prAktická 
školA  podlipAnské muzeum  hřiště 1. zš

25.–27. května 2012

www.bambiriada.cz/cesky-brod

Pátek 25. 5. 2012  16.00 – 18.00
Sobota 26. 5. 2012  10.00 – 18.00 
Neděle 27. 5. 2012  10.00 – 14.00

Pod záštitou starosty města  
Bc. Jakuba Nekolného

Program

Aktivní přehlídka možností pro volný čas
  sobota 10.30 hodin – slavnostní zahájení
  ukázky z činnosti občanských sdružení dětí a mládeže 
a organizací pracujících s dětmi a mládeží 
  kooperativní hry dětí a seniorů
  lezecká stěna • plavání v molitanu • chůze na chůdách 
• boj na kládě • tajemný tunel
  ukázky sebeobrany • geocaching • trampolíny
  hasičské vozidlo Praga AN • ukázka požárního útoku 
• stříkání ze džberovek • překážky pro hasičské 
soutěže • vodní pěna
  ukázka záchranářské techniky • maskování poranění 
• postupy poskytování první pomoci
  pódiová vystoupení • taneční vystoupení uměleckých 
kroužků a souborů
  tvůrčí výtvarné dílny 
  informační centrum mládeže a médiastan

VSTUP 
ZDARMA

Celostátní záštity

RNDr. Petr Nečas – předseda vlády České republiky
Mgr. Josef Dobeš – ministr školství, mládeže a tělovýchovy
RNDr. Alexandr Vondra – ministr obrany
Arm. gen. Ing. Vlastimil Picek – náčelník Generálního štábu AČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Celostátní pořadatel s podporou

Oficiální akce

Generální partner Hlavní mediální partneři

Celostátní mediální partneři

Regionální partneři

město
Český Brod

Celostátní partneři



 

Fórum města je pořádáno pod záštitou a podle metodiky Národní sítě zdravých měst 

vás srdečně zve navás srdečně zve navás srdečně zve na   

Fórum města Český BrodFórum města Český BrodFórum města Český Brod   
Kdy: 16.5.2012 od 18 hodinKdy: 16.5.2012 od 18 hodinKdy: 16.5.2012 od 18 hodin   
Kde: v Kazetovém sále penzionu Anna, Žitomířská 323Kde: v Kazetovém sále penzionu Anna, Žitomířská 323Kde: v Kazetovém sále penzionu Anna, Žitomířská 323   

Zajímá vás, jaké projekty bude letos město realizovat?Zajímá vás, jaké projekty bude letos město realizovat?Zajímá vás, jaké projekty bude letos město realizovat?   

Víte, že město má nový návrh Územního plánu?Víte, že město má nový návrh Územního plánu?Víte, že město má nový návrh Územního plánu?   
Zajímá vás, jak byly řešeny problémy, které jste označiliZajímá vás, jak byly řešeny problémy, které jste označiliZajímá vás, jak byly řešeny problémy, které jste označili   
   jako nejpalčivější na loňském Fóru?jako nejpalčivější na loňském Fóru?jako nejpalčivější na loňském Fóru?   
Chcete se zapojit do veřejné diskuse o největších problémechChcete se zapojit do veřejné diskuse o největších problémechChcete se zapojit do veřejné diskuse o největších problémech   
města v níže uvedených oblastech?města v níže uvedených oblastech?města v níže uvedených oblastech?   

   Bydlení, vzhled města, životní prostředí a zeleňBydlení, vzhled města, životní prostředí a zeleňBydlení, vzhled města, životní prostředí a zeleň   

   Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch a památkyPodnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch a památkyPodnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch a památky   

   Rekreace, sport, kultura a aktivity volného časuRekreace, sport, kultura a aktivity volného časuRekreace, sport, kultura a aktivity volného času   

   VzděláváníVzděláváníVzdělávání   

   Zdravotní a sociální službyZdravotní a sociální službyZdravotní a sociální služby   

Přijďte, těšíme se na vás!Přijďte, těšíme se na vás!Přijďte, těšíme se na vás!   

   DopravaDopravaDoprava   

   Bezpečnost, řízení rozvoje, správa města a spolupráceBezpečnost, řízení rozvoje, správa města a spolupráceBezpečnost, řízení rozvoje, správa města a spolupráce   

Město Český Brod Město Český Brod Město Český Brod    

Chcete se zeptat na něco jiného?Chcete se zeptat na něco jiného?Chcete se zeptat na něco jiného?   





Mìsto Èeský Brod ve spolupráci 
s Technickými službami 

o

oznamují obèanùm, že na základì novì schválené vyhlášky o odpadech 
bude zaveden nový harmonogram svozu odpadu

Svoz odpadu
ÈESKÝ BROD

Dìkujeme za spolupráci!
více na www.tsceskybrod.cz 

od 1.5.2012

SMÌSNÝ ODPAD

sídlištì
do zavedení svozu bioodpadu 

každý týden
(do konce kvìtna)

místní èást Zahrady
prosinec až únor

každý týden

lichý týden
po celý rok

místní výjimky:
a

BIOODPAD
sudý týden

bøezen až kvìten

èerven až listopad
každý týden

prosinec až únor
1x za mìsíc

poslední týden v mìsíci 





Informační centrum města Český Brod 
nám. Arnošta z Pardubic č. 1 

 

Vás srdečně zvou na výstavu 
 

Vladimír Císař 
OBRAZY – KRESBY 

 

 

 
 

 

2. – 25. května 2012 
 

galerie Šatlava 
 

v budově IC na nám. Arnošta z Pardubic č. 1 
 

Otevřeno: 
 

  Po a St  8 - 11, 12 - 17 hod. 
Út, Čt, Pá  8 - 11, 12 - 16 hod. 

So  9 - 12 hod. 
So 19. 5.  9 - 11, 12 - 16 hod. 



Ministerstvo	zahraničních	věcí	ČR	doporučuje	při	cestách	do	Chorvatska	použít	
platný	cestovní	pas	ČR.
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Cvičíme si angličti nu

Tips	for	learning	English!

•	 Study	English	every	day	-	learn	English	through	reading,	movies	and	songs!
•	 Get	involved	in	discussions	-	don‘t	let	your	shyness	hold	you	back!
•	 Ask	your	teacher	to	organise	some	free	speaking	ti	me	in	the	lesson!
•	 If	there‘s	something	you	don‘t	understand	in	the	lesson	-	say	it!
•	 Join	discussion	forums	on	the	internet	or	connect	to	English	speaking	friends	on	Face	 	
	 book	-	practi	se	your	English	regularly!
•	 Ask	for	help	-	don‘t	be	too	proud	to	admit	you	don‘t	understand!

Key: 1 - win/ with, 2 - date, 3 - important, 4 - read, 5 - leave/ learn,
6 - french, 7 - exam/ early, 8 - clerk, 9 - joke/ just, 10 - nine, 11 - rose

Sudoku

1  7  8  2  4  5  9  3  6
5  4  9  3  1  6  2  7  8
2  6  3  8  9  7  1  4  5
7  8  5  9  2  4  6  1  3
9  1  4  5  6  3  7  8  2
3  2  6  7  8  1  5  9  4
4  5  7  1  3  2  8  6  9
6  9  2  4  7  8  3  5  1
8  3  1  6  5  9  4  2  7

      5  8    4  2
    2     6  3  8  
 8   2   4  6     5  9
    7         2       6
 5   4  8  7  
      5    
 3      2       7 
   5   6   8
 7   8      4  3  6

obtí	žnost	-	lehká

řešení	z	minula

Across:	
1	 vyhrát
3	 důležitý
5	 nechat
7	 zkouška
9	 vti	p
10	 devět
11	 růže
Down:
1	 předložka	„s“
2	 datum
4	 číst
5	 učit	se
6	 francouzský
7	 brzy
8	 úředník
9	 jen
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Opti ka Aleš Novák
náměstí  Husovo 80
Český Brod 282 01

+420 321 679 924

www.opti ka-novak.cz

info@opti ka-novak.cz

Velmi	často	se	ve	své	praxi	setkávám	s	klienty,	
kteří	potřebují	brýle	na	čtení.	Většina	z	nich	
přijde	se	slovy	“Na	dálku	nemám	problém“.	Asi	
polovina	z	nich	však	ani	netuší,	že	s	jejich	
viděním	do	dálky	to	není	růžové.	Když	si	pak	
porovnají	vidění	s	korekcí	a	bez,	jsou	překvape-
ni,	o	kolik	je	vidění	s	korekcí	lepší	než	jejich	
realita.	 Kromě	 zhoršeného	 obrazu	 má	 jejich	
vada	i	jiné	důsledky.	Nekorigovaná	vada	se	
projevuje	mimo	jiné	pálením	očí,	tzv.	červeným	
okem,	bolestí		a	únavou.	I	když	se	takto	
projevují	 všechny	malé	nekorigované	vady,	asi	
nejhůře	 na	 tom	 bývají	 lidé	 dalekozrací,	 kteří	
jsou	 do	 jisté	 míry	 schopni	 svůj	 problém	 řešit	
vlastním	 zaostřením,	 tj.	 zapojením	 kruhového	
svalu	uvnitř	oka.	

Tento	 sval	 zajišťuje	 běžně	 zaostření	 na	 různé	
vzdálenosti	.	 V	 případě	 dalekozrakosti		 nebo	
zhoršení	vidění	do	blízka,	které	přichází	
s	věkem,	je	tento	sval	nadměrně	zatí	žen	a	to	
přináší	 výše	 popsané	 obtí	že.	 Jestliže	 nedojde	
včas	k	podpoře	brýlemi,	může	dojít	až	
k	akomodačnímu	spasmu,	který	defi	niti	vně	
přivede	klienta	na	měření.	Jestliže	je	však	
problém	chybně	vyhodnocen,	dojde	pouze	
k	jeho	upevnění.	Obraz	je	sice	ostrý,	obtí	že	však	
neustoupí.	Tento	stav	lze	také	pozorovat	u	lidí,	
kteří	pracují	nadměrně	s	počítačem.	Tam,	
upevněním	nadměrné	zátěže,	může	dojít	
k	potí	žím	daleko	větším.

Málokdo	také	ví,	že	zrak	trpí	i	systémovými	
onemocněními,	 jako	 je	 například	 dnes	 zcela	
běžná	hypertenze,	porucha	funkce	ští	tné	žlázy,	

ale	souvisí	i	s	tak	specifi	ckými	chorobami,	jako	
je	například	Crohnova	nemoc,	což	je	
onemocnění	střev.	Velmi	vážné	komplikace	
z	hlediska	zraku	hrozí	u	diabeti	ků.	U	starších	lidí	
se	pak	zrak	horší	s	dnes	běžným	šedým	zákalem.	

Stavům	spojeným	se	zrakovým	nepohodlím	lze	
předcházet	 pravidelnými	 kontrolami	 zrakové	
ostrosti	,	 dodržováním	oční	 hygieny	 (opět	 o	 to	
více	 platí		 u	 lidí	 s	 pracovní	 počítačovou	 zátěží)	
a	používáním	vhodné	korekce.	Mnoho	lidí	dělá	
chybu,	že	v	případě	zrakové	nepohody	zakoupí	
brýle	v	drogerii,	aniž	by	věděli,	co	vlastně	jejich	
obtí	že	působí.	Jedná	se	o	slabou	myopii,	hyper-
metropii,	asti	gmati	smus	nebo	presbyopii?	

A	co	když	se	nejedná	ani	o	jedno,	ale	o	heterofo-
rii	nebo	heterotropii,	ametropii…Že	nerozumíte	
ani	jednomu?	To	nevadí,	i	my	chodíme	k	zubaři	
a	do	autoservisu	a	do	květi	nářství,	máme	každý	
svoji	profesi.	A	je	na	nás,	abychom	porozuměli	
vašemu	zraku	a	vašim	zrakovým	potřebám.	

Co hrozí vašemu oku



W W W . S    A V E B N I D O D A V K Y . C ZW W W . S    A V E B N I D O D A V K Y . C Z

BAZÉNY STAVBY ZAHRADY

foliové
laminátové
příslušenství

pokládka	dlažby
základové	konstrukce
ploty	a	opěrné	zdi

hrady	a	jezírka
krby	a	udírny

zpevněné	plochy

602 202 151,  283 062 800
info@stavebnidodavky.cz
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Leila Reality
Lenka Zwillingová & Ilona Cepková
+420	777	992	343
www.leilareality.cz
zwillingova@leilareality.cz

Představte	čtenářům	svoji	RK:

V	naší	republice	jsou	ti	síce	realitních	kanceláří	
s	různou	úrovní	svých	služeb.		I	my	jsme	začínaly	
před	lety	jako	makléřky	velkých	RK	a	poznatky,	
které	jsme	tam	získaly,	nás	dovedly	k	rozhodnu-
tí		založit	svoji	vlastní	RK	s	názvem	Leila	Reality.	
Název	vznikl	spojením	našich	jmen	–	LEnka	
a ILonA.

Čím	se	tedy	chcete	odlišovat?

Především	chceme	naši	činnost	rozvíjet	
směrem	 kvality	 a	 ne	 kvanti	ty.	 	 Nechceme	 se	
honit	za	maximem	inzerovaných	zakázek,	víme	
dobře,	 že	potom	není	na	každou	zakázku	 tolik	
času,	kolik	je	potřeba	a	kolik	si	zasluhuje.	To,	že	
některá	 RK	 inzeruje	 stovky	 nemovitostí	,	 ještě	
neznamená,	 že	 prodá	 právě	 tu	 Vaši.	 Naštěstí		
žijeme	v	době	internetu,	a	to	umožňuje	stejně	
kvalitní	 inzerci	 jak	pro	 velkou,	 tak	 i	malou	RK.	
Nechceme	se	ani	rozvíjet	směrem	budování	
velkého	 týmu	makléřů,	 to	 s	 sebou	 toti	ž	nutně	
nese	riziko,	že	se	do	týmu	dostanou	i	lidé,	kteří	
nedělají	svoji	práci	dobře,	protože	je	to	pro	ně	
„jenom	práce“.		Nechceme	se	ani	rozvíjet	
směrem	budování	nových	poboček	po	celé	
republice,	chceme	zůstat	malou,	solidní	
a	regionální	RK.	Specializujeme	se	zejména	
na	okresy	Kolín,	Kutná	Hora,	Benešov	a	Praha	–	
východ.		Neschováváme	se	za	žádná	call	
centra,	samy	chodíme	„s	kůží	na	trh“	a	každý	si	
nás	může	najít.	

Chceme	se	lišit	zejména	skutečně	individuálním	
přístupem	ke	každému	klientovi.	 	Tato	věta	 se	

stává	 heslem	 snad	 všech	 RK,	 ale	 ne	 všude	 je	
pravdivá.	My	se	snažíme,	aby	naše	služby	byly	
zcela	 komplexní,	 bez	 různých	 dalších	 skrytých	
poplatků.	 Klienti	,	 kteří	 nám	 svěří	 zastoupení	
prodeje	své	nemovitosti	,	se	nemusí	vůbec	
o	nic	starat	a	veškeré	naše	služby	jsou	ZDARMA.	
Nemovitost	 vyfotí	me,	 zainzerujeme,	 zařídíme	
vypracování	potřebných	smluv	našimi	právníky,	
zajišťujeme	advokátní	úschovu	peněz,	
ve	spolupráci	s	osvědčenými	kontakty	
v	 bankách	 jsme	 schopni	 vyřídit	 pro	 kupující	
hypotéku,	 protokolárně	 předáme	 nemovitost	
kupujícímu,	jsme	nápomocni	v	přepisu	energií,	
zařídíme	 vyhotovení	 znaleckého	 posudku,	 po-
dáme	 na	 příslušném	 fi	nančním	 úřadě	 daňové	
přiznání	k	dani	z	převodu	nemovitosti	.	
Zabýváme	se	 i	prodejem	zadlužených	nemovi-
tostí		 s	 exekucemi	 nebo	 výkupem	nemovitostí	,	
někdy	řešíme	i	zcela	nestandardní	situace.

Co	má	udělat	zájemce	o	Vaše	služby?

Nejjednodušší	je	zavolat,	nebo	poslat	sms,	a	my	
zájemce	samy	kontaktujeme.	Nebo	je	možnost	
nám	napsat	na	náš	e-mail.	Pracujeme	7	dní	
v	týdnu	od	rána	do	večera,	zájemce	nemusí	mít	
obavy	zavolat	večer	nebo	o	víkendu.	I	v	případě,	
že	zrovna	nebudeme	moci	 ihned	přijmout	ho-
vor,	v	nejbližší	době	se	samy	ozveme.	

Realitní kancelář LEILA REALITY



AUTOELEKTRO - PNEUSERVIS



AUTOELEKTRO - PNEUSERVIS
elektrické a mechanické zabezpečení vozidel
Construct
Defend-lock
Hands-Free
tažné zařízení
denní svícení

Josef Novák
Rostoklaty 33

+420 603 774 913
elektro-pneuservisrostoklaty@seznam.cz

AKCE JARO 2012

Celkové přezutí - sundání z vozu, vyvážení a nasazení na všechny vozy na 
kola od 13“ do 17“

Celkové přezutí - sundání z vozu, demontáž pneu z disků a na disk vyváže-
ní a nasazení na všechny vozy na kola od 13“ do 17“     
V každém vyvážení je 40gramů závaží v ceně vyvažování.

400,- Kč

500,- Kč

Zámek řazení CONSTRUCT do 30.5.2012 za 6.500,-Kč



Jarní úklid nemusí bolet

Léto – čas pro zahradu

Alena Hajdlová
Přehvozdí
+420 776 540 886
www.hajdlova.cz
uklid@hajdlova.cz

Železářství - Domácí potřeby
Kollárova 221
282 01 Český Brod
+420 721 013 449
marhlavka@gmail.com

Váš	čas	je	drahocenný	a	občas	je	třeba	si	dopřát	
trochu	času	pro	sebe.	Když	 je	potřeba	malý	či	
velký	úklid,	běžný	či	po	malování,	když	je	potře-
ba	umýt	okna,	vždy	je	tu	paní	Alena	Hajdlová	se	
svou	ryze	českou	fi	rmou.	

Tato	 profesionálka	 je	 schopná	 nabídnout	 své	
služby	jednorázově	či	dlouhodobě,	vždy	však	
za	rozumný	peníz,	není	tedy	divu,	že	jejích	
služeb	využívají	i	senioři!

Trénovaný	tým	paní	Aleny	vám	dokonale	
uklidí	 jakýkoliv	 prostor	 u	 vás	 doma	 a	 nezáleží	
zda	máte	garsonku	či	velký	rodinný	dům.	Alena	
je	ten	pravý	člověk	pro	ušetření	času	i	peněz!

V	Českém	Brodě	bylo	obtí	žné	koupit	věci	
pro	kuti	ly,	řemeslníky,	zahrádkáře	nebo	
jen	 věci	 do	 domácnosti	.	 A	 proto	 jsme	
pro	vás	otevřeli	železářství	a	domácí	
potřeby.	Najdete	nás	v	prostorách	
bývalé	drogérie	Marti	na,	na	rohu	
Kollárovy	a	“Nádražky“.

Nenechte	se	zmást	názvem,	najdete	zde	téměř	
vše.	Od	vrutů	a	šroubků	přes	nádobí	a	nářadí	až	

po	možnost	koupě	sekacího	 traktůrku	či	bazé-
nu.	Vždy	se	budeme	snažit	maximálně	vyhovět	
a	vše,	co	není	skladem,	co	nejdříve	objednáme	
a	dovezeme.	Budeme	se	těšit	na	vaši	návštěvu.

Každý	z	nás	zná	ten	pocit,	že	je	nutné	vymést	každý	kout	
a	vše	pořádně	uklidit,	přichází	přeci	jaro	a	léto.	Většina	z	
nás	tento	pocit	má	spojený	s	následnou	velmi	nepříjem-
nou	a	zdlouhavou	prací.	Proč	to	jednou	nenechat	
na	profesionálech?

Blíží	se	hezké	počasí,	nastává	čas	
sekání,	rytí	,	zalévání,	koupání	
v	bazénu	a	grilování.	Vše	pro	tyto	
činnosti		najdete	právě	u	nás.

54 Podnikáme





AUTOSERVIS
tel.: 606 607 406, info@automalcev.cz 

 kompletní servis a kontroly
 kompletní diagnostika
 příprava a zajištění STK
 náhradní vozidlo po dobu opravy
 autoparking 

 (parkování v areálu s 24 hod. ostrahou)

 prodej náhradních dílů 
 (nové, repas., použité)
 klempířské práce      
 pneuservis       
 odtahová služba

ROSTOKLATY U PRAHY
 směr 
 kolínská výpadovka 
 z Prahy

 k
om

pl
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vis

 vš
ech osobních a užitkových vozidel

N
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www.automalcev.cz

AUTODOPRAVA
- kontejnery -

sutě, odpad, písky
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
multikára, Avia, Liaz, Iveco
zemní - výkopové práce - demolice

mobil: 603 242 142
tel.: 281 931 419, fax: 291 931 512

   www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Máte zájem o svůj článek?

Pokud máte zájem o inzerci 
jakéhokoliv typu, stačí se ozvat na  
jeden z níže uvedených kontaktů.

Nabízíme vysoce individuální 
přístup, takže vyjdeme vstříc 
přesně vaším potřebám!

Telefon:

736 249 946
Email:
reklama@yeti-studio.cz

Webové stránky:
www.yeti-studio.cz



A D V O K Á T N Í
K A N C E L Á Ř

Mgr. Tomáš Klinecký, advokát
•	občanské	právo	•	převody	nemovitostí	•	bytové	právo	•	obchodní	právo	•

•	zakládání	a	změny	obchodních	společností	•	rodinné	právo	•	
•	pracovní	právo	•	dědictví	•	obhajoba	v	trestním	řízení	•	

•	zastupování	v	soudních	a	správních	řízeních	•	přestupkové	řízení	•
•	odborné	právní	konzultace	•	sepis	a	kontrola	smluv	•	

kancelář:	Český	Brod,	Tuchorazská	1433	/	17	(areál	bývalého	pivovaru)
telefon:	723	440	574,	email:		advokat	@	klinecky.cz



Chcete změnu? Řekněte si o ní!
Myslíte	 si,	 že	 by	 nový	 zpravodaj	 potřeboval	
nějakou	další	úpravu?	Víte	jak	ho	vylepšit?

Stačí	tedy	napsat	email	či	zavolat	svoji	
připomínku	a	 již	v	dalším	čísle	může	být	ná-
pad	zapracován.

Je to na vás!

Telefon:

736 249 946
Email:
reklama@yeti -studio.cz

Webové stránky:
www.yeti -studio.cz
v	sekci	reklama	/	Českobrodský	zpravodaj
dále	pak	stránka	„Design	factory“

WEB GRAFIKA
WWW.YETI-STUDIO.CZ

BARVY - LAKY

MU.DESIGN
Bc. Miroslav ULDRICH
Prodejna: 321 620 923 Mobil: 737 581 753
mu.design@seznam.cz
Žižkova 1413 Český Brod 282 01



Solná Jeskyně 

Český Brod

AKCE


Při zakoupení POUKAZU 1+1 do konce června 2012 zaplatíte pouze 135 Kč. 

Poukazy lze vyčerpat v termínu ČERVEN - ČERVENEC - SRPEN 2012

1+1 ZDARMA

135 Kč
REZERVACE: 720 270 282

Solná Jeskyně Český Brod

Nám. Arnošta z Pardubic 29, Český Brod 282 01

www.solnajeskyne-ceskybrod.cz

Solná Jeskyně 

Český Brod

AKCE

(platí do 31.8.2012)



CELÁ JESKYNĚ 
(Max. 6 osob)

490 Kč
REZERVACE: 720 270 282

Solná Jeskyně Český Brod
Nám. Arnošta z Pardubic 29, Český Brod 282 01

www.solnajeskyne-ceskybrod.cz

Pod Velkým vrchem 749 | 282 01 Český Brod  
tel.: 736 603 177 |  e-mail: david@podvrchem.cz  

w w w. p o d v r c h e m . c z  

 opravujeme a servisujeme 

všechny druhy kol 

 prodej kol a dílů 

 stavba kol na zakázku 



 - drobné opravy a montáže v systémech topení, vody, kanalizace a plynu

 - kompletní rekonstrukce systému topení, vody, kanalizace a plynu

 - vytvoření návrhu a kompletní projektové dokumentace k systému
   topení, vody, kanalizace a plynu

 - návrh, montáž a servis měřícího a regulačního systému 

 - servis a revize plynových, elektrických kotlů a plynových spotřebičů všech značek,
    autorizovaný servis společnosti  

 - provádíme veškeré revize rozvodů plynu 

 - drobné opravy a montáže v bytových rozvodech elektro, drobné elektropráce

 - provádíme revize rozvodů elektro

 - veškeré naše práce provádíme LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

 - termín realizace práce u vás přizpůsobíme vašim časovým možnostem

 - objednávky a poptávky přijímáme telefonicky a nebo e-mailem -
   24 hodin denně - 7 dní v týdnu

 - veškeré naše práce provádíme zejména ve Středočeském kraji a Praze

    FP INSTAL s.r.o.    mobil: 776 628 888
    Tuchorazská 1433    e-mail: info@fpinstal.cz
    282 01 Český Brod    www.fpinstal.cz

Drobné opravy a montáže v systémech topení, vody, kanalizace a plynu.

Kompletní rekontrukce systému topení, vody, kanalizace a plynu.

Vytvoření návrhu a kompletní projektové dokumentace k systému topení, vody, 
kanalizace a plynu.

Návrh, montáž a servis měřícího a regulačního systému.

Servis a revize plynových, elektrických kotlů a plynových spotřebičů všech zna-
ček, autorizovaný servis společnosti:

Provádíme veškeré revize rozvodů plynu.

Drobné opravy a montáže v bytových rozvodech elektro, drobné elektropráce.

Provádíme revize rozvodů elektro.

Veškeré naše práce provádíme LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

Termín realizace práce u vás přizpůsobíme vašim časovým možnostem.

Objednávky a poptávky přijímáme telefonicky a nebo e-mailem - 
24hodin denně a 7 dní v týdnu

Veškeré naše práce provádíme zejména ve Středočeském kraji a Praze.

FP INSTAL s.r.o.
Tuchorazská 1433
282 01 Český Brod

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


