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Co nového

Podzimní čas
Závěr září a začátek října byl příjemně slunný, a tak mnoho akcí, které v tomto čase proběhly, proběhly
v pohodě, konečně se o nich můžete dočíst uvnitř ČBZ. Mistrovská utkání sportovních oddílů, Dny evropského dědictví, Svatováclavský běh, Českobrodská „50“, Drakiáda, stejně tak jako podzimní akce skautů.
Takže jen na Posvícení nám počasí nepřálo.
Zatímco nohejbalistům sezóna končí s tradičními výsledky, družstvo žen opět získalo mistrovský titul
a v dílčích soutěžích MR obsadily ženy první, druhé i třetí místo, nohejbalisté bojovali úspěšně o setrvání
v extralize, fotbalisté se drží v divizi, jiné sporty - volejbal, basket a aktivity T. J. Sokol a Corridooru svoji
sezónu začínají.
Zpestřením pro vedení nevládek bylo navíc každoroční psaní žádostí o dotace, které v tomto období vrcholí. V této činnosti je pilné i město. Vrcholí přípravy projektů na zateplování dalších budov (Kino a budova čp. 56) a rekonstrukce ulic V Chobotě a Jatecké, či projekt na podporu činnosti Informačního centra
pro mládež (ICM).
Mezi velmi očekávané akce zcela jistě patřil týden hudebních, divadelních i tanečních vystoupení v nově
technicky vybaveném sále kina Svět. Týdenní prezentace přinesly dobrý pocit všem účinkujícím, divákům
i pořadatelům, kterým pomohli gymnaziální studenti a skautské středisko Psohlavci Český Brod.
V základních školách se dokončují projekty na výměnu oken a zateplování. Základky i mateřinky v rámci
lepší kooperace se zřizovatelem začínají využívat i přístupu na řídící modul Lotus notes města.
Českobrodské střední školy na počátku podzimu uskutečnily další výměnné pobyty. Gymnázium bylo ve
francouzském Pontarlier. Spoluipráce s tímto partnerem trvá přes 20 let a v příštím roce se rýsuje i spolupráce měst. SOŠ Liblice v rámci projektu Comenius odjela do Lotyšska.
Většina českobrodských občanů však spíše cestuje po městě a jak je patrno, vstřebávají do svých zvyků
z pravidel silničního provozu tzv. pravidlo pravé ruky.
Jak vidíte, začátek podzimu byl ve městě velmi pestrý, přesto se našemu zas-tupiteli zdá, že na radnici není
nic v pořádku. Snad podléhá dojmu, že je Mirkem Dušínem Českého Brodu, na mně dělá dojem čepičáře
Stýbla z Městečka na dlani.
Pavel Janík
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Krátce z města
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města, které reaguje na skutečný vývoj příjmů a skutečně obdržené dotace.
Zastupitelstvo města schválilo přidělení dotací
z programu regenerace městských památkových
zón Ministerstva kultury na pokračování výměny
střešní krytiny na kostele sv. Gotharda a na opravu fasády kostela Nejsvětější Trojice, Zvonice
a bývalé hřbitovní zdi u kostela.
Město nabízí k prodeji tři byty ve věžáku č. p.
1256 v Palackého ulici o velikosti 1+1 a 42 m²,
formou obálkové metody s minimální cenou 900
tisíc Kč. V případě vašeho zájmu žádejte další informace na odboru rozvoje u paní E. Suchanové
na e-mailu: suchanova@cesbrod.cz nebo na tel.
321 612 153.
Do konce měsíce podepíše Státní zemědělský
a intervenční fond smlouvu o poskytnutí dotace
na vybudování nové cesty spojující Český Brod
a Štolmíř. Zároveň běží výběrové řízení na zhotovitele stavby. Když nedojde k nějakým komplikacím, práce začnou v dubnu příštího roku a již
koncem května bychom mohli používat novou
spojnici Štolmíře a „Mexika“.
Práce na projektu „Zlepšení mikroklimatických
podmínek a revitalizace zeleně města Český
Brod“ začnou koncem října hlavně ořezy a vazbami stromů. Prosíme o zvýšenou opatrnost při
pohybu ve městě. Nové stromy se budou vysazovat hlavně na jaře příštího roku. Více informací uvnitř čísla.
Parkovišti P+R na pozemcích ČD zahájilo plný
provoz 14. října. Parkovné se do 24 hodin neplatí a za každých dalších započatých 24 hodin je
stanoveno na 100,- Kč.
Změna návrhu územního plánu bez zamítnutého
severozápadního obchvatu by měla být zpracována do konce listopadu. Začátkem roku bude
svoláno společné jednání a následně návrh projednáme s veřejností.
V liblické školce bylo slavnostně otevřeno nové
hřiště pro děti v areálu střední školy. Hřiště se
podařilo vybudovat i díky dotaci z programu
Leader MAS Pošembeří.


Začalo zateplování a výměna oken v mateřské
školce v Sokolské ulici a budovy školní jídelny ve
Smetanově ulici. Práce musí být dokončeny do
konce letošního roku.
Město podalo žádost o zkrácení vázací doby
u bytů se státní dotací v Mozartově a Kounické
ulici z 20 na 10 let. To umožní nájemníkům získat
byty do osobního vlastnictví již od května příštího roku.
V mateřské škole Kollárova byla slavnostně otevřena nová zahrada. Na realizaci se mimo rodičů, zaměstnanců školy a soukromých společností významnou měrou podílela Nadace Proměny.
Prodloužení železničního podchodu na Škvárovnu a zajištění bezbariérového přístupu na
nástupiště je schváleno ministerstvem dopravy
a bude financováno z Operačního programu
doprava. Nyní probíhá výběrové řízení. Začátek
prací je naplánován na prosinec letošního roku
a podchod by měl být dokončen nejpozději do
srpna 2015. Město podalo žádost o dotaci na výstavbu nového parkoviště P+R v prostoru za drahou. V případě úspěchu by se celková kapacita
parkovišť u nádraží zdvojnásobila.
Rada města nesouhlasí s výstavbou ubytovny na
pozemcích u Klučovské ulice.
Zajímají Vás aktuální informace z města? Navštivte stránky Města Český Brod na Facebooku
nebo webové stránky města www.cesbrod.cz.
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Nová cykloanketa
Na webu města se můžete seznámit s návrhem cyklogenerelu pro město Český Brod. Zajímají nás Vaše
názory na tento materiál, a proto uvítáme nejen jakýkoli námět ke zlepšení v této oblasti, ale i odpovědi
na následující jednoduché otázky.
Anketu najdete na webu města a papírové anketní lístky budou k vyplnění ve školách, v knihovně, na
podatelně úřadu města, v infocentru a na dalších místech, kde se scházíte.

1. Dovedete si představit, že byste používal/a kolo jako dopravní prostředek pro cestu do zaměstnání, na
nádraží, do školy, na úřad, poštu, drobný nákup apod.?

Ano / Ne

2. Uveďte, co vám k rozhodnutí použít kolo podle Vašeho názoru v Českém Brodě nejvíc schází?
.........................................................................................
.........................................................................................
3. Návrh cyklogenerelu počítá s některými opatřeními v dopravě; ohodnoťte (zakroužkujte) na stupnici
1 – 5, která opatření jsou z Vašeho pohledu nejvíce prospěšná
a) piktogramové koridory

1

2

3

4

5

b) zóny snížené rychlosti na 30 km/h

1 2

3

4

5

c) odstranění bariér a zobousměrnění jednosměrek pro kola

1

2

3

4

5

d) nové stezky pro kola i pěší

1

2

3

4

5

e) více stojanů a uzamykatelných boxů na kola

1

2 3

4

5

(1 - málo prospěšná; 5 - velmi prospěšná)
Moc děkujeme za spolupráci.
Aleš Kašpar
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Zahájení realizace projektu „Zlepšení mikroklimatických
podmínek a revitalizace zeleně v Českém Brodě“
Dne 8. 10. 2013 proběhlo úvodní jednání k zahájení prací na projektu „Zlepšení mikroklimatických
podmínek a revitalizace zeleně v Českém Brodě“
podpořeného dotací z Operačního programu životní prostředí. Cílem celého projektu je zlepšení stavu zeleně ve městě, a tím zlepšení kvality ovzduší
a snížení polétavého prachu.
Projekt je rozdělen na dvě části, první část se týká
nových výsadeb stromů a keřů a výsevu trávníků,
při realizaci druhé části budou ošetřovány vzrostlé
stromy – dodavatelská firma provede řezy stromů
a instaluje bezpečnostní vazby.
V rámci projektu bude ve městě a okolí vysázení
286 stromů, 9.601 keřů, vyseto 3.604 m2 trávníků. Ošetřeno řezem (bezpečnostním, výchovným,
redukčním, zdravotním) bude dohromady 501
stromů, instalace bezpečnostní vazby proběhne na
šesti stromech.

Celkové náklady projektu jsou 4.530 tis. Kč, příspěvek Evropského společenství je 3.010 tis. Kč, příspěvek ze státního rozpočtu 215 tis. Kč, Český Brod
ze svého rozpočtu zaplatí 1 305 tis. Kč.
V letošním roce – na přelomu měsíců října a listopadu, budou zahájeny řezy stromů, výsadby proběhnou v roce příštím.
Vzhledem k tomu, že řezy stromů jsou prováděny
na stromech rostoucích na veřejných prostranstvích, žádáme všechny občany, aby respektovali
vyznačená omezení v dotčených lokalitách a nevstupovali do prostor uzavřených z bezpečnostních důvodů. Pomohou tím k bezproblémovému
a rychlému průběhu ošetřování stromů.
Za odbor životního prostředí
a zemědělství MěÚ Český Brod
Ing. Rostislav Vodička
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Čí je kino? Naše!
Kino Svět má za sebou po první etapě rekonstrukce technického vybavení sálu týdenní zatěžkávací zkoušku. Až na pár drobných technických zádrhelů proběhl celý týden výborně, a to i díky skupině studentů
z českobrodského gymnázia a skautskému 14. středisku Junáka - Psohlavci.
Kytarové balady v podání Neřež TRIA Vřešťál, Sázavský a Benešovský vystřídala česká rocková
legenda Blue Effect, prodloužené pódium do posledního milimetru využili recesisti taneční skupiny
Rasputin a divadelní spolky Ty-já-tr i Buchty a loutky potvrdily, že do kina můžeme chodit také na nevšední divadelní kousky. V neděli pak kino rozparádil bejbypunk s Kašpárkem v rohlíku.

nejrůznější žánry. Podařilo se nám tento závěr naplnit?
„Tyhle sály ze sedmdesátých let, mají pořád něco
do sebe,“ pochvaloval si českobrodské retro Radim Hladík a zvukař kapely Blue Effect Jan Rejnek
dodal, „Akusticky jsou stará kina nejlepší, lze totiž
dosáhnout optimálního dozvuku.“

Týden nového startu měl především upozornit na
to, že kino je zase tady, pro všechny generace, pro

„To je skvělý nápad udělat ze starých promítaček
barové stoly,“ pochvaloval si nejeden návštěvník.

Co nového
„Co se tady vlastně změnilo? Proč tu nechali starý
sedačky,“ divili se další… Dosavadní úpravy směřovaly k tomu, abychom sem vůbec nějaké účinkující mohli pozvat. Jejich reakce nás přesvědčily, že
to byly kroky správným směrem. Řada z nich nás
dokonce odrazuje od výměny sedadel, právě kvůli
jedinečné akustice. Obdobné stánky v retro stylu
zlepšují pohodlí v hledišti třeba tím, že pro zájemce
mají připravené polštářky. Další práce na budově
budou postupně pokračovat. Pokud město uspěje
s žádostí o dotaci na zateplení, dočká se kino i nového kabátu.
„Týden kulturních akcí, hmm… je to pěkný, ale co
bude dál?“ zajímali se kulturní fandové. V kině
Svět bude i nadále živo. Věříme, že Broďáci ho vezmou za vlastní, za prostor, který dokážou naplnit.
V listopadu plánujeme pořad pro děti „Svět kolem


nás“ a dvě pohádky „Vánoční kabaret“ a „Ženich
pro čertici“. Jedna pohádka bude v neděli, to aby
mohli přijít s dětmi i rodiče. V prosinci přijede do
kina jedna z nejlepších českých folkových skupin
Spirituál Kvintet a sezónu 2013 uzavřeme pohádkou „Sen o hvězdě“.
V dalším roce pro vás plánujeme koncert Radůzy,
představení od divadla Sklep, Divadla v Rytířské,
Kapsa a také povídání s astronomem a astrofyzikem
Jiřím Grygarem. Budeme se těšit, že nám poradíte,
koho byste zde rádi viděli či slyšeli, a doufáme, že
pak do kina pozvete spoustu přátel a kamarádů,
aby tu byla stejně tak báječná atmosféra jako při
startovním týdnu.
Ing. Aleš Kašpar
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Českobrodské hrátky
Po loňském povedeném „nultém“ ročníku Českobrodských hrátek, jsme letos již bez obav uspořádali první
ročník, který byl naplánován na 17. září.
Naše pozvání na 1. ročník Českobrodských hrátek
přijali klienti z blízkých i vzdálenějších Domovů pro
seniory: Kostelec nad Černými lesy, Lysá nad Labem,
Kolín, Oleška, Luštěnice a Benátky nad Jizerou.
V průběhu krátkého úvodu přišel účastníky přivítat i pan starosta Bc. Jakub Nekolný. Potom už se
senioři vydali plnit úkoly na jednotlivá stanoviště.
Počasí nám ten den bohužel příliš nepřálo, takže
jsme většinu disciplín museli přesunout do vnitřních prostor Domova.
Během sportovních soutěží si každý mohl vyzkoušet ruské kuželky, hod míčem na koš, shazování
plechovek, pétanque a hod míčkem do slunečnice.
Zábavný AZ kvíz prověřil znalosti účastníků z různých oblastí. Novinkou pak bylo skládání obrázků
puzzle nebo výroba jednoduchých prostírek, kterou si každý klient ozdobil podle své fantazie a po
zatavení do folie odvezl s sebou domů.
Po absolvování všech disciplín jsme se sešli v Kazetovém sále, kde bylo pro účastníky připraveno
malé pohoštění, o které se postaraly naše kuchařky
a také klientky v rámci ergoterapie. Ovoce na občerstvení nám daroval pan Sklenář z firmy Santana.
Po náročném odpoledni si klienti rádi odpočinuli
a za hudebního doprovodu pana Picka si i společně
zazpívali.

Každý účastník odjížděl domů s pamětním listem
a malým dárkem v podobě květiny v keramickém
obalu s nápisem „Na památku z Anny“. Naším cílem bylo, aby účastníci Českobrodských hrátek
prožili hezké odpoledne a mohli zapomenout aspoň na chvíli na své starosti, což se snad podařilo.
Na závěr bych moc ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří se ochotně podíleli na přípravě Českobrodských hrátek. Moje poděkování patří také
studentům gymnázia, kteří nám pomohli se zajištěním akce.
Lucie Hovorková, ředitelka
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…odměnou byl výborný guláš!
Sobotní ráno 14. září v Českém Brodě začalo jako každé jiné, avšak v parku u Pivovarského rybníka probíhaly přípravy na již 3. ročník Dětského branného dne. Bylo třeba připravit všechna stanoviště i pro případ
slibovaných přeháněk. Sotva se blížila 10. hodina, již se před odvodovou komisí začala tvořit fronta prvních
nedočkavců. A co jste v parku mohli vidět a zažít tentokrát?
Děti v doprovodu rodičů či dalších příbuzných nejprve prošly pohovorem s odvodovým komisařem
a tradiční zdravotní prohlídkou. Letos jsme předali více než 300 ks Průkazů brance. Poté jsme návštěvníky propustili do areálu… I přes název Dětský
branný den je akce zaměřena nejen na děti, ale
i na dospělé, má za úkol připomenout symboly české státnosti a předvést příslušníky bezpečnostních
a záchranných složek ČR. Stanovišť bylo celkem 9 :
Historie, První pomoc, Plyn, Drogy, Střelba, Maskování, Přežití, Fyzická příprava a Československá
obec legionářská. Na každém stanovišti účastníky
čekala zábava i chvilky ponaučení.

ukázkami oddílu sebeobrany, cvičícím v českobrodské sokolovně. Významně se na náplni předváděných akcí podílela i Městská policie Český Brod,
která představila své 2 psovody a jejich psy.

V areálu parku bylo mnoho doprovodných akcí
a praktických ukázek. Hasiči předvedli profesionální zásah vyproštění osob z vraku vozidla. Armáda
ČR prezentovala své vybavení a techniku. Vězeňská
služba ukázala transportní vozidlo a jeho výbavu.
Tento rok poprvé doplnily program přednášky vojenského kaplana v kostelíku Nejsvětější Trojice,
který byl po celý den otevřen veřejnosti. Policejní
potápěči i letos vyzkoušeli ponor v Pivovarském
rybníce. Areál uzavírala střelnice se vzduchovkami.
Na vlastní kůži jste si také mohli vyzkoušet simulátor nárazu a zážitek z něho při rychlosti 30 km/h.

Ing. arch. Markéta Havlíčková

Celý den panovala v parku dobrá nálada, některé
děti plnily úkoly i opakovaně. Program byl doplněn

Po obstarání všech razítek do průkazu děti čekala
odměna - výborný guláš, který byl letos zásluhou
firmy Jatky Český Brod a vývařovny v Traktorce. Pro
návštěvníky bylo připraveno doprovodné občerstvení, skákací hrad, trampolína nebo projížďky na
koních. Děkujeme všem návštěvníkům, organizátorům, sponzorům a Městu Český Brod za hezký
Dětský branný den.
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Letošní EHD přilákaly
více návštěvníků
Dny evropského dědictví v Českém Brodě vzbudily opravdu velký zájem. Ve dnech 7. – 15. září Informační
centrum, Podlipanské muzeum a římskokatolická farnost pozvaly veřejnost do svých objektů a připravily
zajímavé programy.
Velmi oblíbené jsou prohlídky s výkladem historika
PhDr. Vladimíra Jakuba Mrvíka, Ph. D., tradičně to
byl kostel sv. Gotharda v Českém Brodě, mimořádně i kostel sv. Václava a židovský hřbitov v Přistoupimi. Římskokatolická farnost pozvala zájemce do
kamenné Zvonice u kostela sv. Gotharda, kde byla
v přízemí nainstalovaná ukázka z Českobrodského
graduálu. Přístupný byl i zvon Panny Marie, hodně
odvážní se podívali i do krovů těsně pod střechu
zvonice. Otevřeno bylo do pozdních večerních hodin a osvětlené přízemí lákalo nejen na graduál, ale
i na malé občerstvení.
Návštěvníky přivítalo i českobrodské podzemí, které bylo otevřeno ke speciální večerní prohlídce. Ta
byla ozvláštněna historickou soutěží, inspirovanou
nyní tak oblíbeným geocachingem. Soutěžící museli zodpovědět deset otázek, jejichž témata se týkala zajímavostí z českobrodských dějin. Odpovědi
na ně byly ukryty v podzemních prostorách. Ne
všechny ovšem do podzemí táhla soutěž, někteří
jen chtěli nasát tajemnou atmosféru středověkých
prostor, osvětlených pro tento večer i svíčkami, či

se dozvědět historické zajímavosti. S některými návštěvníky jsme diskutovaly na téma historie českobrodského pivovarnictví, někteří pátrali po pohádkách, báchorkách či strašidlech českobrodského
regionu. Nejmladšímu z návštěvníků byly pouhé tři
týdny a v podzemí se mu, i přes rušnou soutěžní
atmosféru, opravdu dobře spalo.
Zdenka Bočková a Veronika Rákocy, IC

Ze společnosti
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Letní pedagogická stáž v Besançonu
Díky stipendiu francouzské vlády (la bourse du gouvernement français) jsem mohl čerpat nové podněty pro
svou práci učitele v Centre de linguistique appliquée (CLA). Společně s českými kolegy Mgr. Radimem Horákem a Mgr. Kateřinou Drábkovou i dalšími pedagogy z celého světa: Angoly, Etiopie, Indie, Indonésie, Jižní
Koreje, Japonska, Chile, Ekvádoru a Kuby, jsem mohl poznat skutečný význam termínu „la francophonie“.
Učitelé skoro ze všech kontinentů (Austrálie nebyla zastoupena), pro některé byla francouzština
mateřským jazykem, se rozhodli strávit dva týdny
v slunném Besançonu. Společné ubytování na univerzitní koleji Canot s krásným výhledem na řeku
Doubs nám umožnilo vytvořit malou frankofonní komunitu, kde se vedly dlouhé diskuse nejen
o Francii i přes půlnoc.
Vlastní program stáže byl velmi bohatý. Skládal
se ze dvou dopoledních a jednoho odpoledního
modulu např. Découvrir le français d‘aujourd‘hui,
Enseigner la langue et la culture par la publicité,
Concevoir et animer une formation en ligne. Další
různě tématicky zaměřené ateliéry: Parcours découverte de Besançon, Le Musée des Beaux-arts,
Découvrir le Musée du Temps poskytovaly možnost poznat město Besançon a jeho kulturní dědictví.

Výukový program nebyl pasivní a dával možnost
konfrontace různých názorů všech učitelů z různých zemí. Jak bylo již řečeno, velkým kladem stáže
byla velká mezinárodní účast, která dodávala debatám pro mě i mé evropské kolegy možnost větší
sebereflexe a poznání jiných druhů problémů.
Třešničkou na dortu pro mne byl nedělní výlet na
zámek Château de Joux s obědem, kde byl uvězněn francouzský revolucionář Honoré Gabriel
Riqueti de Mirabeau. Poslední částí exkurze byla
plavba k vodopádům Saut du Doubs - na hranici se
Švýcarskem. Stáž byla zakončena propagační akcí
editorů (CLE international, Didier, Hachette, Presses Universitaires de Grenoble), kde každý stážista
dostal vzorek nových učebnic. Informace o CLA:
http://cla.univ-fcomte.fr/
Mgr. Tomáš Drábek, Gymnázium Český Brod
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Logické postupy, které se
ve školních škamnách neučí
Studenti českobrodského gymnázia se ve dnech 2. - 10. října zúčastnili akce s volně přeložitelným názvem“
Juniorské mistrovství v počítání z hlavy“, které se letos konalo v překrásném německém Münsteru.
Akce se účastnili konkrétně studenti Tomáš Bedrník z 5. A a o dva roky starší Michal Benešovský
ze 7. A. Mistrovství se celkem zúčastnilo kolem
padesátky studentů, nadaných na matematiku, ve
věkovém rozpětí 10 - 17 let, a to nejen z Německa,
ale i z takových zemí, jakou je daleké Peru.

Nás musí jen těšit, že českobrodští studenti byli na
soutěži jedinými reprezentanty nejen ČR, ale i celého bývalého východního bloku. O co na mistrovství šlo? Jednalo se sice o matematickou soutěž
v počítání s velkými čísly z hlavy, a to jak násobení
a dělení, ale i výpočet druhých a třetích odmocnin nebo výpočet následujících vysokých prvočísel,
především však šlo o předávání zkušeností, jak takovéto operace v hlavě provádět. V podstatě si naši
žáci na začátku osvojili určité logické postupy, které
se bohužel ve školních škamnách běžně v Evropě
neučí, a na základě jejich aplikování a současně
rozkladu velkých čísel na menší dokázali bez mezivýpočtů určit výsledek o délce i 10 číslic.
Své znalosti jim přitom předávali odborníci, stojící v oboru matematiky na skutečné špičce. Např.
Willem Bouman (NL), držitel řady mistrovských
titulů z násobení z hlavy, Andy Robertshaw (GB),
vicemistr světa z počítání z hlavy dospělých či George Lane (GB), letošní mistr světa v téže soutěži.
Na šampionátu o nás bylo postaráno doslova královsky po všech směrech, a tak jen zbývá doufat,
že příští rok si svou účast českobrodské gymnázium
zopakuje.
PhDr. Vl. J. Mrvík, Ph.D.

Certifikát pro ICM
Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy udělil Informačnímu centru pro mládež MÚ Český
Brod „Certifikát“, který potvrzuje, že naše ICM splnilo Národní kodex požadavků kvality poskytovaných
služeb v ICM. Tím se zařadilo mezi 21 certifikovaných ICM v ČR.

Ze společnosti
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Staňte se spolutvůrci
nové strategie regionu Pošembeří!
ISÚ - je zkratka pro integrovanou strategii území regionu, na které tým kanceláře MAS Region Pošembeří
intenzivně pracuje již od počátku roku. Pro období let 2014 – 2020 chceme shrnout potřeby občanů žijících
v našem území z oblasti dopravy, školství, sociální péče i zdravotnictví, ochrany přírody, rozvoje podnikaní,
kultury a samosprávy.
Ke zjištění potřeb v těchto oblastech jsme zrealizovali 37 ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ se zástupci všech
obcí regionu Pošembeří a dosavadní výsledky jsme
zveřejnili na našem webu.
Dalším vodítkem je DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Dotazník najdete k vyplnění online na www.posemberi.
cz. Osobně jej lze vyplnit v naší kanceláři nebo v Informačním centru na adrese nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod (2. budova MěÚ). Další možností je vhození dotazníku do naší schránky, kterou
najdete v přízemí u vchodových dveří na totožné
adrese.

aktivních lidí, kteří mají chuť smysluplně přiložit
ruku k dílu. Kontakt pro vaše dotazy, náměty a další spolupráci: Mgr. Miloslav Oliva, ředitel MAS Region Pošembeří, email: oliva@posemberi.cz, mobil: 721 210 662.
Děkujeme všem účastníkům řízených rozhovorů,
kteří věnovali svůj čas přípravě a vyplnění dotazníků. Děkujeme také za podporu Městu Český Brod
a možnost dotazník věnovaný nové strategii publikovat v zářijovém čísle Českobrodského zpravodaje.
Petra Ištvániková

Práce v PRACOVNÍCH TÉMATICKÝCH SKUPINÁCH
je rozdělena na 4 oblasti a bude cílena na diskuze s odbornou veřejností. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH
SKUPIN budou probíhat vždy od 17.30 – 19.00 hodin v naší kanceláři ve dnech:
• 5. 11. – Obce jako společenství
• 7. 11. – Sociální oblast a zdravotnictví
• 12. 11. – Krajina a životní prostředí
• 14. 11. – Ekonomika na venkově
Uvítáme spolupráci nejen s odborníky, kteří se
chtějí zapojit do tvorby nové strategie, ale všech

Blahopřejeme!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Jaroslava Šimonová a pan Miroslav
Tauchman. Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Přijede Martin na bílém koni?
Letos opět pořádáme v sobotu 9. listopadu od 17.15 hod. Martinskou slavnost a průvod. Oslava svátku sv.
Martina je spojena podle staré legendy se soucitem a obdarováním...
Voják Martin v temné zimní noci projížděl městem
a zahlédl polonahého žebráka, který ho prosil o almužnu. Martin peníze neměl, a tak chtěl ubožáka
alespoň uchránit před zimou. Mečem přeťal svůj
plášť na polovici a jednu mu daroval. Následující
noc se Martinovi zjevil ve snu Kristus s polovicí
jeho pláště. Martinův život se změnil. Přijal křest
a časem se mu podařilo odejít z vojska. S Martinovým jménem je spojena hluboká lidskost, křesťanská spravedlnost a soucit.
Po našich zkušenostech z minulých let chceme
vyzvat rodiče, aby dětem umožnili tento svátek
opravdu prožít. Naučte se spolu s dětmi jednoduché písně a přispějte tak k atmosféře slavnosti.
Děti jdou se zapálenými lucerničkami, zpívají a je
to pro ně velký zážitek. Světlo svíčky je symbolem

vnitřního světla, které potřebujeme zažehnout,
živit a vyzařovat v zimním období, které máme
před sebou. Děti jsou často obdarovávány a právě
při tomto svátku se učí obdarovávat. Pokud se vše
vydaří a sv. Martin uslyší náš zpěv, tak snad k nám
přijede na bílém koni.
Průběžné informace ke slavnosti získáte v kavárně
U Madony a na vyvěšených plakátech. V kavárně si
můžete vyzvednout texty a noty písní. Zveme Vás
do kavárny na dílničky, kde si budete moci s dětmi
vytvořit svou lucerničku. Termíny budou zveřejněny na www.kavarna-umadony.cz a na naší výloze.
Mgr. Zdena Bouchalová,
Prowaldorfská iniciativa Český Brod o. s.

Ze společnosti
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Život online
Jak jsme Vás již informovali v prázdninovém čísle Českobrodského zpravodaje, o. s. M´am´aloca v rámci
projektu „Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce“ otevřelo v Českém Bodě
začátkem září výukové centrum počítačových dovedností pro seniory.
S potěšením jsme zjistili, že zájem je veliký a noví
návštěvníci stále přicházejí. Od prvních hodin vládne
během dopoledne pohodová a přátelská atmosféra,
která se podobá více „čajovým klubům“ než striktní
školní výuce. Pro příchozí návštěvníky je pravidelně
každé pondělí od devíti hodin do půl dvanácté připraven výukový program, pohoštění a hlavně prostor pro navázání kontaktů a třeba i přátelství.
To platí i pro další nově vzniklé výukové centrum
v nedalekém Kolíně, jež vzniklo také pod křídly o. s.
M´am´aloca. Výuka je tady primárně určena lidem
v předdůchodovém věku (50 – 65 let), kteří patří
mezi skupiny nejvíce ohrožené nezaměstnaností.
Setkání probíhá vždy v pondělí, od půl jedné do tří
hodin, v prostorách komunitního centra Kolárka.
Na sklonku léta jsme na podporu počítačové gramotnosti zprovoznili nový tématický webový portál
www.zivotonline.cz spuštěný pod značkou Život online. Na web jsme připravili přehledné návody pro
užívání nejběžnějších programů (Skype, Facebook,
Youtube...), přidali i několik rad, jak postupovat při
nákupu počítače i informace, jak zdarma telefonovat přes internet, kde hledat zábavu a podobně.
V budoucnu chceme navíc z webu učinit platformu
pro výměnu užitečných informací mezi organizacemi, které se věnují podpoře počítačových dovedností u starších generací. Pro tyto organizace zpra-

cováváme metodický manuál k zakládání dalších
výukových center ve Středočeském kraji a celé ČR
pod jednotnou značkou Život online. Jejich vznik je
naším klíčovým cílem. Neusilujeme však jen o „pouhé“ vzdělávání. V návaznosti na výuková centra plánujeme akce, na technologii zcela nezávislé, s účelem čistě socializačním (výlety, přednášky atd.).
V obou výše uvedených centrech rádi přivítáme
nové návštěvníky, kteří se přijdou učit nebo by se
sami chtěli stát pomocníky a předávat své zkušenosti s počítačem ostatním. S dotazy se můžete obracet na Petru Ištvánikovou, email: petra.istvanikova@mamaloca.cz, tel. 601 562 633. Více informací
na www.zivotonline.cz a www.mamaloca.cz
Petra Ištvániková, koordinátorka center
a Jan Prokeš, PR pracovník
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Michaelská slavnost
Krásné slunečné dopoledne v pátek 27. září jsme se s dětmi z Mateřské školy Kollárova (Letadýlko) a s jejich pedagogy sešli v tajemné muzejní zahradě, abychom společně oslavili přicházející podzim tradičním
svátkem - svátkem svatého Michaela.
Je připomínkou bájného rytířského boje archanděla Michaela s drakem: „...a archanděl Michael
pozvedl meč, kterým draka přemohl...“ a stejně
tak i děti vybaveny zlatým mečem, rudým pláštěm
a korunou přemohly svůj strach a obavy, aby se vydaly k dračí sluji pro jablko - plod podzimu.
Obraz archanděla Michaela bojujícího s drakem
nás upozorňuje na důležitost pěstování schopnosti
bdělé pozornosti, jasného myšlení, odvahy, statečnosti a smyslu pro pravdu. Pro děti je obrazem rytíře, kterého znají z pohádek a vyprávění. Tento rytíř
se pomocí typických rytířských ctností pouští do
boje s drakem. Pro nás může být tento boj obrazem

boje se sebou samými, s pochybnostmi, beznadějí, sobectvím, se všemi silami, které nás ochromují
v našem úsilí. Pouze vlastní aktivní účast na okolním dění, může být vyhraným rytířským kláním.
Nechme se vést rytmy přírody, ročními dobami
a tradičními svátky našich předků, které byly a jsou
v dnešní uspěchané době velice aktuální a nesou
v sobě bohaté duchovní poselství. Učme se spolu
s našimi dětmi vnímat krásy přírody všemi smysly
a především srdcem.
Štěpánka Dostálková,
Prowaldorfská iniciativa Český Brod o. s.
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Krajské kolo
Svojsíkova závodu
O víkendu 13. až 15. září proběhlo dlouho očekávané krajské kolo Svojsíkova závodu. Umístění naší hlídky
bylo výtečné, ale to bych předbíhala...
Je pátek. Vyrážíme do školy v Libiši (Neratovice),
kde nás uvítají vedoucí závodu. Už je večer, rozbalíme večeře od maminek a přemýšlíme, co nás druhý den čeká. V rozhovoru nás přeruší černé kotě se
zlomeným ocasem, které se přišlo nechat podrbat
za ušima.
Ochladilo se, padla tma a my se přesuneme do
školní třídy, kde přespíme. Mile nás překvapí příjemná atmosféra a zpívání s malinkou kytarou. Po
několika písničkách je večerní nástup závodníků
a pak už spěcháme do spacáků.
Je ráno 5.50, začínáme se probouzet. Rychle vše
zabalit, nasnídat se a vyrazit na nedaleké tábořiště.
Stavíme stany, připravíme batohy s vybavením na
závod (ešus, sekyrka, jídlo, pití, buzola, KPZ, lékárnička, nožík, mapa) a čekáme na poslední instrukce.
Naše družstvo (Lasičky) začíná v Tišicích, odpočítáváme poslední minuty do startu. Začínáme, rozbalíme mapu a zorientujeme se na místě. Čeká nás
trasa dlouhá přes 22 km, a tak je důležité dobře si
ji naplánovat.
Jaké plníme úkoly? Čeká nás první pomoc, krizová situace, hledání informací, stavba podsady,
pozorování a všímavost, plavba přes řeku, fyzická
zdatnost na lanech, znalost přírodnin, logické úkoly, rozdělávání ohně a vaření jídla. Jednou z našich
nejsilnějších disciplín se stává vaření buřtguláše,
který hodnotí profesionální kuchař. Také v první
pomoci a krizových situacích se osvědčujeme skvě-

le. Slabší chvilku si vybíráme ve znalosti přírodnin,
ale to už zase vyrážíme dál.
Začíná se smrákat a my jsme stále na cestě. Vše
musíme stihnout do 21 hodin. Vyčerpaní, ale včas
přicházíme na místo setkání. Jen silou vůle ještě
zvládneme večeři a jdeme spát. V noci nás vyruší nečekaný návštěvník, který chňape po všem, co
se hne. Kotě se zlomeným ocasem se rozhodlo, že
dnes prostě přespí s námi. Nakonec se kočka uvelebí ve stanu vedoucích u Tomášových nohou.
Ráno vstáváme rozlámaní a netrpělivě očekáváme
vyhlášení výsledků. Zazní signál, řadíme se podle
hlídek. Ohlašuje se poslední místo... uf, my to nejsme. S každým dalším vyhlášeným místem jsme
více a více nervózní. Nakonec slyšíme své jméno na
4. místě. Ze 17 zúčastněných v naší kategorie je to
skvělý výsledek. Těšte se, co předvedeme v dalším
ročníku za dva roky!
V rámci závodu jsme také plnili předstartovní úkol.
Bylo jím vytvořit video o naší závodní družině. Naše
video se společně s hlídkou Wombatek umístilo na
prvním místě.
Video a fotografie ze závodu si můžete prohlédnout na našich stránkách www.psohlavci14.cz

Veronika Rajčincová, Psohlavci 14

18

Ze společnosti

Dívky v akci!
Dvě studentky Střední odborné školy Český Brod - Liblice, Lada Posiřilová a Kateřina Černá z 3. ročníku, se
rozhodly založit školní časopis jménem Queens of Kings neboli Liblický zpravodaj.
Jméno časopisu naznačuje, že ho mají na starost již
zmíněné slečny, a to za pomoci dalších dvou studentů - Jana Sekavce a Karla Kšíra, rovněž z 3. A. Jejich práce se bude odehrávat především v terénu.
Profesoři byli nápadem tak nadšeni, že studentům
nechali zcela volnou ruku ohledně příspěvků. Studenti časopis chtějí zaměřit na různé zajímavosti ze
života naší školy, ale i na události v okolí. Na své si
přijdou nejen teenageři, ale také dospělí příznivci

sportu, kultury, přírody a všeho zajímavého od nás
i ze světa, protože dívky nenechají nic náhodě.
Žáci chtějí tímto nápadem navázat na dřívější pokusy o pravidelné vydávání školního časopisu a připomenout se nejen studentům ostatních tříd, ale
také okolních škol a širší veřejnosti. „RYCHLOST,
SPOLEHLIVOST, PRECIZNOST,“ tak zní jejich heslo.
Kateřina Černá a Lada Posiřilová
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Koncert a křest CD v kavárně U Madony
Po kratší odmlce bychom Vás rádi srdečně pozvali na hudební večer do kavárny U Madony. V tomto příjemném nekuřáckém prostoru se konalo již mnoho výstav, seminářů a koncertů, ale nastávající událost se
tu odehraje vůbec poprvé! Přijďte si poslechnout hned několik osobitých písničkářů a příběh o tom, jak se
vydává album bez podpory vydavatelství...
Na autorské desce s názvem Vlaštovky jsem pracovala od začátku roku 2013. Spolu se zpěvem na ní
zazní v různých kombinacích klavír, akordeon, violoncello a akustická kytara. Všechny tyto nástroje
se objeví i na koncertu v kavárně U Madony, kde
bude CD slavnostně pokřtěno.
Speciálními hosty večera budou písničkáři Jan Řepka a Viktor Knapp, kteří již u nás v Českém Brodě
Eliška Sýkorová, Vojta Nejedlý

úspěšně vystupovali. Jan v roce 2010 v sále ZUŠ,
Viktor na jaře 2012 v kavárně. Oba přispějí k atmosféře večera ochutnávkou ze soudku svojí tvorby.
Vlaštovky sice již odlétly do teplých krajů, ale několik jich zaštěbetá ve středu 13. listopadu od 20
hodin v kavárně U Madony. Těšíme se na Vás!
Eliška Sýkorová
Jan Řepka

Viktor Knapp
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Turnaj v rapid šachu „Český Brod 2013“
V českobrodské sokolovně se uskutečnil v sobotu 21. září XI. ročník otevřeného turnaje v rapid šachu „Český Brod 2013“.
I letošní ročník se hrál současně jako Přebor Středočeského kraje. Na jeho kvalitě neubrala ve srovnání s předcházejícím ročníkem ani menší účast,
ve startovním poli bylo 18 šachistů s ELO ratingem
nad 2000, z toho dva mistři FIDE. Celkem hrálo 58
vyznavačů královské hry z 22 oddílů. K prestiži tohoto klání přispěla i účast starosty města Bc. Jakuba Nekolného při jeho zahájení.
Vítězem a krajským přeborníkem se stal Pavel Postupa ml. před mistrem FIDE Janem Šuráňem, oba
ze ŠK JOLY Lysé nad Labem, na 3. místě se umístil
Vratislav Kohout ze Sokola Prahy - Vršovic. Cenu
pro nejlépe umístěného hráče v kategorii senio-

rů získal Miroslav Kalvach z ŠK Lokomotivy Prahy,
mezi juniory zvítězil Jonáš Eret ze Sokola Klatovy
a na cenu pro nejlepšího hráče Župy Barákovy dosáhl Jan Čermák z domácího oddílu. V hodnocení
družstev si již tradičně nejlépe vedli šachisté extraligové JOLY Lysé nad Labem.
Poděkování patří členům pořádajícího oddílu T.J. Sokol Český Brod za hladký a bezproblémový průběh
turnaje a městu Český Brod za jeho podporu. Více
informací se dozvíte na www.sachyceskybrod.cz
Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný,
T.J. Sokol Český Brod, šachový oddíl
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Úspěchy tenisového klubu
T. J. Slavoj Český Brod
Než zde začnu vypisovat dosažené úspěchy našich tenisových družstev ve všech kategoriích, ráda bych
tímto za celý tenisový výbor poděkovala rodičům, kteří se podílejí na vedení a organizaci mistráků. Všem
moc děkujeme.
Za naše nejmladší tenisty letos bojovaly 2 družstva
babytenistů, družstva A a B. Áčko zaslouženě vybojovalo i za oslabení postup o boj do vyšší soutěže.
Důležité utkání se odehrálo na konci prázdnin. Vítězství nám nakonec i navzdory těsnému výsledku
uteklo.
V ostatních kategoriích všechna družstva, mladší
žáci A a B, starší žáci A a B, i dorostenci, udrželi
svoji soutěž a tím potvrdili výbornou formu. Velký
úspěch slaví družstvo dospělých A, kteří vybojovali
postup do ligy. Všem hráčům blahopřejeme k výkonu. Za odvedené výsledky si zaslouženě všichni
užijí oslavu k závěru letošní tenisové sezóny.

Za zmínku určitě stojí také letošní ročník amatérského turnaje dvojic o Posvícenský koláč odehraný
21. září, který po finálovém boji s dvojicí Vladimír
Novák - Milan Homola, vyhrála dvojice Karel Laža
- Milan Dočekal. Gratulujeme vítězům 26. ročníku.
Čeká nás zimní halová příprava, všem přejeme hodně zdraví a vytrvalosti k dosažení nových úspěchů.

Lucie Švejcarová, tenisový výbor
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Nový kontejnerový vůz a kontejnery

TS Český Brod převzaly 20. září nový kontejnerový vůz a 10 velkoobjemových kontejnerů pro uložení objemného a tříděného odpadu. Slavnostní akce proběhla v areálu TS Český Brod za účasti místostarosty
města Mgr. Pavla Janíka, zastupitelky Jany Kulhánkové a dalších pracovníků městského úřadu.
Již před zahájením slavnostního dopoledne byla
technika přistavena na ploše objektu TS v Palackého ulici. Kontejnerový vůz v barvách technických
služeb doplnil flotilu nových vozidel. Ve čtvrtek
byly také převzaty nové zelené velkoobjemové
kontejnery, které nahradí ty letité. Dotace byla financována Státním fondem MŽP, EU a spoluúčastí
technických služeb v celkové výši 3.200.000 Kč.
TS získaly v rámci výběrového řízení kontejnerový
vůz typu Mercedes Axor 4 x 4, který nahradí vysloužilý vůz zn. Liaz a 10 velkoobjemových kontejnerů zn. Mulda. Právě díky této technice se zvýší
kvalita a dostupnost služeb nejen pro občany, ale
také pro podnikatelské subjekty.

V rámci návštěvy jsme seznámili účastníky s činností a vývojem TS. Po ukončení proběhla beseda
a následně si všichni zúčastnění prohlédli novou
techniku. Tento den se stal pro TS Český Brod tradicí. Již od roku 2009 se každoročně setkávají zástupci města s pracovníky TS a společně přivítají novou
techniku, která pomáhá zabezpečovat jednotlivé
činnosti v souladu se zřizovací listinou. A co připravujeme v příštím roce? Doufejme, že to bude nová
vysokozdvižná plošina s dosahem 19 – 21 m.
Ing. Miroslav Kruliš
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Úspory a snižování nákladů
TS Český Brod hledají úspory v souvislosti s výstavbou, provozem a ošetřováním městského veřejného
osvětlení. Ve městě se postupně buduje nové osvětlení, které nahrazuje to dosluhující.
Nově vybudované osvětlení můžeme všichni vidět
v ulicích Palackého, Zborovská, Za Pilou, ve všech
ulicích čtvrtě Škvárovna, v ulici Krále Jiřího až do
přednádraží, následně v Cukrovarské, zčásti v Bylanské a Školní v Liblicích. Nesmíme zapomenout také
na nové osvětlení ve Štolmíři a nedokončené v obci
Zahrady. Vzhledem k výši finančních prostředků se
jedná o velkou změnu za posledních 5 let.
„Již od roku 2009 se zaměřujeme také na úspory
v souvislosti s provozem osvětlení,“ řekl ředitel
Miroslav Kruliš. Jde především o cestu regulace
osvětlení napájeného ze zapínacího místa. Instalace napěťového regulátoru v ulici Palackého (2009)
a v ulici Za Pilou (2013) vede ke snížení spotřeby
elektrické energie a provozních nákladů.
V září 2013 zahájili pracovníci TS instalaci přijímačů
HDO FMX 500 do všech 15 zapínacích bodů. Jedná
se o přijímač, který dostává impuls z centra a dojde k automatickému rozsvícení a zhasnutí světel
VO, jakmile dojde ke snížení viditelnosti. Jsou nahrazovány tzv. stmívače, které byly náchylné na
osvícení projíždějícími vozidly nebo poškozované
vandaly. Nahrazují také pravidelnou činnost pra-

covníků TS, kteří museli tyto spínací body objíždět
vozidlem a nastavovat časy spínacích hodin dle
ročního období (úspora PHM, mzdové prostředky,
pracovní doba). Instalace bude dokončena během
října 2013.
„Chtěl bych poděkovat občanům, kteří nás informují o poruchách veřejného osvětlení a tím přispějí k okamžité nápravě,“ řekl na závěr ředitel Kruliš.
Ing. Miroslav Kruliš
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ZŠ Tyršova v Anglii
V úterý 10. září v 11 hodin jsme vyrazili na dlouhou cestu do Anglie. Bylo nás celkem 44 účastníků z osmých
a devátých tříd a 3 paní učitelky.
V Německu jsme vyzvedli naši průvodkyni. Řekla
nám všechny potřebné informace o tom, co smíme
a nesmíme u naší hostitelské rodiny a v Anglii vůbec. Bylo docela zajímavé zjistit, že tam třeba u sebe nesmíme mít nůž delší než 6 cm. Jinak by nás
zavřeli. Cestou nám paní průvodkyně říkala ještě
další zajímavé věci. Utíkalo to poměrně rychle…
Když jsme přejeli Německo a Belgii, nasedli jsme ve
Francii na trajekt. Také nám tam kontrolovali pasy.
Naštěstí vše proběhlo v pořádku a my jsme mohli
někdy v 5 ráno najet na trajekt. Cesta trajektem
byla pro mě obzvlášť nepříjemná. Byly hrozné vlny,
takže se to stále houpalo ze strany na stranu. Pluli
jsme asi 1 hodinu a 30 minut. Poté jsme konečně
byli v Anglii. Pak už jsme si mohli jen užívat.
Po noci strávené v autobuse jsme se vydali na procházku Londýnem. Šli jsme rovnou k Parlamentu,

cestou jsme viděli pár zajímavých soch. Parlament
a Big Ben byly postaveny v novogotickém stylu.
Před Parlamentem stála socha krále Richarda Lví
srdce. Naproti Parlamentu stojí Westminsterské
opatství ve stejném stylu. Následně jsme šli parkem po cestě princezny Diany a došli až k Buckinghamskému paláci. Královna bohužel zrovna nebyla
doma.
Na náměstí Piccadilly jsme měli rozchod a něco
málo jsme si koupili. Jako poslední jsme navštívili
Trafalgarské náměstí se sochou kapitána Nelsona
a Národní galerii. V Národní galerii byly i skvělé obrazy malíře Van Gogha. Nakonec jsme jeli do rodin,
kde jsme se ubytovali.
Další den jsme zavítali na skalní útvar připomínající
člověka Long Man. Poté jsme navštívili křídové útesy ,,Seven sisters‘‘ a ,,Beachy head‘‘. Po procházce
po útesech jsme se jeli podívat do Brightonu, kde
jsme měli rozchod a ochutnali anglické ,,Fish and
chips‘‘. Následně jsme šli do mořského světa, kde
jsme viděli různé druhy ryb. Procházeli jsme také
pod akváriem, kde nad námi plavali žraloci, rejnoci
a menší rybky. Po dni plném zážitků jsme se vrátili
zpět do rodin...
(pokračování příště)
žákyně 9. A, ZŠ Tyršova
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„2. ZŠ v pohybu“
I naše škola se zapojila do akce „Město v pohybu“, která probíhala v týdnu od 2. do 7. září v Českém Brodě.
Ve čtvrtek 5. září zorganizovaly naše učitelky z 2.
stupně cyklistickou výpravu nazvanou „Po stopách
Bohumila Hrabala“. Trasa vedla přes Kersko a Hradišťko a měřila 42 kilometrů. Zúčastnili se jí zdatní
cyklisté, kteří na stanovištích plnili úkoly související
se životem a dílem Bohumila Hrabala.
V pátek se uskutečnila sportovní olympiáda pro
děti z 1. stupně. Také se k nám připojily děti z praktické školy i svými učiteli. Akce probíhala v parku
a na sportovním stadionu Kutilka.
V tomto prostoru byla rozmístěna řada stanovišť
a děti postupně plnily úkoly. Mohly si vyzkoušet

lovení ryb, štafetový běh, skoky v pytli, hody na
cíl, prolézat pytlem, skákat panáka, Kimovu hru,
zatloukat hřebíky a řadu dalších.
Velký dík patří nejen učitelkám 1. stupně, ale také
žákům z 9. A a 9. B, kteří na stanovištích dětem vysvětlovali, radili a předváděli jednotlivé disciplíny.
I díky krásnému slunečnému počasí si všichni celé
páteční sportování užili.
I. Vopařilová, J. Dušková, ZŠ Tyršova

galerie Šatlava

sportovní hala

sportovní hala

sportovní hala

hřiště Na Kutilce

sportovní hala

hřiště Na Kutilce

hřiště Na Kutilce

sokolovna

Oranžová zahrada

městský úřad

MŠ Liblice/Leccos

kavárna U Madony

hřiště Na Kutilce

kavárna U Madony

městský úřad

1. 11. – 26. 11.

2. 11.

2. 11.

2. 11., 14.30

2. 11., 14.00

3. 11.

3. 11., 11.45

3. 11., 14.00

3. 11., 18.00

3. 11., 19.00

4. 11., 9.00 – 11.00

4. 11., 17.00 – 19.00

7. 11., 20.00

10. 11., 10.15

10. 11., 17.15

11. 11., 9.00 – 11.00

Kalendář akcí – listopad 2013

Výukový kurz PC pro starší 50ti let zdarma, M’am’aloca o. s.

Martinská slavnost – průvod od Evangelického kostela

Fotbal dorost SK Český Brod – Kouřim

Přednáška z cyklu „Dějiny českého národa“ přednáší Petr Janát

Kurz: Povídání nejen o rodině – Respektující komunikace pro každý
den

Výukový kurz PC pro starší 50ti let zdarma, M’am’aloca o. s.

Žít jako znamení – pořad k nedož. 100. narozeninám teologa J. Zvěřiny

Travesti revue show – zábavný pořad „Změna je život“

Fotbal muži B, SK Český Brod – Kšely

Fotbal předzápas mladší žáci SK Český Brod – Kouřim

Basketbal: mladší dorostenci (U17) BK Český Brod – Sparta Praha B

Fotbal muži A, SK Český Brod – Kladno

Volejbal muži Český Brod - Benešov

Basketbal: mladší minižáci BK Český Brod – Gymnázium PORG

Basketbal: nejmladší minižáci BK Český Brod – BCM Nymburk

Ladislav Láznička a Zuzana Kočí – výstava obrazů, olej

sportovní hala

sportovní hala

hřiště Na Kutilce

Oranžová zahrada

městský úřad

kino Svět

kavárna U Madony

Oranžová zahrada

kino Svět

gymnázium

sportovní hala

kavárna U Madony

městský úřad

kino Svět

16. 11., 8.30

16. 11.

16. 11., 13.30

17. 11., 19.00

18. 11., 9.00 – 11.00

20. 11.

20. 11., 18.00

20.11., 19.30

22. 11., 19.30

23. 11., 9.00 – 17.00

24. 11., 10.00

24. 11., 20.00

25. 11., 9.00 – 11.00

29. 11.

Vánoční kabaret – pohádka pro MŠ, děti a rodiče

Výukový kurz PC pro starší 50ti let zdarma, M’am’aloca o. s.

Přednáška z cyklu „Dějiny českého národa“ přednáší Petr Janát

Volejbal muži Český Brod – Tuchlovice A

Andělské zvonění – 5. ročník adventního jarmarku a kreativních dílen

Divadelní představení „Na drátě je klokan“, účinkuje DS Jiří Poděbrady

Večer s filmem: Melancholia

Cestovatelský cyklus – Peru

Svět kolem nás – naučný pořad pro ZŠ a SŠ

Výukový kurz PC pro starší 50ti let zdarma, M’am’aloca o. s.

Wolfgang Amadeus Mozart – Kouzelná flétna

Fotbal muži A, SK Český Brod – Souš

Basketbal: mladší minižáci BK Český Brod – Sokol Pražský

Českobrodská soutěž v aerobiku, 12. ročník, pořádá Corridoor, o.s.

Eliška Sýkorová – koncert a křest CD

kavárna U Madony

13. 11., 20.00

Vernisáž výstavy loutek
Seminář: Plánování fundraisingu aneb Nebojte se smělých vizí

Divadlo J. K. Tyla

13. 11., 16.00 – 20.00 Leccos, o. s.

12. 11., 17.00
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Sluníčkový a Popletený den
Dvacet osm děvčat a chlapců z třídy 1. B naší základní školy už má za sebou první měsíc školní docházky.
Zvykají si na školní povinnosti a režim a opravdu se snaží ve škole dobře pracovat. Odměnou byly dva dny,
ve kterých si především hráli a zkoušeli nové činnosti.
První byl Sluníčkový den. I když to ráno bylo zataženo, děti oblečené do žlutých triček, sukní a legín
třídu opravdu rozsvítily. Někteří si přinesli i plyšová
sluníčka a s pomocí rodičů našli básničky o sluníčku. Dlaněmi obarvenými prstovými barvami jsme
společně na modré plátno natiskli slunce, které
zdobí dveře do třídy.
Druhý den měl název Popletený den. Každý si měl
představit, že ráno zaspal a ve spěchu, bez pře-

mýšlení se oblékl, trochu to popletl a šel do školy.
Děti měly každou ponožku jinou, popletly i bačkory nebo boty, na krku visela tatínkova kravata,
kluci měli maminčin šátek nebo košili zapnutou
na zádech. Tento den jsme vyzkoušeli i pavučinu
přátelství, činnost, která přispívá k vzájemnému
poznávání se a je zkouškou spolupráce. Oba dny se
vydařily a těšíme se na další.
Jitka Jermanová, tř. učitelka ZŠ Tyršova
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Skvělé běžecké výkony
V úterý 1. října se nejlepší vytrvalci z naší školy zúčastnili tradičního přespolního běhu. Akce se konala na
atletickém stadionu Kolín - Borky. O konečné nominaci na závody rozhodovali učitelé tělesné výchovy až
do poslední chvíle.
Naši školu reprezentovali žáci čtvrtých až devátých
tříd. Jednalo se o Vojtěcha Benáka, Denise Belluše, Pavla Benáka, Vojtěcha Nováka, Jiřího Škorpila,
Davida Vomáčku, Denisu Pražskou, Radku Batelkovou, Bereniku Ulíkovou, Veroniku Vomáčkovou,
Adélu Rezkovou a Irynu Kutsynu. Za druhý stupeň
běželi Dominik Mráček, Bohumil Tříska, Vojtěch
Pekárek, Marek Vintrych, Štěpán Zouzal, Jan Cenigr, Dominika Gyarfašová, Nikol Křížová, Sabina Pokorná, Tereza Borovičková, Nikola Cangárová, Klára
Nováková, Radka Sommerová, Klára Hašková, Šárka Židlická, Šárka Dufková, Šimon Zouzal, Metoděj
Mašata, Josef Nekolný a Lukáš Holoubek.
Všichni naši závodníci se museli popasovat s tratí, která svojí délkou daleko převyšovala tratě ze
školní tělesné výchovy. U chlapců a dívek z osmých
a devátých tříd dokonce trasu, kterou ještě nikdy
v životě neběželi.
Největší naději na nejvyšší příčku představoval náš
nejlepší vytrvalecký běžec Metoděj Mašata. Svůj

rozběh vyhrál suverénním způsobem start - cíl,
v pořadí druhého závodníka nechal za svými zády
o necelou minutu. Jeho skvělý výkon stačil ve finálním součtu na krásné čtvrté místo, běžci z druhého
rozběhu byli o necelých 20 sekund rychlejší.
O kulturní podívanou se již tradičně postaral fotbalista Bohumil Tříska, ze kterého padali při finálním sprintu soupeři doslova na pozadí. Velikou pochvalu zasluhují všichni naši běžci, kteří bojovali ze
všech svých sil. Nikdo si nedovolil přejít do chůze
nebo závod vzdát. Statečně poměřovali své síly se
závodníky, kteří procházejí pravidelnou atletickou
přípravou. Závodníkům děkuji za výkony jménem
našich tělocvikářů. Budeme si moc přát, aby se
vaše skvělé výkony stále zlepšovaly a měli jste stále chuť běhat.
Mgr. Michal Švandrlík, ZŠ Žitomířská
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EUCYS 2013
Jubilejní 25. ročník mezinárodní soutěže pro mladé vědce EUCYS 2013 (European Union Contest for Young
Scientists) se konal v týdnu 20. - 25. září v areálu pražského Výstaviště. Organizace této prestižní události
mezinárodního významu se každoročně ujímá jeden z členských států Evropské unie.
Z naší školy se na soutěž jela podívat třída 8. B,
doplněna žáky z 9. A. Dostali jsme roosted a měli
jsme možnost si prohlédnout všech 85 soutěžních
projektů od studentů z 37 zemí. Studenti ve věku
14 - 21 let prezentovali svoje projekty pouze anglicky, čímž jsme si mohli prověřit svoje znalosti.
Mimo soutěžní zónu měli svá stanoviště i studenti různých vysokých škol s ochutnávkou zmrzliny
chlazené tekutým dusíkem, iQpark z Liberce nebo
plzeňské Techmánie. Pro všechny byla největší
zábava identifikace našeho DNA nebo projekce
o vesmíru Hvězdárny a planetária Johanna Palisy
z Ostravy. Hlavním manažerem EUCYS 2013 byla
maminka žákyně naší školy, a proto jsme měli možnost navštívit zázemí soutěžících, kde probíhal zá-

bavný doprovodný program naplněný hrami, interaktivními exponáty, technologickými zajímavostmi
a vědeckými pokusy. Nám se celý výlet líbil.
žáci 8. B, ZŠ Žitomířská
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3. A v Opárně
Vzhledem k zateplování hlavní budovy školy a školičky a díky stěhování prvňáčků jsme začali nový školní
rok ozdravným pobytem v krásném údolí Českého středohoří v Opárně pod Lovošem.
Celý týden byl poutavě provázán programem Detektivka, ve kterém jsme se stali detektivy různých
hodností a pátrali po záhadném pachateli. Dostali
jsem potřebné indicie a začali s pátráním. Bylo to
napínavé, dobrodružné a bezva. Vyzkoušeli jsme si
např. odlévání stop, daktyloskopii i práci s kartotékou. Počítali jsme délku trasy od místa činu a prováděli výpočty věku podezřelých atd.
Také jsme si vyzkoušeli jízdu na koni na ranči pro
westernové koně. Dozvěděli jsme se, jak se o ně
pečuje, viděli jsme koně parkurové i koně určené
pro hipoterapii. Na výlet do historického města
Litoměřice jsme se vydali vlakem a po cestě jsme
našli zbylé důkazy k vyřešení našeho případu.
Nakonec jsme pachatele dopadli a vypátrali starý,
zapomenutý poklad. I když bylo počasí vrtkavé,
nám se v Opárně všem moc líbilo!
žáci 3. A ZŠ Žitomířská
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Osobnosti

Jiří Pecka
Srdcem kina je promítací kabina, tvrdí pan Jiří Pecka, který promítal v českobrodském kině od roku 1967
na strojích Dresden D2 z 35mm filmových pásek. Řemeslo promítače není jen příprava a obsluha zařízení
určeného k promítání filmů, ale je to celoživotní láska...
Jak jste se dostal k promítání?
Bylo mi deset, když jsem se poprvé ocitl v promítací kabině. Bylo to v sokolovně v Týnci nad Labem,
tenkrát to byla největší sokolovna na okrese. Přetáčel jsem pro promítače filmy, promítali jsme asi
4x týdně. A pak už to šlo samo, promítal jsem postupně pro školy a v menších kinech a když mi bylo
17, už jsem měl papíry na promítání v Klánovicích.
Jaké bylo vaše povolání?
Vyučil jsem se v Týnci nad Labem jako automechanik a u strojů jsem zůstal celý život.
Promítal jste i v jiných kinech?
Těch bylo… a těch nočních vlaků, kterými jsem
jezdil domů po promítání a ráno hned do práce.
Zkusím si vzpomenout: Týnec, Záboří nad Labem,
Jablonec nad Nisou, Kutná Hora, Zbýšov u Čáslavi,
v Kolíně v Jasu a na Zimáku…
Přiblížil byste nám průběh jednoho promítání?
Začnete běžnou kontrolou strojů a příslušenství,
pak vyndáte film z plechové bedýnky, dáte ho na

převiják (převíjecí stůl), zkontrolujete kopie a navinete na 600m cívku. Dáte to do stroje, připravíte si
lampu, dříve byly lampy mechanicky obsluhované,
s uhlíkem, později výbojky… ztlumíte světlo v sále
a jede se. Po skončení promítání film přemotáte
na umělé špulky a pošlete film dál do světa. Většinou to bylo tak, že se film promítal ve stejný den
na několika místech. Části filmu jsme si v průběhu
dne předávali na smluvených místech ..., kolikrát
na nás čekal i vlak.
Proč podle Vás upadá návštěvnost kin?
Největší pokles návštěvnosti jsme zaznamenali
v roce 1992, když vznikl program TV Nova. A pak
taky, ono záleží na tom, co promítáte.
Jaký druh filmů máte rád?
Rád se podívám na staré „Burianovky“.
Přejme panu Peckovi hodně zdraví a pohody do
dalších let!
Kristýna Šílová, PR manažerka
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Jak jsme v knihovně četli, zpívali a jedli
V rámci letošního Týdne knihoven proběhly v Městské knihovně začátkem října dvě akce pro čtenáře i širokou veřejnost.
V úterý 1. října jsme pozvali děti a jejich dospělý
doprovod na tradiční podzimní živé čtení, letos
pod názvem Pohádková muzika aneb Hudba a písničky v pohádkách. Osvědčené paní učitelky doplnili tentokrát jako „čtecí“ hosté rodiče, prarodiče
i sourozenci. Naše setkání jsme zahájili hudební
hádankou, potom jsme si četli a také všichni dohromady zpívali. Dvě malé přestávky jsme vyplnili hádáním lidových písniček, které nám zahrálo
dětské piánko, poznáváním hudebních nástrojů
na obrázcích a samozřejmě něčím dobrým na zub.
Několik odvážlivců nám všem také předvedlo své
pěvecké nebo recitační umění. Na závěr jsme zavítali dokonce do světa vážné hudby prostřednictvím
hudebních ukázek ze symfonické pohádky Sergeje
Prokofjeva Péťa a vlk.

Po loňském úspěchu proběhl ve středu 2. října druhý ročník celodenní ochutnávky dobrot z naší knihovnické kuchyně, tentokrát pod názvem Prostřeno v knihovně aneb Hostina nejen literární, opět
s malou výstavkou kuchařek z fondu naší knihovny.
Kromě dvou výjimek žádný z dospělých a dětských
čtenářů i jejich rodinných příslušníků, kteří nás ten
den navštívili, neodmítl pozvání a ochutnal alespoň jedno z deseti sladkých i slaných jídel, která
jsme pro ně vlastnoručně připravili. K dispozici byl
také teplý ovocný čaj a pro zájemce samozřejmě
kuchařské recepty. Obě akce sponzoroval kolektiv
Městské knihovny, proto mohl být pro všechny návštěvníky vstup zdarma.
Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Pavel Brodský: Krása českých iluminovaných rukopisů
Kniha jednoho z předních českých odborníků na knižní malbu je především
obrazovým pohledem do doby, kdy každá kniha byla originálním uměleckým dílem. Nejde o vyčerpávající syntézu, ale o úvod do problematiky pro
široký okruh zájemců, jejíž nedílnou součástí je obsáhlý ilustrační doprovod. Snaží se zachytit různorodé bohatství české knižní malby co nejvšestranněji, neomezuje se na obvyklý slohový vývoj, ale věnuje pozornost
i otázkám ikonografickým, ornamentálním motivům, heraldice, způsobu
práce, donátorství apod.
Martin Vopěnka: Nebarevné vzpomínky
Kniha Martina Vopěnky přináší podstatný kamínek do mozaiky, v níž si
s časovým odstupem skládáme obraz šedesátých let dvacátého století.
Autor vypráví o svém dětství a rodině, přitom ovšem jen nezaznamenává
a nepopisuje. Protože ví, že jeho dětství je nenávratnou minulostí stále
se vzdalující v čase, vidí ho už z historické perspektivy a potřebného odstupu a je schopen hodnotit to, co ho tehdy obklopovalo a v čem žil. Jde
o hluboké a velmi osobní svědectví o době, která se již stala historií.
Miloš Macourek: Všichni sloni v orchestru
„Jiní kluci mého věku lezli po stromech, stříleli prakem po vrabcích
a kradli třešně v sousedovic zahradě, kdežto já jsem žil ve vysněném
světě princů a princezen, čarodějů a trpaslíků,“ napsal o sobě před deseti lety Miloš Macourek. V tomto výboru z prozaických i básnických
textů pro děti i dospělé se autor s takřka bezbřehou fantazií a osobitým
smyslem pro humor po letech znovu setkává se „svým“ ilustrátorem
Adolfem Bornem.

Kompletní přehled nových knih za měsíc říjen je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz / ON-LINE katalog / Seznamy a novinky.
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Nově opravené městské památky
V rámci letošního posvícení v našem městě proběhla i jedna vcelku nenápadná akce. V neděli 22. září dopoledne novokněz P. Smolka za účasti starosty města Bc. J. Nekolného slavnostně vysvětil nově opravenou
kapličku sv. Jana Nepomuckého naproti kostelu sv. Gotharda. Za poslední tři roky se podařilo opravit celou
řadu českobrodských památek. Jejich obnovu organizuje městská Komise pro regeneraci městské památkové zóny prostřednictvím zaměstnanců MěÚ Ing. I. Vomáčkové a J. Kocourkové.
Jakožto předseda komise bych čtenáře chtěl seznámit
s jejími současnými a nedávnými aktivitami. Sochu sv.
Jana pořídila ze svých financí manželka zdejšího starosty a lékárníka Matylda Weidenhofferová v roce 1900.
Původní barokní plastika tohoto světce stála na náměstí před radnicí čp. 1, ale ke konci 19. století podlehla
vandalismu, a byla proto odstraněna (dnes v restaurované podobě u kostela ve Lstiboři). Sv. Jan Nepomucký
(† 1393) je bezesporu nejznámějším českým světcem,
hojně uctívaným nejen v celé Evropě, ale i Asii a Latinské Americe. Jako jediný světec je zobrazován s pěti
hvězdami kolem hlavy.
Současně s touto opravou probíhá od letošního léta
na náměstí i generální obnova barokního sousoší sv.
Rodiny. Během opravy, kterou provádí Ing. Kulhánek
z Kolína, bylo celé sousoší očištěno, zcela nevhodný
a silně destruktivní beton ve spárách byl nahrazen prodyšným materiálem, vodorovné plochy (na nichž se držela dešťová voda, po zmrznutí trhající pískovec) byly
oplechovány, ale především by v měsíci říjnu měla být
doplněna zlacená trojiční svatozář, kterou mělo sousoší ještě na fotografii z roku 1884, ale o kterou bylo sousoší krátce nato na skoro 130 let výrazně ochuzeno.
Pískovcové sousoší z let 1722 -23 od významného českého sochaře J. J. Šlanzovského vzniklo na objednávku
zdejší městské rady a bylo financováno z odkazu místní
měšťanky T. Tlapalové. Sochař Šlanzovský ve zdejším
kraji vytvořil např. dnes zaniklý mariánský morový
sloup v Kostelci n/Č. lesy, sochu sv. Jana Nepomuckého
v Tuklatech, v Českém Brodě sochu sv. Máří Magdalény (dnes neexistující) pro průčelí klášterního kostela či
morový sloup v nedalekém Nymburce. Místo sousoší
sv. Rodiny bylo vybráno z důvodu jeho významu v každodenním životě města - volná plocha okolo sv. Rodiny
byla využívána ke konání trhů a různých shromáždění. V roce 1996 bylo sousoší nahrazeno velmi volnou
a oproti originálu nepříliš povedenou kopií, originál je
ve zdejším Podlipanském muzeu.
Kromě toho v letošním roce dochází díky péči Českobratrské církve a za přispění památkové komise k obnově fasády kostela Nejsv. Trojice v parku a obnovy

střešní krytiny tamní zvonice (kostnice). Římskokatolická farnost od loňského roku postupně vyměňuje
krytinu na střeše kostela sv. Gotharda, kde ještě letos
plánuje rekonstrukci zákristie či vybudování WC a kde
byla v září osazením zlacené berly sv. Gotharda dokončena obnova průčelí.
Do příštího roku se snad naše město dočká systému informačních tabulek na brodských pamětihodnostech,
jednáme také o možnostech právně komplikované
opravy Masných krámů a o opravě Božích muk v Žižkově ulici.
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.
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Co se mi líbí a nelíbí v našem městečku II
Můj příspěvek tentokráte bude kratší. Trochu jsem
cestovala, zahrádka volá k zimnímu odpočinku a jakési menší stavební úpravy v našem domě… Známe
to všichni, i podzim má své přednosti, nejen krásu,
ale i povinnost.
Pochvaly a trochu žebrání:
To první si zaslouží všechny holky, jak z knihovny,
tak i z kulturního střediska. A proč? Jim nestačí odbornost a jejich vzdělání. Dovedou do toho zapojit
svůj entusiasmus, nápaditost... Tak například: loňské vánoce v knihovně.
Milé překvapení pro všechny návštěvníky, navštěvující knihovnu. Bylo napečeno x druhů cukroví
sladkého, slaného s dodanými recepty k ochutnání.
Jaké bude letos překvapení, (už za pár měsíců)?
A koho ještě obdivuji, či smekám „klobouk“? Je to
několik starších či starých lidí, většinou důchodců,
kteří se ujali zatoulaných, či vyhozených zvířátek,

ať jsou to: andulky, pejsci či kočičky. Obdiv! Spočívá
v tom, že často pouze z jednoho důchodu, většinou
malého, se dovedou uskromnit a rozdělit se nejen
o potravu, ale dát jim to nejdůležitější: lásku, volný
čas a poklidné zázemí domova. Jsou i jedinci, kteří
se nespokojí jen s jedním zvířátkem.
A za co se přimlouvám?
Pomalu, ale jistě nastane údobí dešťů a plískanic.
Je mi líto, zejména starých lidí s nákupy, čekajících
na autobus na zastávce hotelu Apeyron. Možná, že
na tu nejlacinější „kukaň“, či čekárnu z plexiskla, by
se něco našlo, co myslíte, páni radní?? Že ano? Budou přece volby!
A závěrem, nechci děkovat za opravenou silnici
(Karma – Sportka), víme, že je to vaše povinnost,
vylepšovat vizáž našeho bydlení, či žití. Přesto, bylo
to milé, páni radní! Snad to bude častěji!
Kyselová Dana

Otazníky nad rekonstrukcí interny
Předloni v létě jásavě oznamovaly stránky Českého
Brodu, že v září otvírá nově zrekonstruované oddělení nemocnice s lůžky „interního typu“. Náklady
převyšující 4 miliony hradí naše město. Jak šel čas
s touto povedenou rekonstrukcí?
Hlavními hrdiny v tomto příběhu jsou Jakub Nekolný (českobrodský starosta), Martin Vojtíšek (vlastník holdingu Medigroup, jemuž patří Nemocnice
Český Brod) a Michal Pešek (dlouhodobý obchodní
partner pana Vojtíška).
Na jaře roku 2011 padá rozhodnutí o uzavření
interny; ta má projít důkladnou obnovou, jejímž
výsledkem je definitivní zrušení interního oddělení a nahrazení oněmi lůžky interního typu (tedy
LDN).
Je konec června 2011 a pan Nekolný se intenzivně
připravuje na studium ekoškolství v Norsku. Během
balení baťůžku a procvičování norské mluvnice si
nevšimne, že při schvalování rekonstrukce interny

za 2,7 milionu nemá k dispozici ani projektovou
dokumentaci.
Je začátek září 2011 a pan Nekolný je plný dojmů
ze studijní cesty po Norsku. Při schvalování navýšení rozpočtu rekonstrukce interny na 4,1 milionu si
tak nevšimne, že nemá k dispozici ani projektovou
dokumentaci.
Je leden 2013 a zastupitelstvo odmítá uznat náklady za rekonstrukci interny, neboť většinu požadovaných nákladů nelze uspokojivě doložit. To je
opravdu těžké, když chybí i základní věc - projektová dokumentace.
V červenci 2013 město obdrží znalecký posudek
na provedenou rekonstrukci. Znalec nedoporučí
ke schválení téměř dvě třetiny nákladů. Drtivou
většinu z nich fakturuje společnost Medireal ovládaná panem Vojtíškem a STAVOLAND patřící výše
zmíněnému panu Peškovi. Náhoda?

Píšete nám
Je září 2013 a pan Nekolný předkládá zastupitelstvu
k zápočtu opět 4,1 milionu. Tentokrát již koaliční
zastupitelé poslušně zápočet schválí. Pan Vojtíšek
tak může být spokojen: Brod nemocnici uhradil
veškeré - i pochybné - pohledávky, ale mnohamilionový dluh nemocnice vůči našemu městu zůstává. Řešení je v nedohlednu a čas běží dále.
JUDr. Vojtěch P. Traurig, Ph.D.,
zastupitel města Český Brod
…reakce starosty města
Naprosto pomíjím, že je motáno několik věcí dohromady, článek je zesměšňující a pan zastupitel
svou záští již překračuje meze slušného chování.
Bohužel se úmyslně dopouští chyb a zkreslení, aby
lidi z radnice a ostatní zastupitelé vypadali jako
nesvéprávní jedinci či osoby, které kdosi podplatil.
Ani jedno není pravdou.
Martin Vojtíšek a jeho společnost Českobrodská
nemocnice s.r.o. nejsou vlastníkem budov nemocnice. Mají pouze některé nemocniční prostory od
města pronajaté. Tato společnost je nástupcem PP
Hospitals, která získala do provozování pouze činnosti po zadlužené příspěvkové organizaci města.
Tu se mimochodem i díky tomuto převodu podařilo kompletně oddlužit.
Nájemník v bytě také nechce za vlastníka plnit jeho
povinnosti a stejně je tomu i v případě interny.
Město má mimo práv například vybírat nájem i povinnosti vlastníka starat se o svůj majetek.
Projektovou dokumentaci stavebník nenechával
zpracovat, protože šlo o opravy zdí, obkladů, podlah a stropů a výměny starých instalací vody, odpadů a elektřiny. Tyto práce nepodléhaly stavebnímu
povolení, ale byly možné provést pouze na ohlášení, ke kterému není potřeba projektová dokumentace. Ta byla nutná jen k novému elektronickému
zabezpečovacímu systému.
Rada města souhlasila s rekonstrukcí jako takovou
a schvalovala její finanční rámec. Avšak k technickému provedení se vyjadřoval odbor správy majetku města. Ten určil podmínky, za jakých musí být
práce prováděny. K navýšení ceny opravdu došlo.
Kdo opravoval starý barák, tak jistě ví, že když za-
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hájíte práce, kolikrát na vás čekají různá překvapení. Odhadovat rozsah prací je pak docela složité.
Stejně tomu bylo i v budově sloužící již v devatenáctém století jako kasárna.
Zastupitelstvo v lednu neodmítlo schválit zápočty,
ale pro své rozhodování požadovalo právě vypracování znaleckého posudku. Znalecký posudek byl
přes léto zpracován, a tak materiál mohlo projednat zastupitelstvo v září.
Kdo si dá tu práci a dočte znalecký posudek až do
konce, dozví se, že lze požadovanou cenu zhodnocení objektu ve výši přes 4 milióny Kč uznat za
přiměřenou, i přesto, že nebyly doloženy všechny
podklady.
Město Český Brod neuhradilo z této částky Českobrodské nemocnici ani korunu. Celá částka jde jako
zápočet proti pohledávkám města vůči Českobrodské nemocnici. O zbytku samozřejmě s dlužníkem
jednáme a máme připravené varianty dalšího postupu.
Závěrem bych Vám doporučil například návštěvu nového hřiště u liblické mateřské školky. Tam
uvidíte několik realizovaných inspirací z norských
mateřinek.
Jakub Nekolný
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Píšete nám

Otevření nové základní
školy Purkrabky ve Škvorci
V září tohoto roku byla v obci Škvorec nedaleko Českého Brodu otevřena nová soukromá základní škola
Purkrabka, poskytující vzdělávání pro první stupeň. Škola se nachází v prostorách bývalého purkrabství,
dnes takzvaného Nového zámku, v ulici Smiřických 2.
Historie této školy nesahá daleko. Právě před rokem se domluvilo devět rodin, jejichž děti tehdy
navštěvovaly mateřskou školu Maitrea ve Slušticích, že by bylo dobré, kdyby mohly děti pokračovat ve svém vzdělávání se v podobném prostředí
rodinného typu. Rozhodli se proto vybudovat
takovou školu, která nabídne dětem inspirativní,
bezpečné, přátelské a respektující prostředí - jednoduše podmínky podporující přirozenou lidskou
zvídavost a již od počátku pozitivní vztah k celoživotnímu procesu sebevzdělávání.
KDYŽ SE CHCE, VŠECHNO JDE!
Mezi zakladateli byla také rodina Zvolských a Montoya vlastnící rozsáhlý statek ve Škvorci. Toto bývalé purkrabství bylo dosud využíváno k bydlení či
jako sídlo různých firem. K tomu, aby zde mohla
existovat základní škola, bylo nutné prostory řádně zrekonstruovat. Brzy se ukázalo, že mezi rodiči,
kteří se na budování školy podílejí, jsou zástupci
všech potřebných profesí - stavitelé, pedagogové, finančníci i administrativní pracovníci. Všichni
se pustili s nadšením do společného díla. Vlastníci statku zahájili rekonstrukci a začal boj s časem.
Navzdory rozsáhlosti nutných prací se podařilo, že
prostory v srpnu prošly kolaudací a historicky první
žáčci zasedli v září do lavic.
Učitelkou třídy, naplněné maximálním počtem čtrnácti žáků, je paní Magdalena Sejková, která byla
vybrána na základě doporučení a konkurzu. Děti
se učí podle pečlivě vybraných učebnic v souladu

s inovativními a moderními metodami ve vzdělávání. Součástí výuky jsou také vybrané prvky z waldorfské či montessori pedagogiky nebo pravidelné,
tematicky zaměřené projektové dny.
Slavnostní otevření školy proběhlo 12. září. Jednalo se hlavně o poděkování všem, kteří nějakým
způsobem přispěli ke vzniku školy. Bylo to velmi
příjemné setkání, kde nechyběly ani významné
osobnosti z regionu i z odborných kruhů.
Ředitelem školy je pan Michal Stibor, učitel s bohatou praxí na prvním stupni, který bude zároveň
od příštího roku vést nové prvňáky. Základní škola
Purkrabka je sice placenou soukromou školou, ale
protože je registrovaná na ministerstvu školství,
pobírá státní dotaci. Celý projekt je koncipován
jako neziskový, aby bylo možné udržet školné na
minimální částce čtyři tisíce měsíčně, nutné pro zajištění kvalitní výuky ve výjimečném venkovském
prostředí.
Zájemci mohou školu navštívit 14. listopadu, 5.
nebo 12. prosince v rámci dnů otevřených dveří,
kdy získají další potřebné informace a nahlédnou
přímo do vyučování.
více informací na www.skolapurkrabka.cz
Pavlína Brzáková a Vlaďka Burianová

Zábava
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Sudoku

Obtížnost – lehká
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Cvičíme si angličtinu

Key: 1 year, 2 box, 3 black, 4 friend, 5 hello, 6 little, 7 tree, 8 one, 9 ten

Fill in the blanks using the words given below:
bird, pollution, food, house, egg, ice cream, desert,
chair, teeth
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . is a frozen dessert usually
made from dairy products
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . is any substance consumed
to provide nutritional support for the body.
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . is a building or structure that
has the ability to be occupied for habitation by
humans or other creatures.

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . is feathered, winged, bipedal, endothermic (warm-blooded), egg-laying, vertebrate animal.
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . is a raised surface used to
sit on.
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . are small, calcified, whitish
structures found in the mouth that are used to
break down food.
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . is a landscape or region that
receives an extremely low amount of precipitation (rain).
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . is an organic vessel in which
an embryo first begins to develop.
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . is the introduction of contaminants into the natural environment that
cause adverse change.
Key: 1 ice cream, 2 food, 3 house, 4 bird, 5 chair, 6 teeth, 7 desert,
8 egg, 9 pollution

Which word is different?
1. young, old, small, year, happy, big
2. bread, butter, box, pizza, roll, cake
3. black, cow, cat, horse, hen, dog
4. father, sister, mother, uncle, friend, brother
5. water, hello, milk, tea, juice, coffee
6. apple, orange, banana, peach, little, lemon
7. four, zero, tree, eight, seven, ten
8. one, red, yellow, brown, grey, blue
9. she, he, ten, they, we, you

uvádí

DIVADELNÍ SPOLEK JiØÍ PODÌBRADY
bláznivou komedii

Projekt byl uskuteènìn za finanèní podpory mìsta Podìbrady

NA MOTIVY HRY ARTA BUCHVALDA Sheep on the Runway napsal a režii má Ladislav Langr

IC a ICM Èeský Brod
Vás zve na divadelní hru do kina Svìt v Èeském Brodì

v pátek 22. listopadu od 19 hod.

rezervace vstupenek na e-mailu: info@cesbrod.cz, tel: 321 612 218 - 9
cena 150 Kè

AKCE pro Vás – 2013/14
LISTOPAD 2013:
Masáž lávovými kameny – celé tělo (90 min.): 500,-

Věnujte V
a

DÁ R K O V

šim blízk

ým

Ý POUK A

Z

Jaroslava Kamenčáková
Nová 251
Český Brod – Liblice
tel.: 604 134 271

PROSINEC 2013:
Relaxační masáž (60 min.)
+ ZDARMA masáž lávovými kameny (30 min.): 350,LEDEN 2014:
Čokoládová masáž + zábal (90 min.): 500,-

!!!
U klasické masáže zad je každá pátá ZDARMA

www.masazejarka.com
Stehlík Jiří
Hlavní 47 Tuklaty
tel. 723 614 889
n prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna, GARDENA,
Partner, rozbrušovací pily, řezné kotouče na beton a ocel
n servis strojů zn. STIHL a OLEOMAC
n prodej a servis strojů VARI, štípače dřeva, štípací sekery, kalače, klíny, násady aj.
n BROUSÍME: řetězy do motorových a el.pil (na počkání), žací nože do sekaček, nože do
křovinořezů, zahradní nůžky ruční, nůžky na živé ploty, pákové nůžky na větve a trávu, sekery,
kuchyńské nože a nůžky, kotoučové pily a pily vidio (max. do 24 hod. i na počkání) aj.
n opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI, ROBIN, LOMBARDINI

Velká podzimní AKCE na PILY

navštivte náš e-shop na: www.husqvarna-stehlik.cz

OTEVŘENO: Po – Pá 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 hod. SO 9.00 – 11.30
e-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz

VÍME, KAM JDEME

Mgr. Jan Korol
IT manažer
kandidát do PSP ČR
region Český Brod

ROZDAT ÚSPORY,
NEBO ODPOVĚDNĚ
INVESTOVAT?
Rozhodněte 25. a 26. října
www.top09.cz

Modrá pyramida
stavební spořitelna a.s.
KONČÍ PROVOZ KANCELÁŘE v Českém Brodě Husovo nám. 77 dnem 31. 10. 2013.

Finanční poradci Libuše Kubátová a Vladimír Šafránek
otevírají novou kancelář MPSS a.s. od 1. 11. 2013 v Kostelci n. Č. l., Dr. Trippé 1047

PO a ST: 9.00 – 17.00 hod. nebo dle individuální dohody
Libuše Kubátová | tel.: 724 040 246, 604 865 075

ing. Vladimír Šafránek | tel.: 606 269 224

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:
Dana Brejchová, tel. + 420 603 588 338,
e-mail: brejchova@profitisk.cz

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr.Barbora Diepoltová
• odborná péče o pacienty s cukrovkou
(včetně těhotenské)
• dobrá dopravní dostupnost
(150 m od vlakové stanice Klánovice)
Axmanova 131, Praha 9 - Klánovice
Tel.: 281 861 830, 604 887 365

Prodám zasíťovanou stavební parcelu o rozloze 1.440 m2,
s platným ÚR, v klidné části obce
Liblice u ČB. Cena 1.000,- Kč/m2.
Více informací na tel.: 775 994 705

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ JE TU PRO VÁS
Napište nám Vaše připomínky, náměty, posílejte články.
Chyběl Vám Zpravodaj ve Vaší poštovní schránce? Informujte nás.
Zpravodaj je k dispozici bezplatně k vyzvednutí v Informačním centru, podatelně
i pokladně města, v Městské knihovně a ve vybraných novinových stáncích ve
městě. V elektronické podobě je k dispozici na webu města.
Kontakty: silova@cesbrod.cz, tel. 321 612 119 nebo info@cesbrod.cz, tel. 321 612 219.

Galerie vín
Zlatá Réva

NOVĚ NABÍZÍME:
sudová vína, italská sudová
vína, přívlastková vína, ledové
a slámové, výběr z bobulí a cibéb, archivní vína, šampaňské
a sekty, Prosecco, Portské

ul. Jana Kouly 1479 ,Český Brod

Pro milovníky kvalitního zahraničního vína předních vinařství
z 12 zemí, výběr z katalogu
(dodání do pěti dnů).

álie
NOVINKA z It
o a Aperol)
SPRIZ (Prosecc
cco a bezinky)
HUGO (Prose

Pro znalce a sběratele výběr archivního vína z Moravy a zahraničí
od ročníku 1952 na objednávku
(dodání do pěti dnů).
Přijímáme objednávky pro svatby
a jiné společenské příležitosti
Od 11. 11. 2013 bude pro vás
SVATOMARTINSKÉ víno

Prevence kriminality
Prevence
v Českém Brodě

POMOC A PODPORAPOMOC
V NAŠEM MĚSTĚ!
A
Jsme tu pro Vás! Jsme
Město Město
Český Brod

Český

tu

k

P

pr

Brod

sociální
sociální
poradenství pro jednotlivce
poradenství pro j
sociálně-právní
sociálně-právní
ochrana pro rodiny s dětmi ochrana pr
321 612321
124
612 124
www.cesbrod.cz/item/socialni-veci
www.cesbrod.cz/item/social

Městská
policie Český Brod
Městská
policie

Český

udržujeudržuje
veřejný pořádek veřejný pořádek
321 612321
156
612 156
736 675736
756
675 756
mestska.policie@cesbrod.cz
mestska.policie@cesbrod.cz

O.s. Českobroďák
O.s. Českobroďák

prevence,
prevence,
osvěta a bezpečnost osvěta
v Českém Brodě a bezpečn
739 749739
197
749 197
774 200774
158
200 158
info@ceskobrodak.cz
info@ceskobrodak.cz
www.ceskobrodak.cz,
www.ceskobrodak.cz,
www.facebook.com/ceskobrodak
www.fa

O.s. LECCOS
O.s.

LECCOS

O.s. Prostor
O.s.

Prostor

sociální
sociální
služby a aktivity pro
služby
rodiny, děti a
a mládež:
aktivity
sociální
sociální
poradenství, terénní
poradenství,
služby a prevence
teré
321 621321
712
621 712
733 118733
796
118 796
info@leccos.cz
info@leccos.cz
www.leccos.cz
www.leccos.cz

problematika
drog anonymně v Českém Brodě
a K-centru
Kolín
problematika
drog
anonymně
777 847777
071
847 071
kc@os-prostor.cz
kc@os-prostor.cz
www.os-prostor.cz
www.os-prostor.cz

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

ZPRAVODAJ
náklad: 3.000 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: třetí týden v měsíci
formát: A5, průměrně 48 stran, plná barevnost

Klasická bloková inzerce

1/1

210 mm x 148 mm
2.479 Kč

1/2

105 mm x 148 mm
1.279 Kč

Exkluzivní inzerce
4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
2.979 Kč
1.178 Kč (jednostranný)
2.930 Kč (oboustranný)
logo na přední straně: 479 Kč
odkaz na PR článek
na hlavní straně: 279 Kč
řádková inzerce: 12 Kč/cm2

zadní strana:
předposlední strana:
vklad vlastních materiálů:
vklad a tisk letáků A5:

1/3

70 mm x 148 mm
879 Kč

1/4

105 mm x 74 mm
659 Kč

1/8

52,5 mm x 74 mm
339 Kč

PR články

Ostatní

PR článek 1/2: 1.199 Kč
PR článek 1/1: 2.199 Kč
PR článek 2/1: 4.399 Kč

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

Uvedené ceny inzercí jsou ceny maximální. Při opakované inzerci je možno získat další slevy.

Technické podmínky inzerce
• grafika musí mít požadovaný rozměr (viz rozměry u klasické blokové inzerce)
• v případě tisku do krajů strany (tzv. na spad) vyžadujeme ořez. značky a spad minimálně 3 mm
• texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy nesmí být v barevném prostoru RGB ale CMYK
• veškeré obrazy a grafika musí mít tiskové rozlišení minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF, AI a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
poslední aktualizace ceníku: 9. 10. 2013

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

