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Co nového

Na začátku nového roku...
Ještě jednou vítejte v roce 2014. Pokud jste do Nového roku vstupovali s předsevzetími, mnohá již k dnešnímu dni možná pozbyla na své aktuálnosti…, jak už tomu tak bývá.
V každém případě jsme již skoro měsíc v novém roce, do kterého město vstoupilo z hlediska novoročních
škod dle informací z Technických služeb a Městské policie Český Brod bez vážnější újmy, na druhé straně
k menší radosti školáků majících prázdniny, ale také bez sněhu a zamrzlých rybníků. A tak předsevzetí
méně času u počítače, více v přírodě a pohybu bylo asi první, které vzalo za své.
Dovolte mi rovněž, abych Vám jménem vedení a zaměstnanců města poděkoval za přání k Vánocům a novému roku, která na radnici přišla, z nichž mnohá nebyla jen formální, vánoční klid tolerovali i účastníci
diskuzního fóra.
Předešlý rok otřásal především parlamentní scénou, ten letošní ve svém závěru se zaměří na komunální
sféru. Je tedy dost času pro Vás, občany Českého Brodu, na ohlédnutí za volebním obdobím, naplněním
programů stran a sdružení a výběrem zastupitelů na další období.
Do té doby se budou připravovat koncepční dokumenty a proběhnou plánované akce, o nichž budete ve
Zpravodaji průběžně informováni.
Ze Strategického plánu do roku 2022 vychází akční dvouletý plán, který v prvním čtvrtletí projde připomínkovým a schvalovacím procesem. Koncepční materiály i investiční akce jsou základem akčního plánu,
proto netrpělivě očekáváme výsledky výběrových řízení grantových programů pro realizaci investičních
projektů (přehled investičních akcí přineseme v některém z dalších čísel Zpravodaje). Neméně důležitým
dokumentem, který bychom chtěli letos dokončit, je nový územní plán, o kterém se více dočtete uvnitř
dnešního čísla.
Po předešlém úspěchu Bambiriády a Města v pohybu, připravuje město ve spolupráci s VOXem letos
v červnu celoměstskou kulturní přehlídku divadelních představení a koncertů a v srpnu s Amebou vzpomínku na dvacet let Rock for People. Změn dozná celý systém podpory kultury, sportu a volného času ze
strany města, ale abych nepředbíhal, o tom až po zasedání zastupitelstva v příštím vydání.
Požadovaná délka úvodníku mi již jen dovolí, abych čtenářům Českobrodského zpravodaje popřál hodně
příjemných chvil, zážitků i přínosných informací při jeho čtení a úspěšný vstup do plesové sezony a štěstí
v tombole.
Pavel Janík
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Krátce z města
Zastupitelstvo města bude na svém prvním jednání 29. ledna projednávat rozpočet města na
letošní rok. Návrh rozpočtu je koncipován jako
přebytkový s významným poklesem investic
města, tak aby se dále nezvyšovalo zadlužení
města.
Město nabízí k prodeji dva 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.
V plném proudu jsou práce na ořezech a vazbách stromů z projektu „Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města
Český Brod“. Nové stromy se budou vysazovat
na jaře. Prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu ve městě.
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit
pojmenování čtyř ulic v Českém Brodě a tří ve
Štolmíři. Zastupitelstvo bude o návrhu jednat na
lednovém zasedání.


Město schválilo žádost na projekt na podporu
činnosti škol ve spádové oblasti.
Rada města schválila vymáhání pohledávek po
Českobrodské nemocnici s.r.o. soudní cestou.
Od začátku roku zavádí město nový elektronický systém zajišťující ekonomické agendy, jehož
součástí bude i software na rozklikávací rozpočet města.
Město podává žádost do středočeského Fondu
cestovního ruchu žádost na zřízení nových kolostavů na pozemku základní školy Žitomířská a na
českobrodském hřbitově.
Dalšími podanými žádostmi do Fondů Středočeského kraje jsou projekty na obnovu památky
„Masné krámy“, obnovu vybavení a mobiliáře
městské knihovny, obnovu a vybavení sportovních zařízení města a odbahnění štolmířského
rybníka.
Zajímají Vás aktuální informace z města? Navštivte stránky Města Český Brod na Facebooku nebo
nové webové stránky města www.cesbrod.cz.
Putovní výstava Brody v Brodě 2013
– nejlepší fotografie z Českého Brodu
„Nedělní ulice“, autor: Jana Králová
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Fotky za mřížemi
V úterý 14. ledna jsme na českobrodské radnici přivítali hosty z Havlíčkova a Železného Brodu. Někteří
z hostů již přijeli na třetí vernisáž. Výstava nejlepších fotografií fotosoutěže „Brody v Brodě 2013“ je totiž
putovní. Čím věrné příznivce a průvodce hry barev, světla a stínu překvapit?
Ve skromném časovém prostoru jsme se pokusili
nabídnout ochutnávku atmosféry Brodu v Pošembeří. Oběd jsme pojali pracovně. Pozvání ke spolupráci na kulturních projektech jsme společně
kultivovali v konkrétní nápady a kroky, které bychom rádi postupně realizovali. Možná už v červnu na Kulturních slavnostech Podlipanska, kterými
chceme navázat na tradici Kouřimských hudebních
slavností, se můžeme těšit na vystoupení divadelních spolků, hudebních souborů a později třeba
i ukázky řemesel charakteristických pro Brody.
Před startem procházky městem se mezi nás zařadil i starosta J. Tecl z Havlíčkova Brodu. Po té, co
jsme minuli značku slepá ulice a na dohled jsme
měli zákaz vjezdu, sice trochu znejistěl, ale za chvilku nám z chodníčku do Podskalí ležel Brod Český
u nohou. Však víte, že ten pohled stojí za to! Po
krátkém zastavení u pomníku Mistra Jana Husa na
Šalounově kameni a u venkovního oltáře a kazatelny kostelíka Nejsvětější Trojice jsme se vydali parkem proti proudu Šembery. Minuli jsme pivovar
neb zlatavý mok tam ještě není k mání. Další krátké
zastavení následovalo v Hálově zahradě. Venkovní fitko naše souputníky nesporně zaujalo. Zmínili
jsme se i o plavení netradičních předmětů, které
tu už několik let pořádají studenti katedry výtvarné
výchovy PF UK.
Pak se procházka změnila v úprk, abychom stihli
další zastavení, tentokrát v Podlipanském muzeu.

Kromě představení památné bitvy u Lipan jsme
proběhli i zdejší expozice: orientální sbírku místního rodáka a cestovatele J. Zounka, malou expozici
o slovanských hradištích v Pošembeří a výstavu
etnografky a fotografky J. Látalové. Další kamínky
z mozaiky historie města jsme poskládali v kostele sv. Gotharda, kde autor nejnovější publikace o tomto místě a dalších sakrálních památkách
v okolí V. J. Mrvík podal zasvěcený výklad. Pak zazněla varhanní improvizace P. Štěpána. A před zahájením vernisáže ještě rychle do podzemí. Tóny
kytarového souboru ze ZUŠ a šálek teplého čaje
pomohl našim milým hostům k roztání a pak už
jsme si mohli prohlédnout v galerii Šatlava „fotky
za mřížemi“. Pokud jste je ještě neviděli, navštivte
českobrodské vězení!
Aleš Kašpar
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Až se jaro zeptá
Máte v pořádku kolo? Má mít město Cyklogenerel? Kde porostou nové stromy? Které, proč a jak se budou
prořezávat?
Naši akční kamarádi a spoluobčané jistě nezahálí
ani v zimě a již teď se těší, až vyraší čerstvá jarní
travička a zazelenají se aleje. Konečně jsme vyhodnotili cykloanketu k navrženému Cyklogenerelu
a také již započaly práce na bezpečnostních a zdravotních řezech v našich parcích a stromořadích.
Rádi bychom proto pozvali všechny, které uvedená témata zajímají na setkání s veřejností, kde
bychom mohli společně probrat podrobnosti týkající se koncepce cyklodopravy a projektu Zlepšení
mikroklimatických podmínek. Jste-li to právě vy,
těšíme se na setkání v pondělí 10. února v 17.30
hod. v obřadní síni našeho úřadu. Na diskusi s vámi
počítáme asi dvě hodiny, ale rozhodně ji nechceme ukončit předčasně. Začali bychom tématikou
koncepce cyklistické dopravy a druhou polovinu

bychom věnovali zelenému projektu. Předpokládáme, že řadu z vás zaujmou témata obě, ale ani
to nechceme předjímat.
Naše pozvání doplním stručným komentářem výsledků cykloankety: Z navržených opatření účastníci ankety preferují zejména více stojanů a uzamykatelných boxů na kola, odstraňování bariér
a zobousměrnění jednosměrek pro kola. K rozhodnutí přesedlat častěji z auta na kolo jim schází zejména pocit bezpečí v silničním provozu (uvedlo 31
respondentů), zabezpečení proti krádeži kol (26),
více cyklostezek v okolí města (20) a větší počet
stojanů (19).
Aleš Kašpar

1 - málo prospěšné,
5 - velmi prospěšné

1 - málo prospěšné,
5 - velmi prospěšné

1 - málo prospěšné,
5 - velmi prospěšné

1 - málo prospěšné,
5 - velmi prospěšné
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Bude se zavážet koupaliště?
Nebude! Jak jistě víte, občanské sdružení SK Český Brod nechalo vypracovat Generel využití areálu Kutilka
a tento generel se snaží postupně i za podpory města naplňovat. Na Kutilce vznikla nová klubovna a tělocvična, byly opraveny fotbalové i atletické šatny, zrekonstruovaly se sektory na atletickém hřišti a zdaleka
práce ještě nekončí.
Co však bylo sporným bodem a dost zahýbalo
i českobrodským veřejným míněním, bylo využití
areálu koupaliště pro tréninkové hřiště s umělým
povrchem. Od tohoto záměru však město, jako
vlastník areálu, upouští a spíš se přiklání k možnostem úpravy bazénu na nějaké přírodní koupaliště,
kde by nemusely být vysoké náklady nejen na po-

řízení, ale také na provoz a údržbu. Leč s ohledem
k rozpočtovým možnostem města bez možnosti
dotačního titulu to není aktuální. Asi nejbližším
přírodním koupalištěm je zatím „Kupšovka“, která
je 7 km od Českého Brodu směrem na Kolín.
Nyní SK Český Brod přišel s variantou vybudování menšího hřiště mezi koupalištěm a bazénem.
O tomto návrhu budou v dohledné době jednat orgány města a po rozhodnutí budeme čtenáře dále
informovat.
S TJ Slavoj Český Brod, která je vlastníkem areálu
fotbalového a atletického hřiště, také připravujeme
vytýčení a vyprojektování budoucí cesty obcházející areál po jeho jižní hranici (směrem k Unikomu).
Tato cesta by mohla v budoucnu propojit městské
parky s cestou k Podviničnímu rybníku a umožnit
pěším a cyklistům přístup do Dolánek bez nebezpečného přecházení státní silnice.
Jakub Nekolný

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
paní Štěpánka Nováková, paní Vlasta Brožáková, pan Josef Červinka, paní
Věra Skalická, paní Olga Náglová, paní Věra Drbalová, pan Jaroslav Kněz,
paní Marie Benešová, pan Ctirad Rakušan a paní Jiřina Žatečková. Upřímně
blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Radosti a strasti našich škol
Město Český Brod se rozhodlo zpracovat projekt na rozvoj a zkvalitňování vzdělávání na základních školách ve spádové oblasti města a požádat o podporu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT. Projekt, který je v souladu se schválenou strategií města, by se měl týkat hlavně spolupráce vzdělávacích institucí a také poradenství žákům ohroženým školním neúspěchem.
Záměrem projektu je nejen podpora žáků, ale
i podpora pedagogů partnerských škol. Do projektu je zapojeno 9 základních škol z ORP Český Brod
a navíc ZŠ z Kostelce nad Černými lesy, kam dojíždí
žáci z Krupé. Na projektu spolupracuje i významný
hráč v oblasti vzdělávání, občanské sdružení Step
by Step ČR.
V rámci projektu vznikne v Českém Brodě i oblastní školní poradenské centrum pro žáky základních
škol. Toto centrum by mělo být umístěno v domě,
kde již nyní pracuje rodinné centrum Kostička.
Centrum bude sloužit pro různé potřeby našich
žáků a stane se působištěm odborných pracovníků
z oboru logopedie, psychologie a speciální pedagogiky. Současně by měla být vypracována i strategie
základního vzdělávání v spádové oblasti obce s rozšířenou působností Český Brod.
Jakub Nekolný

Co nového


Stromolezci v Českém Brodě

Na konci minulého roku a od začátku letošního se po stromech v Českém Brodě, Štolmíři a Liblicích pohybují a budou pohybovat stromolezci, kteří realizují jednu část projektu „Zlepšení mikroklimatických podmínek
a revitalizace zeleně města Český Brod“, podpořeného dotací z Operačního programu životní prostředí.
V rámci jejich aktivit dojde k úpravě korun stromů
ve městě (odstranění suchých větví, odstranění
větví, které by v budoucnu představovaly riziko
pro strom i okolí, instalace bezpečnostních vazeb).
Rozsah prací vychází z pasportu stromů, který je
zpracovaný na většinu veřejných ploch patřících
městu.
Stromolezci dostali za úkol ošetřit ulice a lokality:
Žižkova, Jana Kouly a parčík u hradeb, zahrada
u nemocnice, Klučovská, Hřbitovní a křižovatka
s Prokopa Velikého, doprovodná zeleň rybníka ve
Štolmíři, předpolí kostela ve Štolmíři, Školní - Liblice, Zborovská, park u Tuchorazské (Hálova zahrada), Nábřežní, Pivovarský rybník, park Ruská,
hřbitov, městský park, park u ulice Za Svitavkou
(Škvárovna), Zahrady, Masarykova alej, silniční alej
mezi Českým Brodem a Štolmíří. Veškeré stromolezecké a související úklidové práce by měly být dle

schváleného harmonogramu ukončeny v květnu
letošního roku.
Druhou částí projektu bude výsadba stromů a keřů
a výsev trávníků. Výsadby se dotknou ulic a lokalit: Žižkova, Jana Kouly a parčík u hradeb, zahrada
u nemocnice, Klučovská, Hřbitovní a křižovatka
s Prokopa Velikého, doprovodná zeleň rybníka ve
Štolmíři, předpolí kostela ve Štolmíři, Školní - Liblice, Zborovská, Masarykova alej, silniční alej mezi
Českým Brodem a Štolmíří, Palackého, Komenského, Bezručova, V Lánech, Na Křemínku, Na Prutě,
U Dráhy, V Lukách. Výsadby budou probíhat v letošním roce.
Ing. Rostislav Vodička,
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

Nový územní plán města Český Brod
Po delší odmlce přinášíme další informace o pořizování nového územního plánu města Český Brod.
Ode dne 3. 5. 2012, kdy proběhlo společné projednání o návrhu územního plánu města Český Brod,
je návrh upravován dle stanovisek dotčených orgánů i usnesení Zastupitelstva města Český Brod.
Mezi významné úpravy patří změna dopravního
řešení, které si mj. vyžádalo souhlasy čtyř sousedních obcí, a změna řešení plochy po bývalém cukrovaru. Nejen tyto změny znamenaly delší časovou
náročnost na zpracování, ale zároveň vyvolaly potřebu přepracování i ostatních koncepcí, které jsou
předmětem územního plánu včetně vyhodnocení
vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj
území.
Tyto úpravy by nejpozději ke dni 31. 1. 2014 měly
být dokončeny a bude tedy možné posléze oznámit datum opakovaného společného projednání
návrhu územního plánu, které je plánováno na

polovinu března roku 2014. V průběhu tohoto řízení může každý uplatnit u pořizovatele písemnou
připomínku.
Upravený návrh územního plánu bude k dispozici
na webových stránkách města ihned po převzetí
pořizovatelem (MěÚ Český Brod) od zpracovatele
nového územního plánu, kterým je United Architect Studio, s.r.o. pod vedením Ing. Arch. Jaromíra
Myšky, tedy na přelomu ledna a února roku 2014.
Ing. Ilona Kunešová,
stavební odbor - územní plánování
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Co dělá zodpovědný pejskař?
Poměrně často se stává, že musíme na ulici nebo v parku překročit nepříjemné překvapení, anebo zrychlit
krok před blížícím se psem, který nás určitě chce jen radostně pozdravit… Chtěla bych proto všem pejskařům připomenout Obecně závaznou vyhlášku, do které lze nahlédnout na webových stránkách města,
v kategorii Město a samospráva - Vyhlášky a nařízení.
Všichni pejskaři zajisté vědí o povinnosti uklidit
exkrementy po svých psích miláčcích, a to i na povolených plochách pro pohyb a venčení. V případě
porušení může následovat postih v blokovém říze-

ní, které je v kompetenci městské policie, případně i správním řízení. Na mapkách jsou zobrazeny
vymezené lokality, kde je povolen volný pohyb
a venčení psů.

„MINIMUM PRO PEJSKAŘE“:
• Přihlaste svého psa na úřadě a zaplaťte za něj poplatek!
• Naučte psa poslušnosti několika základními povely!
• Využívejte pro volný pohyb psů jen vyhrazené plochy!
• Nenechávejte psa volně pobíhat v místech,
která jsou určena pro hru dětí či sportovní činnosti!
• Ukliďte vždy po svých psech exkrementy!
• Respektujte ostatní spoluobčany a uvědomte si,
že ne každému je přítomnost psa příjemná!
Je na každém majiteli psa, aby se nad sebou zamyslel a uvědomil si povinnosti, které pro něj nastávají dnem, kdy si pořídil psa. To, že majitel psa
nerespektuje daná pravidla a zásady slušného

Obr. 1 - Český Brod „Městský park

chování, svědčí pouze a jen o jeho inteligenci. Jaký
pán, takový pes!

Obr. 2 - Český Brod „Škvárovna“

Kristýna Šílová, PR manažerka

Obr. 3 - Český Brod „Hálova zahrada“

Plocha pro volný pohyb psů

Plocha, kde je zakázán
vstup se psy
Obr. 4 - Liblice

Obr. 5 - Štolmíř
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Advent a vánoce v Anně
Období kolem vánoc patří k nejkrásnějším v celém roce a platí to samozřejmě i pro domov seniorů.
Vánoční atmosféru u nás naladila už koncem listopadu tradiční Perníčková dílnička, při které senioři
spolu s dětmi ze třídy 2. B. ZŠ Tyršova zdobili perníčky na Adventní pochod světýlek.
Deváťáci z téže školy převlečení za Mikuláše, čerty
a anděly přišli rozdat našim klientům 5. prosince
mikulášskou nadílku. Tou dobou byl už náš domov
krásně nazdobený, vánoční hvězdy, adventní svícny, betlémy a hlavně sedm vánočních stromků!
Začátek druhého adventního týdne nám zpestřila svým koncertem vážné hudby i vánočních písní paní Zdeňka Mudrová, která nás navštívila již
potřetí. Další, dá se říci již tradiční akci s názvem
„Vánoce dříve a dnes“, pro naše seniory připravilo
Rodinné centrum Kostička. Toto příjemné předvánoční odpoledne nám děti předvedly hru na
flétnu i na kytaru a nechybělo ani pěkné taneční
vystoupení. Dohromady jsme si zazpívali koledy
a povídali si o tom, jaké to bylo o vánocích dří-

ve. Nakonec si každý mohl rozkrojit svoje vánoční
jablíčko.
Týden před vánocemi byl doslova nabitý akcemi.
Vánoční pásmo ZŠ Žitomířská bylo moc krásné
a klienti byli z výkonů dětí dojati až k slzám. Hned
další den se konala Vánoční besídka, která proběhla v dobré sváteční pohodě. K té přispěla určitě živá
hudba a výborné slavnostní pohoštění. Poslední
předvánoční akcí byl hudební pořad „Kde se vzaly
vánoce“, humorné zpívání a povídání o vánocích,
se kterým k nám přijela hudební agentura pana Petra Kubce. Ježíšek chodil v domově seniorů o den
dříve. Již 23. 12. jsme našim klientům rozdali dárky
v podobě kosmetických balíčků a popřáli jim hodně zdraví a pohody v roce 2014.
Více fotografií si můžete prohlédnout na
www.domov-anna.cz
L. Hovorková, ředitelka

„KOLA A STROMY“
V pondělí 10. února v 17.30 hod. se v obřadní síni našeho úřadu těšíme na setkání se všemi, kteří se zajímají o podrobnosti týkající se koncepce cyklistické dopravy v Českém Brodě
a projektu Zlepšení mikroklimatických podmínek (ozdravění a výsadba nové zeleně v parcích
a stromořadích).

Ze společnosti
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Českobrodská vánoční desítka
měla letos rekordní počet běžců
V neděli 15. prosince se v jídelně autokempu u Podviničního rybníka již po jednadvacáté shromáždili běžci,
aby absolvovali tradiční silniční běh na 10 kilometrů „Českobrodskou vánoční desítku“, který pořádá oddíl
triatlonu TJ Slavoj Český Brod.
Počasí závodu přálo, a tak se v závodní kanceláři odprezentoval rekordní počet 176 běžců, 140
mužů a 36 žen. Přijeli závodníci z blízka i z daleka,
např. z Ostravy, Českých Budějovic, Ústí nad Labem, Teplic, Příbrami. V 10.30 hodin zazněl startovní výstřel a běžci se vydali po silničce, pozvolna stoupající údolím potoka Šembery, na obrátku
v Dolánkách a po stejné trase se pak vrátili do cíle
u autokempu.
V průběhu závodu bylo polojasno, s teplotou +5°C.
Cílem jako první, v čase 33:18 min., proběhl M. Janoušek z atletického oddílu TJ Sokol Kolín, před
J. Milerem (AC Mladá Boleslav) 33:44 min. a královéhradeckým P. Losmanem (KERTEAM) 34:11 min.
Na dalších dvou místech skončili „čtyřicátníci“
M. Kovář (Slavoj Pacov) a J. Wallenfels (Sokol Vinohrady).
Mezi ženami obsadily první tři místa pražské běžkyně, zvítězila D. Havránková (KERTEAM) v čase 38:36 min., před H. Randákovou (ASK Slavia
Praha) 38:49 min. a J. Šimákovou (Energy team)
40:37 min. Z Českobroďáků byl mezi muži nejrychlejší „čtyřicátník“ R. Skála, v čase 38:25 min.,
mezi ženami pak E. Babicová, z pořádajícího oddílu, v čase 50:43 min. Nejstarším účastníkem byl J.
Hlusička z Prahy, který v 75 letech dosáhl skvělého
času 56:32 min.
Po doběhnutí se závodníci ohřáli v příjemně vytopené jídelně autokempu a občerstvili se tradičním
domácím perníkem a horkým čajem, který si dle

přání mohli ochutit Božkovem tuzemským. Krátce
po poledni proběhlo vyhlášení výsledků. Finanční ceny byly předány nejrychlejším pěti běžcům
v celkovém pořadí mužů a prvním třem běžkyním
v celkovém pořadí žen. Chvíle slávy si pak na stupních vítězů vychutnali i nejrychlejší závodníci v pěti
kategoriích mužů a třech kategoriích žen. Věcné
ceny obdrželo prvních pět mužů v kategorii do
39 let a nejlepší tři běžci v každé z ostatních kategorií. Výsledky a fotografie ze závodu jsou na www.
triathloncb.ic.cz.
Václav Čokrt
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Maraton dopisů již podruhé na gymnáziu
Druhý prosincový týden se na českobrodském gymnáziu uskutečnil již druhý ročník akce Maraton dopisů,
pořádaný pod záštitou organizace Amnesty International.
Cílem akce je jednak prostřednictvím dopisů solidarity podpořit vybrané lidi z celého světa, jejichž
základní práva jsou v různých ohledech potlačována, jednak vytvořit za pomoci dopisů nenásilný

tlak na úřady a státní zastupitele, aby neutěšenou
situaci kolem jednotlivých případů začali řešit.
Letos se podařilo studentům gymnázia napsat 89
dopisů v českém i anglickém jazyce, což je skvělý výsledek. Celkově se v České republice napsalo
12 891 dopisů, celosvětově pak přes 1,5 milionu.
Jsou již známy i první výsledky tohoto ročníku
akce, např. na kauci byla propuštěna kambodžská
aktivistka Yorm Bophová, jedna z tváří letošního
Maratonu, nespravedlivě uvězněná za pokojné
prosazování práva na bydlení. Děkujeme všem,
kteří se akce přímo zúčastnili. Věříme v poselství,
které s sebou Maraton dopisů nese, a těšíme se
na jeho pořádání i příští rok.
Mgr. Lenka Stříbrská,
Gymnázium Český Brod

Piškotka otevírá nový klub
V nedávné době jsme se rozhodli rozšířit působení dětského klubu Piškotka. Podařilo se nám nalézt prostory nedaleko centra Českého Brodu, které jsme upravili a vybavili montessori pomůckami tak, abychom
mohli co nejvíce zajišťovat optimální rozvoj dětí různých věkových kategorií.
Zaměřujeme se zejména na děti hůře adaptovatelné na prostředí MŠ. S dětmi zpíváme, tvoříme, věnujeme se dramatickému ztvárnění příběhů, učíme je lásce k přírodě a úctě k okolnímu prostředí.
Při péči se řídíme principy waldorfské a montessori
pedagogiky.
Dvakrát týdně, vždy dopoledne 9 - 13 hod., jsme
do programu klubu zařadili rodinné centrum, kam
mohou přijít rodiče s dětmi ve věku 0 - 4 roky. Rodiče se tak dostanou z izolace a každodenní rutiny
rodičovských povinností. Při ruční tvorbě mohou
s ostatními sdílet své starosti a radosti. Pro děti
bude připraven samostatný program tak, aby si pomalu a nenásilně (v přítomnosti rodiče) zvykaly na
dětský kolektiv. V případě zájmu zajistíme zdravý
oběd v BIO kvalitě.

Odpoledne jsou v klubu věnovaná školákům ve
věku 6 - 12 let. Jedná se o odpolední centrum,
ve kterém si školáci pod dohledem pedagoga napíší domácí úkoly, mají možnost navštívit různé
kroužky, např. flétna, výtvarka, zálesák, angličtina.
Po dohodě jsme rovněž schopní pro žáky zajistit
doprovod na kroužky mimo klub. Prostory klubu
jsou omezeny na max. 10 dětí. Nezapomněli jsme
ani na předškoláky. Nabízíme kroužky pohybové,
výtvarné, zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky, dramatické s výtvarnou tvorbou, rozvíjející
správnou výslovnost, atd. Věříme, že si z naší nabídky vybere každý, komu záleží na zdravém a harmonickém vývoji dítěte. Náš klub Piškotka otevírá
1. února. Budeme se těšit na osobní setkání s Vámi. Více informací na www.piskotka.cz.
Mgr. Zina Pávišová, klub Piškotka

Ze společnosti

13

Pošembeří vyhlásilo další výzvu
Rok 2014 tým kanceláře odstartoval 9. výzvou programu LEADER. Vyhlášení proběhlo na zasedání Pléna
MAS Region Pošembeří, které se konalo 14. ledna. Ve dnech 28. a 29. ledna proběhne příjem žádostí.
Výběrová komise skládající ze tří sektorů působících v našem regionu (zástupci místních samospráv, neziskových organizací a podnikatelů) bude
následně vybírat nejúspěšnější projekty ze dvou
Fichí: FICHE 2 NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život, hlavní opatření: III. 2.1.2 Občanské vybavení a služby a FICHE 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků, hlavní opatření: III.
2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.
Žadatelé své projekty představí Výběrové komisi
ve dnech 12. a 13. února, kdy proběhnou veřejné
prezentace plánovaných projektů, na které vás srdečně zveme! Ve hře je téměř 2 200 000 Kč.
V lednu se rozeběhne série seminářů s diskusí pod
vedením odborníků, které jsme připravili pro širokou nebo odbornou veřejnost v rámci realizace projektu Učíme se filmem. Pomocí dokumentárních

filmů chceme cíleně inspirovat obyvatele našeho
regionu a motivovat je k myšlenkové změně života
na venkově. Diskutovat se bude o rozvoji regionální produkce, o nevyužitých objektech vhodných
pro podnikání, o možnostech vzájemné spolupráce
mezi obcemi, o moderním přístupu k rekonstrukcím i nové výstavbě na venkově anebo o zvyšování
biodiverzity venkovské krajiny… Všem regionálním
podnikatelům a zemědělcům nabízíme možnost
spolupráce ve formě prezentace svých produktů
nebo činnosti na těchto seminářích (kontakt: Petra Ištvániková, tel: 724 033 722). Díky finanční
podpoře z Programu rozvoje venkova, Opatřeni
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce je všech osm
avizovaných seminářů zdarma. Více informací na
www.posemberi.cz.
Petra Ištvániková, Pošembeří o.p.s.
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S LECCOSem na hory a do Kostičky za zábavou
Také o letošních jarních prázdninách můžete vyrazit do Benecka v Krkonoších s Občanským sdružením
LECCOS a jeho Rodinným centrem Kostička. Pobytový zájezd pro děti a rodiny s dětmi proběhne od 8. do
14. března.
Můžete vyrazit celá rodina nebo jen poslat své
děti. Penzion na Rychlově, který jsme „vyzkoušeli“ v loňském roce o letních prázdninách, má vlek
přímo před chalupou. Zkušení mladí lyžaři můžou
brázdit svah pod dohledem vedoucích a lyžařského
instruktora. Ty méně zdatní projdou základním lyžařským výcvikem. V plánu máme také výlety a samozřejmě pestrý program se spoustou her a zábavy. Přesto, že letošní sezóna lyžařům zatím nepřeje,
věříme, že pravá zima teprve přijde a my vyrazíme
do zasněžených hor. V případě nedostatku sněhu
máme připravený náhradní program se spoustou
her a výletů, které připravily vedoucí tohoto tábora a zkušené lektorky našeho rodinného centra
Petra Čurgaliová a Andrea Hradecká.
Rodinné centrum Kostička také v druhém pololetí
pokračuje v rozběhnutých programech a volnočasových kroužcích. Pár volných míst máme v oblíbeném tvořivém kurzu keramiky s názvem Šikula, pro
děti od 4 do 8 let. Kurz probíhá od února, ve středu
v odpoledních hodinách. Také páteční kurz předškolní přípravy Chytrolíni, vedený zkušenou peda-

gožkou může od 2. pololetí přijmout nové „malé
studenty“. Pondělní kurz hry na zobcovou flétnu
přijímá začátečníky i pokročilé hráče ve věku od 4
do 8 let.
Přihlášky a informace o lyžování na Benecku i dalším programu rodinného centra najdete na webu
www.leccos.cz/kosticka.
Dita Nekolná, O.s. LECCOS
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„Baobab tě podrží“
V prosinci navštívili studenti druhého ročníku SOŠ Český Brod - Liblice v rámci psychologie občanské sdružení Baobab v Praze.
Prohlédli jsme si prostory sdružení včetně ateliéru a získali tak základní přehled o duševních chorobách a práci s klienty. S využitím myšlenkových
map dávali studenti ve skupinkách dohromady
informace, které již o tomto tématu mají. Besedu
vedla lektorka s letitými zkušenostmi a pan Honza,
který onemocněl paranoidní schizofrenií v dospělém věku.
Myslím, že mluvím za všechny, co se s ním setkali, že se chová stejně jako my, dokonce ještě lépe
než někteří zdraví lidé. Je to velmi komunikativní
a veselý člověk, který má přítelkyni a plánuje s ní
budoucnost. Komentář jedné studentky „Překvapilo mě, že to není blázen, ale člověk jako my,“ je
naprosto výstižný.
Dojem z této zkušenosti kalí jen myšlenka na to, že
většina takto nemocných lidí je nucena přispívat si
na léky nemalými částkami a invalidní důchod, již

tak velmi malý, jim nestačí na živobytí. Musí pracovat a neustále se rozhodovat, zda svou diagnózu
sdělí zaměstnavateli, či ji z hrozby možných důsledků zamlčí.
Dočetla jsem se, že Baobab je strom s nápadně
tlustým kmenem a všestranným užitkem a toto
sdružení si ho jako svůj název, podle mne, nevybralo náhodně. Tvoří silnou oporu pro duševně
nemocné lidi a nabízí jim širokou škálu sociálních
či doplňkových služeb tak, aby byli v běžném životě
zcela samostatní a spokojení.
Přejeme všem zaměstnancům sdružení dostatek
energie a sil pro realizaci naplánovaných aktivit.
Za naši školu mohu říci, že usilujeme o další spolupráci a nabízíme sdružení pomoc při prodeji jejich
výrobků.
Jana Stanková, SOŠ Český Brod - Liblice
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Dvojkoncert v kavárně U Madony
„Šošana“ a Eliška Sýkorová
„Z místa mého bydliště to mám za kulturou daleko. Skládat jsem začala, abych se nenudila,“ říká zpěvačka
a kytaristka Šošana, která již dvanáct let bydlí ve vsi s poetickým názvem Malá Černá Hať ležící nad údolím
řeky Střely.
Okolní příroda je jí inspirací pro psaní písniček. Na
kytaru hrávala vždy pár základních akordů, které
jí stačily na doprovod trampských šlágrů. Co jí ale

brzy stačit přestalo, byly právě ty ohrané písně od
táboráků. Aby se realizovala ve své touze zpívat,
pokusila se angažovat do místní kapely. Ta ale stála
jen o mužský hlas. Časem zjistila, že si možná vystačí sama. Při vycházkách do okolních lesů se k ní
začaly slétat múzy, které si nosila domů v podobě
písní. A nosí je stále. A sluší jí.
Potkaly jsme se zhruba před rokem v pražském
klubu Rybanaruby, kde měla Šošana koncert. Svěřila se mi tehdy, že nevystupuje příliš často, což
mě udivilo. Hlas, který jistě utáhne menší sál bez
zesilovačů, energická hra na kytaru, texty, které
osloví… Přišlo mi jich škoda jen pro střelské lesy.
Pozvala jsem proto Šošanu k nám do Českého Brodu a ona pozvání radostně přijala.
Jste srdečně zváni na náš společný půlený počin ve
středu 19. února v 19.30 hod. v kavárně U Madony,
vstupné dobrovolné. Večer opět zahraji i svoje písně za doprovodu klavíru, akordeonu a violoncella
Vojty Nejedlého.
Eliška Sýkorová

NOVÁ BROŽURA V IC
V Informačním centru si můžete koupit novou zajímavou brožuru - Kostel sv. Gotharda a jiné sakrální památky, autorem je Vladimír Jakub Mrvík. V textu se dočtete např. o gotické
a barokní přestavbě kostela sv. Gotharda, zajímavosti o kostelu sv. Máří Magdalény, trojboké
výklenkové kapli sv. Blažeje nebo o kostelu sv. Václava v Přistoupimi. Publikace je doplněna
fotografiemi a kresbami, cena 50 Kč.
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Přijďte se nenásilně sblížit s počítači a internetem!
Obecně prospěšná společnost M’am’aloca zve na zážitkový den s počítači a moderními technologiemi
každého, komu je víc než 50 let a má zájem učit se nové věci. Na „semináři“, který se koná 13. února
v Praze, seznámíme zájemce velmi lehkou formou s užitečností internetu, s programy na zpracování fotek,
funkcemi tabletů, telefonů atd.
Ukážeme vám na konkrétních příkladech, že internet i moderní technologie vám mohou výrazně
ulehčit i zpříjemnit život, že jsou především praktickou pomůckou, zdrojem zábavy i „trenažérem
paměti“ zároveň a že ostych při potýkání se s nimi
je zbytečný. Ukážeme vám, jak se dají různé programy nebo „chytré přístroje“ jednoduše ovládat
a používat, ochotně odpovíme na vaše otázky. Během „zážitkového dne“ budou asistovat zkušení
pracovníci z různých organizací. Akce je bezplatná
a zahrnuje menší občerstvení.
Zážitkový den bude ukázkou našich dlouhodobějších aktivit v této oblasti. Už od loňského podzimu
pravidelně vzděláváme lidi starší 50 let ve dvou počítačových klubech v Kolíně a Českém Brodě. Také
tam se snažíme informace předávat jednoduchou
a zábavnou formou, se zaměřením na individuální
potřeby klientů. Za hlavní smysl našeho snažení
pak považujeme větší zapojení starších generací

do společenského dění, které se stále více odehrává ve „virtuálním prostoru“.
Počítačové kluby provozujeme pod značkou Život
online. Na webových stránkách www.zivotonline.
cz najdete užitečné informace a rady o práci s PC,
programy, internetem atd. Vše v podobě stručných
a výstižných manuálů. Pod značkou Život online
budeme i do budoucna zakládat podobná počítačová centra po celé republice, v nejbližší době zejména v Praze a Středočeském kraji.
Centra IT dovedností vznikla v rámci projektu „Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let
na trhu práce“, který je financován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu České republiky.
Jan Prokeš, PR manažer
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Výprava pro Betlémské světlo
V sobotu 21. prosince jsme se sešli na nádraží v Českém Brodě se svíčkami, petrolejkami a jeli jsme do
Kolína pro Betlémské světlo. Světýlko putuje napříč Evropou opravdu až z Betléma a do České republiky ho
přiváží brněnští skauti z Vídně.
V Kolíně na nástupišti jsme chvíli čekali na vlak,
který přivezl skauty a plamínek. Počkali jsme, až se
před námi objeví otevřené okno, na němž byl nalepen papír s kometou a nápisem Betlémské světlo.
Skauti vystoupili a k nim se v okamžiku nahrnuly
zástupy čekajících dětí s lucerničkami. Za několik
minut jsme všichni měli, co jsme chtěli - Betlémské
světlo.
Během zpáteční cesty jsme darovali světýlko lidem
v Poříčanech, kteří si pro něj přišli na vlakové ná-

stupiště. Po návratu do Českého Brodu jsme donesli Betlémské světlo i na faru, do domova Anna
a všem lidem, kteří nás o světlo předem požádali
a nakonec jsme zůstali v naší klubovně v Kollárově
ulici, kam jste si pro Betlémské světlo mohli přijít
i vy.
Honza Jelínek,
Skautské středisko Ing. Ládi Nováka

„Top TEN“
Každý rok pořádá oddíl aerobiku T. J. Sokol Český Brod - Corridoor tým klubovou soutěž pro své členy. Soutěž se nazývá TOP TEN a vždy na konci roku je odměněno deset nejúspěšnějších závodníků.
Putovní pohár letos na Vánoční akademii převzala nová naděje týmu desetiletá Tereza Strejčková.
Terka trénuje, stejně jako celý českobrodský oddíl,
v T. J. Sokol Český Brod. Trénuje teprve rok a od
září začala jezdit i na tréninky k Jakubovi Strakošovi

do Prahy. Terka je velmi poctivá a cílevědomá závodnice a věřím, že úspěch v soutěži TOP TEN není
zdaleka jejím posledním úspěchem.
„Z vítězství mám velikou radost, aerobiku se věnuju od 6 let,“ prozradila Tereza a dodala „v tělocvičně jsem 4x týdně a většinu víkendů trávím na
závodech… děkuju rodičům za podporu, mamka se
mnou všude jezdí.“ Na putovním poháru už můžete najít jména - Kristýna Hájková, Natálie Mikuličková, Nikola Kleinová. Komu asi Terka pohár předá
na konci roku 2014?
Eliška Strakošová,
Corridoor T. J. Sokol Český Brod

LYŽOVÁNÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
RC Kostička jede v termínu 8. 3. - 14. 3. do Benecka v Krkonoších, na penzion na Rychlově.
Pojeďte s námi nebo pošlete své ratolesti! CENA děti od 3 let S RODIČI: 3.150 Kč (ubytování,
jídlo 5× denně, pitný režim, večerní program), dospělá osoba 3.390 Kč (ubytování, jídlo 3×
denně). CENA děti 8 - 15 let BEZ RODIČŮ 5.465 Kč (ubytování, jídlo 5× denně, pitný režim,
vlek, dopravu, výlet, práci vedoucích). Kontakt mail: sluzba.rc@leccos.cz, tel.: 737 312 056
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Zpátky do Papučí II
V prosinci jsme se v naší klubovně sešli na poslední schůzce roku 2013 spojené s vánoční besídkou. Stejně
jako v loňském roce jsme pozvali všechny členy našeho střediska, přátele, vzácné hosty, sponzory a samozřejmě rodiče dětí, aby si mohli prohlédnout naši klubovnu a poznat i rodiče ostatních dětí. Připravili jsme pestrý
program v podobě pečení perníčků, lepení dřevěných hraček a dalších her u naší lezecké stěny. Pro rodiče
bylo připraveno malé občerstvení v podobě chlebíčků, cukroví, pečeného masa a teplého svařeného vína.
Chvíli trvalo, než se všichni sešli, ale nakonec dorazilo mnoho lidu a nám nezbylo než se točit kolem
pečení, kontrolovat zda každý dostal papuče na
přezutí a snažit se, aby i ten nejmenší věděl, kde se
co děje a mohl využít čas na skákání v nafukovacím
hradu, než bude velká stopovací hra v sále kina.

Když bylo z velké části dopečeno, dolepeno, doskákáno a mnohé dítko padalo únavou z naběhaných
kilometrů při hrách a při hledání svých přejedených rodičů, nastal čas přiblížit se zakončení naší
besídky předáním drobných dárečků v podobě
ovoce a střediskových triček, ale hlavně kytarovým
vystoupením našich dětí s jejich vedoucími v sále
kina. Také jsme zvládli připomenout si minulou
akci „Zpátky do papučí“ vyvěšením obrovského
šátku, složeného z malovaných šátků, před vchodem do kina.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a zvláště městu Český Brod za zapůjčení sálu. Na našem webu
www.psohlavci14.cz si můžete prohlédnout fotky
z této parádní akce.
Tomáš Marek

Prodloužená procedura s hudbou Enya – And winter came
Pohádková lampička Fr. Nepila – cyklus literárních besed
pro žáky ZŠ

Veřejné setkání „Kola a stromy“
Pohádková lampička Fr. Nepila – cyklus literárních besed
pro žáky ZŠ

Anna
Solná jeskyně
Městská knihovna
MAS Pošembeří
Anna
Solná jeskyně
sportovní hala
Oranžová zahrada
MěÚ ČB, obřadní síň
Městská knihovna
kino Svět
Gymnázium

1. 2., 14.00

1. 2., 19.00

3. a 6. 2., 8.00, 9.00, 10.00

4. 2.

8. 2., 14.00

8. 2., 19.00

8. 2., 10.00

9. 2., 19.00

10. 2., 17.30

10. a 13. 2., 8.00, 9.00, 10.00

13. 2., 19.00

13. 2., 19.00

Maturitní ples „Rodinná slavnost“ v Kulturním domě
v Kolíně

Koncert Radůzy s kapelou

Operní večer: Giacomo Puccini – Bohéma

Volejbal muži, Č. Brod – Kralupy, krajský přebor

Prodloužená procedura s hudbou Richard Ball – Magic
flute

Promítání a beseda KČT – D. Kyselová: Slovinsko

Seminář v Úvalech: Prostupnost krajiny – Ing. K. Zímová

Promítání a beseda KČT – D. Kyselová: Izrael a Pelestina

Putovní výstava fotografií „Brody v Brodě 2013“

galerie Šatlava

1. 2. – 26. 2.

Výstava fotografií – J. Látalová

Podlipanské muzeum

1. 2. – 28. 2.

Kalendář akcí – únor 2014

Hurvínkovo dobrodružství, IC Český Brod
Pohádková lampička Fr. Nepila – cyklus literárních besed
pro žáky ZŠ

nafukovací hala
Městská knihovna
MAS Pošembeří
kavárna U Madony
Oranžová zahrada
Anna
Solná jeskyně
sportovní hala
sokolovna
divadlo S + H
Městská knihovna

15. – 17. 2., 9.00

17. a 20. 2., 8.00, 9.00, 10.00

18. 2.

19. 2., 19.30

19. 2., 19.30

22. 2., 14.00

22. 2., 19.00

22. 2., 10.00

22. 2., 14.00 – 17.00

23. 2., 12.30

24. a 27. 2., 8.00, 9.00, 10.00

Karnevalové řádění – Corridoor a T. J. Sokol Č. Brod

Volejbal muži, Č. Brod – Dobřichovice, krajský přebor

Prodloužená procedura s hudbou R. Clayderman – Romantique

Promítání a beseda KČT – D. Kyselová: Afrika

Večer s filmem: Louise-Michel – komedie, Francie 2008

Dvojkoncert – Šošana, E. Sýkorová a V. Nejedlý

Pohádková lampička Fr. Nepila – cyklus literárních besed
pro žáky ZŠ
Seminář v Chrášťanech: Samospráva na venkově – Dr.
Mgr. L. Pána, Ph.D.

Tenis – oblastní přebor dorostenek

Prodloužená procedura s hudbou – Pavarotti

Solná jeskyně

15. 2., 19.00

Promítání a beseda KČT – D. Kyselová: Řecko a Jónské
ostrovy

Anna

15. 2., 14.00
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Závěr roku 2013 v českobrodské základní a praktické škole
Českobrodská ZŠ a PrŠ pořádá mnoho mimotřídních aktivit pro své žáky během celého školního roku, ale
v závěru roku jich vždy bývá o něco víc. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. Slavili jsme několik
úspěchů a pobavili se na zajímavých akcích.
Před rokem jsme získali za svoji činnost v oblasti
environmentální výchovy titul Ekoškola, v závěru
roku převzali zástupci naší školy na Krajském úřadě
Středočeského kraje za aktivity v oblasti environmentální výchovy a ochrany přírody další ocenění
- titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského
kraje 1. stupně. Uspěli jsme v konkurenci MŠ, ZŠ
a SŠ Středočeského kraje a dostali se mezi 5 nejlepších škol v této oblasti, což považujeme za veliký
úspěch.

Stihli jsme uspořádat i dva sportovní turnaje - v sálové kopané, ve kterém družstvo žáků v konkurenci dalších týmů získalo putovní pohár pro vítěze.
Druhý turnaj v přehazované obsadily naše týmy
druhá místa v kategorii žáků ZŠ a i v kategorii žáků
s těžkým zdravotním postižením, kteří navštěvují
ZŠ speciální. Za sportem jsme stihli vyjet také na
Předvánoční turnaj v kuželkách do Kutné Hory a na
Palačinkový turnaj minižáků v sálové kopané do
Kolína.

Nezaháleli jsme ani v oblasti výtvarných a tvořivých
činností. Nejen naši blízcí, ale i široká veřejnost
mohla zhlédnout výsledky naší práce na tradiční
vánoční výstavě, prohlédnout si výrobky a třeba si
i některé z nich odnést domů. Vyráběli jsme betlémy, které pak byly k vidění na výstavě na ochoze
v Kostele sv. Gotharda a ptačí budky, které jsme
vyvěsili v českobrodských parcích a zahradách. Již
tradičně se naši nejstarší žáci také zapojili do charitativní sbírky „Život dětem“.

Těsně před Vánocemi všichni žáci školy se svými
učiteli společně odjeli na exkurzi do svíčkárny RODAS v Šestajovicích. Prohlédli jsme si malou farmu
s domácími zvířaty a vyvěsili zde dvě naše ptačí
budky. Seznámili jsme se s výrobou svíčky, a pak
jsme si všichni vlastnoručně vyrobili krásné svíčky
a voňavé sáčky s koupelovou solí.
Nyní už chystáme další společné školní akce. Tou
nejbližší by měl být masopustní průvod městem,
který plánujeme na úterý 4. března. Bližší informace o trase průvodu najdete na pozvánce na webových stránkách naší školy. Budeme rádi, pokud
se k našemu, již třetímu masopustnímu průvodu
přidáte i Vy!
žáci V. třídy, ZŠ a PrŠ
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Zimní tenisová sezóna
Zimní sezóna je v plném proudu. Díky přetlakové hale, která již třetím rokem zakrývá přes zimu kurty číslo
6 a 7, mají ať už rekreační nebo závodní hráči i děti v přípravce velmi dobré podmínky pro celoroční hraní
a trénování.
Tak jako každým rokem i letos probíhají v hale turnaje všech věkových kategorií. Ani o vánočních
prázdninách se nezahálelo a v prostorách haly
proběhly hned dva turnaje mladších žákyň a žáků,
kterých se zúčastnili i naši hráči a dosáhli dobrých
výsledků.
V průběhu roku 2013 se podařilo našemu oddílu
uspořádat největší počet tenisových turnajů v historii oddílu. Blíží se výroční valná hromada, na
které se bude volit předsednictvo na další volební

období. Ohlédněme se alespoň v krátkosti za výsledky čtyřletého působení současného výboru.
Jednou z jeho největších zásluh je právě koupě nafukovací haly pro zimní sezónu, kterou se podařilo
současnému vedení oddílu zrealizovat, přestože
svoje působení začalo v nepříliš příznivých finančních podmínkách, které byly výsledkem hospodaření předchozího vedení. Za celý tenisový výbor
Vám přeji hodně zdraví a štěstí v novém roce!
Lucie Švejcarová
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Hodnocení a souhrn činnosti TJ Liblice v roce 2013
Hodnocení a souhrn činnosti TJ Liblice v roce 2013 očima předsedy sdružení Davida Hybeše.
V roce 2013 působilo v Liblicích 6 družstev, z toho 2 dospělých a 4 mládežnická (dorost, žáci, st.
přípravka a „ministars“). Mezi největší sportovní
úspěchy patří postup A týmu dospělých do B třídy.
Nejdůležitějším prvkem naší činnosti je neustálé
zlepšování v oblasti mládeže, kde jsme zaznamenali velký úspěch v podobě postupu našeho dorostu do krajské soutěže. Toto je premiérová účast
našeho mládežnického týmu na krajské úrovni.
U mladších ročníků je vidět velký nárůst členské
základny, proto jsme nově sestavili týmy starší přípravky a tzv. „ministars“ (děti ve věku 6-8 let), kteří
se učí úplným základům sportování, disciplíně, ale
zejména radosti ze hry. Je skvělé, že se aktivně zapojují i rodiče dětí a tím výrazně klubu pomáhají.
V polovině června jsme uspořádali v prostorách
hřiště v pořadí čtvrtý dětský den, který byl opět
podle ohlasu účastníků velice vydařenou akcí.
K úspěchu přispěl pestrý program, zahrnující cca
15 stanovišť s různorodými úkoly a cvičeními pro
děti. Nechyběla ani projížďka na koni. Dětského
dne se účastnilo okolo 150 dětí a o něco menší počet dospělých.
Začátkem září se náš oddíl aktivně podílel i na akci
„Město v pohybu“, když se v páteční termín mohli mladí zájemci seznámit s činností žákovského
týmu.

Během roku 2013 byl především členy či jejich
příbuznými a přáteli udržován přijatelný vzhled
celého areálu. Významným počinem byl pokrok
ve výstavbě dětského hřiště, když se nám podařilo postavit herní sestavu pro děti se skluzavkou
a dvěma houpačkami, která tak doplnila stávající
pískoviště.
Všechny realizované projekty a související činnosti
jsou dalším krokem z celkového záměru na zlepšení
sportovního prostředí a zvýšení kladného povědomí o TJ Liblice, jediného občanského sdružení fungujícího na území Liblic. Vysloveně příjemný pocit
pro všechny je, když k nám přicházejí sami rodiče
a hráči, že se jim u nás líbí a chtějí u nás působit.
Významná podpora města Český Brod se dostala
do povědomí skupiny místních a okolních obyvatel a zvyšuje tím jeho prestiž jako subjektu, který
se významnou měrou podílí na udržování a rozvoji
zájmových aktivit jeho obyvatel. Obecně jsme rádi,
že město Český Brod finančně podporuje občanské sdružení ležící obrazně na „periferii“ českobrodského města, že se finanční podporou podílí
na jeho úspěších a má významný podíl na jeho
stabilitě. V tomto je klíčová role města obtížně zastupitelná.
Ing. David Hybeš, předseda TJ Liblice
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Vánoční nálady 6. A
Na Vánoce jsme se všichni moc těšili. Ve škole ta pravá nálada začala až poslední týden před prázdninami.
V úterý třída 6. A vyrazila na výlet do Prahy, který skvěle zorganizovala naše třídní učitelka Věra
Fišarová. Po pohodové cestě vlakem jsme nejprve
dokoupili poslední dárky a dali si něco dobrého
k snědku. Potom jsme prošli vánočně vyzdobenou
Prahu, Václavské a Staroměstské náměstí. Nejvíc
jsme se ale těšili do kina na „Ptačí úlet“. V sále jsme
byli sami, měli jsme úžasná místa a všichni dobře
viděli. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, které
využijeme při hodinách angličtiny. Domů se nám
ani nechtělo.

mu nadělil. Ještě čaj, ochutnávání cukroví a hurá
domů na prázdniny. Na všechny totiž doma čekala
ještě další vánoční překvapení.
K. Kubalíková, V. Martincová, 6. A, ZŠ Tyršova

V pátek jsme se těšili na besídku. K našemu překvapení vše začalo o něco dříve, když všechny třídy na
chodbě školy společně zpívaly koledy. No a potom
začala naše první besídka na druhém stupni. Zazpívali jsme si nejenom vánoční koledy, ale i pár hitů.
Potom už jsme se hrnuli ke stromečku a rozdali si
dárky. Na každého Ježíšek myslel a něco pěkného

Ozdoby ze skleněných perel
Firma RAUTIS z Poniklé v Krkonoších má dlouholetou tradici ve výrobě vánočních ozdob z ručně foukaných
a barvených korálků - perlí. Firma mimo jiné spolupracuje i se školami.
Před Vánoci jsme proto objednali pytel korálků,
aby si děti vyzkoušely vlastnoruční výrobu ozdob.
Součástí balíčku byl i videozáznam výrobního po-

stupu, kde děti viděly celou výrobu od skleněné tyčinky přes „klaučata“, což jsou pásky vyfoukaných,
zformovaných a ještě neoddělených perliček a jejich barvení a řezání.
Letos se pro výrobu ozdob rozhodli žáci 1. B, 2. B,
4. B a děti z kroužku ručních prací. Prvňáčkům přišla na pomoc děvčata z 6. B, která mají z minulých
let zkušenosti s montáží ozdob. Druháci se pozorně podívali na návod a potom už vše zvládli sami.
Čtvrťáci a děti z kroužku vytvářeli ozdoby složitější.
Nakonec se všem dětem podařily nádherné zářivé
květiny, andílci, hvězdičky… Rodičům nebo prarodičům tyto křehké ozdoby možná připomněly některou z ozdob na vánočním stromku z dob jejich
dětství.
Mgr. J. Jermanová,
ZŠ Tyršova
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Na výstavě Secese v Obecním domě

Začalo to stejně jako každý školní výlet, ale již prvním plusem bylo to, že jsme jeli pozdějším vlakem, protože prohlídka nám začínala až v 10 hodin, takže jsme se na nádraží sešli ve velmi dobré náladě.
Vystoupili jsme na Masarykově nádraží a po menší
zastávce na trzích jsme se vydali směrem k Obecnímu domu. Tam se nás ujala velmi sympatická
průvodkyně a provedla nás výstavou na téma „Secese“.
Obecní dům je již sám o sobě postaven v secesní
době, takže jsme měli i názornou a hmatatelnou
ukázku architektury. Viděli jsme dále typické užitné umění, obrazy např. od malíře Alfonse Muchy,
nábytek s typickými rostlinnými i pozdějšími geometrickými tvary, poznali jsme architekty té doby,
jako byl třeba Josef Gočár.

Děvčata byla nadšena z nádherných secesních
šperků, které byly vykládané především českými
granáty. Kluky spíš zaujaly plakáty a interaktivní dotykové obrazovky. Velmi zajímavé byly taky ukázky
secesního dámského prádla, šatstva i módních
doplňků. Těšilo nás, že jsme si něco pamatovali ze
školy o této době a byli jsme schopni zodpovědět
některé otázky paní průvodkyně.
M. Schramlová,
9. A, ZŠ Tyršova

Osobnosti
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Karel Šťastný
Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. (*1941), biolog, ekolog a pedagog patřící k zakladatelům moderní české
ornitologie. Jeho vědecká práce významně přispěla k formování tohoto oboru. Pan Šťastný je rovněž českobrodský rodák a patriot, bývalý výborný fotbalový brankář a neméně dobrý basketbalový hráč, trenér
basketbalu a vodák. Po ukončení Přírodovědecké fakulty UK v Praze nastoupil do muzea v Šumperku, odkud odešel v roce 1967 do Ústavu krmivářského průmyslu a služeb a posléze do Ústavu krajinné ekologie
Akademie věd ČR. Dosáhl titulu docenta v oboru ekologie a v tomto oboru byl také jmenován profesorem.
Je autorem či spoluautorem více než 500 odborných i popularizačních článků a 40 knih, skript a monografií
přeložených do několika cizích jazyků.
Pane profesore, dovolte mi poblahopřát Vám
k získání Hlávkovy medaile, co pro Vás toto ocenění znamená?
Hlávkova medaile je skutečně vysoce prestižní ocenění nesoucí jméno českého stavitele, mecenáše
a zakladatele České akademie věd a umění. V roce
2013 získalo medaili Josefa Hlávky za celoživotní vědeckou, pedagogickou a uměleckou činnost a šíření
dobrého jména české vědy ve světě jen osm osobností. Je to ocenění, jehož si velice vážím. Jde již
o mé druhé ocenění, které jsem z Hlávkovy nadace
obdržel. V r. 2006 to byla cena za publikaci Atlas
hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–
2003, knihu, která v uvedeném roce získala i cenu
Ministra životního prostředí ČR a cenu za nejlepší
mapový soubor od Kartografické společnosti ČR.
Můžete čtenářům přiblížit práci ornitologa?
Pro většinu lidí je ornitolog možná trochu podivínský člověk, který běhá v terénu s dalekohledem,
pozoruje ptáky, nebo je chytá do sítí a nasazuje jim
kroužky. Samozřejmě i to je jedna z náplní ornitologie. Já se ale zaměřil trochu jiným směrem, snažím
se využít ptáků z hlediska dlouhodobého velkoplošného sledování, v bioindikaci a biodiagnostice
krajinných i globálních změn. Dlouhodobé změny
v krajině působené především činností člověka se
projevují i na změnách rozšíření a početnosti živých organismů a mezi nimi samozřejmě i ptáků.
Jmenujme jen namátkou vytváření rozsáhlých zemědělských monokultur v dobách socialistického
zemědělství (před nedávnem jejich rozparcelování, opouštění a dokonce ponechávání částí ladem),
vznik obdobných monokultur v lesích (později jejich ničení průmyslovými exhalacemi a kalamitními
škůdci - viz v mediích stále probíraná problematika
Šumavy), likvidaci luk a bažin drastickými melioračními zásahy a rozoráváním (později zakládání
nových luk a pastvin), napřimování a zatrubňová-

ní vodních toků (později jejich revitalizace, včetně
vytváření nových meandrů a tůní), kontaminaci
prostředí nejrůznějšími biocidními látkami (později
jejich zákaz), stoupající urbanizaci a industrializaci
krajiny atd. To vše se pak vesměs negativně odrazilo i na ptačích populacích. V zemědělství např. takřka vymizením koroptví, úbytkem bažantů, v lesích
takřka vymizením tetřevů a tetřívků, na lukách katastrofálním úbytkem vodoušů, břehoušů, bekasin,
na vodách úbytkem kachen, vymizením některých
druhů dravců v dobách před zákazem používání
různých pesticidů atd.
Ne vše je ale zcela negativní, rozhodně není pravda,
jak se občas povídá, že silně ubylo všech ptačích
druhů. Jsou naopak i druhy výrazně přibývající,
které se např. tlačí i do měst v procesu, kterému se
říká synantropizace. Tak např. od 50. let minulého
století to je poštolka obecná, od 60. - 70. let straka
obecná, od 80. let holub hřivnáč a sojka obecná.
Z toho všeho je patrná obdivuhodná přizpůsobivost ptačích druhů. Globálními změnami myslím
především změny klimatu, které někteří naši známí politici vysloveně popírají. Jeho oteplování nám
však ukazují i ptáci. Ze zimovišť začínají přilétat
dříve, dříve hnízdí, někteří ani na zimu neodlétají, čemuž by např. u čápa bílého před několika lety
ještě nikdo nevěřil. Navíc k nám zaletují jižní druhy,
které se nikdy předtím neobjevily.
Od roku 1985 pracujete na České zemědělské univerzitě v Praze, v současnosti na Fakultě životního
prostředí, co Vás baví na práci pedagoga?
Práce s mladými mi snad pomáhá v tom, že nestačím tak rychle stárnout. Vedl jsem desítky bakalářských a diplomových prací a vychoval řadu
doktorandů, z nichž někteří již rovněž pracují na
naší univerzitě i v dalších vědeckých organizacích,
v zoologických zahradách a v dalších institucích.
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Jiní zaujímají významná místa v ochraně přírody,
na městských úřadech, v projekčních kancelářích
i soukromých firmách. Naše Fakulta životního prostředí totiž nevychovává jen absolventy zaměřené
ryze biologicky, získávají i znalosti pedagogické,
ekonomické a technické, které pak v praxi uplatní
na nejrůznějších typech pracovišť. Těší vás, když vidíte, jak vás absolventi svými vědomostmi postupně dohánějí a předhánějí.
Kdy Vás biologie a ptáci začali zajímat a co Vás
k tomu vedlo?
To vím naprosto přesně, bylo to už v mých 5 - 6
letech, kdy mi maminka četla knihy o zvířatech,
myslivcích, pytlácích, mnohé z těchto knih ještě
doma opatruji (dost mě ovlivnil i další českobrodský rodák, učitel a autor dětských knih o přírodě,
J. Kovář). Už od té doby jsem tvrdil, že budu lesníkem. To mi naštěstí jiní rozmluvili a já sám poznal, že vše by se týkalo hlavně produkce dřeva,
což by mne příliš neuspokojovalo. Ptáky jsem začal
hlouběji studovat až na Přírodovědecké fakultě UK
v Praze, i když už předtím jsem se je učil poznávat
a některé druhy choval doma. Nakonec jsem se ale
na Lesnickou fakultu stejně oklikou dostal a řadu
lesníků a myslivců sám vychoval. Stal jsem se zakládajícím členem Lesnické fakulty ČZU v Praze,
kde byla její činnost po 30 letech znovu obnovena. Předtím byla politickým nařízením přesunuta
do Brna. Na Lesnické fakultě jsem působil řadu let
a později přešel na Fakultu životního prostředí téže
univerzity, kde jsem dosud.
Umíte napodobit nějakého ptáka?
Já sám jsem se učil ptačí hlasy velice pracně, nejprve vizuálním určením druhu a teprve pak i jeho hlasovému projevu. Dnes již existují vynikající nahrávky ptačích hlasů, které využívám se svými studenty
při výjezdech do terénu. V současné době se např.
věnujeme sovám v Krušných horách, hlavně sýci
rousnému, takže dovedu napodobit tento druh,
a také třeba napodobit a přilákat i naši nejmenší
sovu, kulíška nejmenšího.
Je známo, že jste dosáhl nemalých sportovních
úspěchů, ať už jako basketbalový trenér nebo
jako fotbalový brankář, na co rád vzpomínáte?
Sportovní výsledky jsou již dávnou minulostí, já
sám to v obou uvedených sportech dotáhl do II.
ligy, basketbal jsem závodně hrál až do svých 40 let.

Osobnosti
Více mne ale těší, že jsem k basketu přivedl oba své
syny, že jsem odchoval několik generací českobrodských basketbalistů (k nim patřil i současný starosta Č. Brodu) a když jsem s nimi přešel do mužů, hrál
se v Č. Brodě asi nejlepší basketbal navštěvovaný
spoustou nadšených fanoušků (pominu-li postup
do II. ligy, kterou jsme ale vzhledem k nevyhovujícím podmínkám museli hrát mimo Č. Brod).
Co se týče mého brankářského působení, ze současných obyvatel mne už nepamatuje takřka nikdo,
já však rád vzpomínám na doby, kdy nás trénovali
takové osobnosti jako Roček, Bican a mými spoluhráči byli bývalí ligoví fotbalisté, např. slávistický
útočník Müller. V obou sportech jsem reprezentoval i Přírodovědeckou fakultu UK.
Děkuji Vám za rozhovor a na závěr ještě jednu
otázku, jaký máte vztah ke španělským ptáčkům?
Veskrze kladný, jako ostatně ke všem masovým pokrmům. Vegetarián tedy rozhodně nejsem. Vyhledávané jídlo to však není, to dám přednost jiným
ptákům, třeba huse či kachně.
Přejme panu Šťastnému pohodu, pevné zdraví,
hodně štestí při pozorování ptáků a spoustu dalších úspěchů při jeho vědecké práci.
Kristýna Šílová, PR manažerka
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Nemalujte čerta na zeď
…není lepší mít se rádi, hledět na svět zvesela?
Nemalujte čerta na zeď - namalujte anděla!
Básní Jiřího Žáčka Nemalujte čerta na zeď začínala
každá z 29 letošních předvánočních besed v Městské knihovně, protože jejich tématem bylo peklo,
čerti a pohádky. Naše pozvání přijalo 639 žáků
prvního stupně obou českobrodských ZŠ, základní
a praktické školy, ZŠ Přistoupim a ZŠ Poříčany se
svými vyučujícími.
Na úvod jsme si připomněli pohádkové příběhy
Boženy Němcové, Jana Drdy a dalších autorů, kteří psali o čertech, i jejich filmové nebo televizní
zpracování. Následovala dramaticky čtená ukázka
z knihy Čerti nikdy nespí o tom, jak čerti neuměli
číst ani psát, a potom už začalo zábavné soutěžení.
V našem pekelném kotlíku se „vařilo“ třicet čertovsky záludných otázek, na které děti odpovídaly a za
správnou odpověď získaly „propustku z pekla“.
Dvou krátkých přestávek jsme využili k živému televiznímu vysílání TV Peklo, do kterého se ochotně

zapojili i někteří odvážlivci z řad dětí a jedna paní
učitelka. Kromě různých katastrofických zpráv
a předpovědí počasí jsme slyšeli i krásné básničky a písničky, které navodily téměř vánoční atmosféru. Nakonec jsme se svolením hlídajícího čerta
otevřeli naši knihovnickou truhlu a vyměnili jsme
všem dětem „propustky z pekla“ za vánoční cukroví, které se v naší knihovně tradičně s předstihem
peče.
Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Tomáš Tureček - Miroslav Bárta: Kolaps neznamená konec
Jsou kolapsy dávných civilizací jen zapomenutou stránkou v knize historie? Rozhovor šéfredaktora české edice National Geographic Tomáše Turečka s profesorem Miroslavem Bártou, naším předním egyptologem, přináší zajímavé pohledy na tento
fenomén. Nejnovější výzkumy celé řady vědních oborů totiž ukazují, že faktory, které vedly k pádu starověkých říší, se cyklicky opakují. Současná západní civilizace, jež
byla vůdčí silou světa v posledních stoletích, se těmto vlivům také nemůže vzepřít.
Čeká nás tedy podobný osud, o němž jsme se zatím jen učili v hodinách dějepisu?
Kniha nepřináší žádné apokalyptické vize, spíše jen zamyšlení, jak bychom o případném kolapsu společnosti měli uvažovat.
Leo Rosten: Jidiš pro radost
Jidiš, dnes už téměř zaniklý jazyk východoevropských chasidských štetlů, zanechal
v dnešní češtině jen malou stopu: chucpe, košer, možná i čurbes, kibic nebo ksindl.
Proč tedy otevírat takovou příručku? „A proč ne?“ odpověděl by autor Leo Rosten obligátní židovskou otázkou, na kterou nevíme, co říct. Třeba proto, že každé
to podivné slovo, které nám předvádí, má šmrnc a sedí uprostřed vtipu na některý
lidský a božský paradox: lásku, spravedlnost, peníze. Jazyk zaniká, ale židovský vtip
je věčný, protože se posmívá a přitom laskavě a moudře pokyvuje hlavou. Vždyť není
snad člověk komický i tragický zároveň, nepřipadá nám svět někdy absurdní a nepotřebujeme se zasmát i přes slzy?
Ondřej Buddeus - David Böhm: Hlava v hlavě
Každý má svou hlavu. Jenže co to znamená? Je to jen ta kulatá věc od ucha k uchu?
Kdepak, hlava nás přece informuje o tom, co je kde vidět, slyšet, jak něco voní
nebo chutná. V hlavě se nachází také ředitelství těla, protože mozek pamatuje na
všechno: kdo jsem já, kdo jsi ty i jak se k sobě dostaneme, když chceme dát hlavy
dohromady. Originální a vizuálně nápaditá publikace, určená především pro dětského čtenáře, má hravou formou pomoci pochopit základní skutečnosti týkající
se hlavy, mozku a jeho fungování. Spojuje humor, zábavu i poučení, na všetečné
dětské otázky odpovídá např. neurolog, boxer či detektiv.
Kompletní přehled nových knih za měsíc leden je k dispozici v Městské knihovně nebo na:
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Hodně se toho ve městě udělalo, ale jedno se mi nelíbí!
Nedávno mě zastavil jeden známý, že by se mnou
měl být udělaný rozhovor pro Českobrodský
zpravodaj. Že mě zná z nemocnice, že jsem oblíbená a obdivuhodná osoba a že by spoluobčany jistě zajímalo, jak to dělám, že jsem na svůj
věk taková čipera a že stíhám tolik aktivit. Žádný
rozhovor dělat nechci, ale slíbila jsem, že napíšu
nějaký příspěvek.
V posledním čase se toho ve městě hodně udělalo a vylepšilo a za to patří zasloužená pochvala
a uznání starostovi, jeho pracovnímu kolektivu
a celému zastupitelstvu. Máme krásné nádraží i prostranství před ním, opravené městské
památky, nové kontejnery a kontejnerový vůz.
Máme Oranžovou zahradu, Městská knihovna se
neustále rozrůstá o nové knižní novinky, kostel
sv. Gotharda bude mít už skoro celou novou střechu, proběhla i rekonstrukce technického vybavení sálu kina Svět, měli jsme rozsvícený krásný
vánoční strom… to všechno jsou pozitiva.
Co se mi nelíbí, je to, že město přišlo o nemocnici.
Byla to kdysi fungující nemocnice s veškerou lůžkovou i ambulantní péčí, fungovaly pohotovosti,
dětská, dospělá i zubní. Dnes tu není nic. Když
si vzpomenu, jak primář Šálek byl na nemocnici
pyšný a právem, že každá babička měla nárok na
sanitku, která ji odvezla na vyšetření či ošetření
do Kolína. Jsem zdravotník, kdysi s plným nasaze-

ním, a tu nemocnici jsem prostě ještě nestrávila.
Vracím se k říjnovému číslu ČBZ k rubrice Píšete
nám. Chtěla bych poděkovat paní Daně Kyselové za její obdiv a smeknutý klobouk. Patřím totiž k těm několika důchodcům, kteří se ujímají
zatoulaných nebo vyhozených zvířátek, v mém
případě to jsou kočky. Nebydlím ve svém, před
rokem přišel od pronajímatelů písemný zákaz
volného pobíhání mých koček po jejich pozemku a domě. Od odboru Životního prostředí jsem
získala posudek, že podle vyjádření Ministerstva
zemědělství, oddělení ochrany zvířat - kočka není
pes, zachovává si individualitu a svobodný život
a násilné držení je považováno za bezdůvodné
omezování svobody pohybu. Já nemám děti ani
rodinu, prostě nebylo mi dáno, moje děti jsou
moje kočky. Byla jsem vychovávaná v nábožensky založené, věřící rodině se silným sociálním cítěním a láskou k přírodě a ke všemu živému. Od
nového roku už konečně zvíře přestalo být „věc“
a bude živým tvorem, od kterého se máme my
lidi hodně co učit.
Toto mé rozjímání je věnováno památce paní učitelky Evy Šubrtové, byla to nádherná osobnost
a měla měkčí srdce, než je pro dnešní společnost
zvykem.
Ing. Eva Nováková

Charitativní sbírka - Maxim Čejkovský
Malý Maxim se narodil s nefunkčním tlustým střevem, špatným dýcháním, epilepsií a pohybovým omezením. Již v takto útlém věku absolvoval čtyři operace a jeho stav vyžaduje neustálou péči a dohled.
Z popudu TJ Slavoj Český Brod, o.s., oddílu nohejbalu a našeho o.s. Českobroďák, započala v prvním pololetí roku 2013 charitativní sbírka víček pro
malého Maxima Čejkovského z Kostelce nad Černými Lesy. Snažili jsme se dát sbírce konkrétnější
formu a zapojit tak do ní více lidí. V neposlední
řadě větší medializace sbírky formou různých podpůrných akcí, jako turnaj v nohejbale a následné
předání vybraného vstupného nebo finanční dar
od Českobroďáka a mnoho dalších akcí.

Teď již k samotné sbírce víček… V průběhu roku
se do sbírky zapojovalo více a více osob, státních
institucí, spolků, sdružení a soukromých firem.
Dnes můžeme říci, že máme více jak 30 sběrných
míst, a to nejenom v Českém Brodě a okolí, ale
i v Praze a dalších koutech České republiky. Naše
možnosti jsou však limitovány dopravou nasbíraných víček do našeho sběrného místa v Kostelci nad Černými Lesy. Za celý rok 2013 bylo
odevzdáno recyklační firmě na sedm tun víček,

Píšete nám
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a to ještě máme velkou část připravenou k odvozu.
Jménem svým a celé rodiny Čejkovských Vám chci
touto formou poděkovat, za vše, co jste pro malého Maxima udělali. Ať již samotným sbíráním víček,
materiálně nebo organizačně…Vám všem díky!

Víčka sbírejte dále a pomozte tak dobré věci. Aktuální informace o sbírce můžete sledovat na webu
http://ceskobrodak.cz/charitativni-sbirka-maxim.
Bc. Metoděj Málek,
místopředseda o.s. Českobroďák
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Sudoku

Obtížnost - středně těžká
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Řešení

Cvičíme si angličtinu
Propositions used when talking about months and days. When talking about days use on and when talking about months use in, for example: My birthday is on the 5th January. My birthday is in February.

Key: 1g, 2d, 3e, 4b, 5c, 6k, 7a,
8h, 9i, 10l, 11f, 12j

Match the sentences and complete a rhyme that should help you remember the months of the year:
1. January brings the snow,
a) Cloudless skies and dusty street.
2. February brings the rain,
b) And the pretty wildwood flowers.
3. March brings the wind so cold and chill,
c) Waving in each gentle breeze.
4. April brings us sun and showers,
d) Thaws the frozen lake again.
5. May brings grass and leafy trees,
e) Drives the cattle from the hill.
6. June brings tulips, lilies, roses,
f) Then the leaves are falling fast.
7. July brings the greatest heat,
g) Makes your nose and fingers glow.
8. August brings the golden grain,
h) Harvest time is here again.
9. Warm September brings the fruit,
i) Sportsmen then begin the shoot.
10. Brown October brings the last;
j) Blazing fire, and Christmas treat“
11. Dull November brings the blast,
k) Fills the children‘s hands with posies.
12. Cold December brings the sleet,
l) Of ripening gifts from summer past.
Can you match these months with the right season?
March, June, April, December, January, July, October, November, February, September, May, August.
Spring
Autumn
............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Summer

Winter

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Autoservis Hovorka
SERVIS OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
 výměna

olejů, kapalin
tlumičů
 údržba a výměna brzdových systémů
 výměna výfuků
 diagnostika vozidel
 laserová geometrie
 seřizování světel
 rozvody + opravy motorů
 příprava vozidel na STK
 autoelektrikářské práce

 prodej

akumulátorů, autodílů
plnění, údržba
pro všechny druhy vozů
 vč. nákladních a autobusů
 prodej a montáž tažných zařízení
 prodej a montáž zabezpečovacích zařízení
 ODTAHOVÁ SLUŽBA

 výměna

 klimatizace

shop
NOVĚ e-es
hop.cz
www.qs-

PNEUSERVIS

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

Osobních, nákladních, užitkových vozů, zemědělských strojů
 prodej

nových pneumatik na osobní, nákladní a užitkové vozy
protektorů na nákladní vozy
 prodej disků
 sezónní uskladnění pneumatik
 prodej

AUTODOPRAVA

KONTEJNERY  ZEMNÍ PRÁCE
DEMOLIČNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
 zhotovení

základových desek
inženýrských sítí
a komunikací
 pokládka zámkové dlažby

písků, štěrků, zeminy,
a betonových recyklátů,
betonových jímek
vč. dopravy

OBUV JARKA

 prodej

 realizace

 sutních
 prodej

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

ění
RUČNÍ čistvo
zu
interiéru

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ 8,00 – 18,00 hod., SO – 8,00 – 15,00 hod.
Objednávky: SERVIS – tel.: 602 313 343
AUTODOPRAVA – tel.: 602 326 785

www. autodoprava-hovorka.cz



www.autoservis-hovorka.cz

Český Brod, Krále Jiřího 86

SLEVA 50% na zimní vzory
Od 14. ledna 2014

AKCE pro Vás – 2014
Věnujte V
a

LEDEN 2014:
Čokoládová masáž + zábal (90 min.): 500,-

DÁ R K O V

šim blízk

ým

Ý POUK A

Z

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

ÚNOR 2014:
Masáž celého těla (90 min.): 450,BŘEZEN 2014:
Detoxikační medová masáž (60 min.): 350,DUBEN 2014:
Lymfodrenáž – částečná – nohy: 3 + 1 zdarma

!!
U klasické masáže zad je každá pátá ZDARMA!

Pronájem prodejny a nebytových prostor v budově Jana Kouly 1349 Č. Brod,
DURAN ELEKTRO s.r.o tel. 736 483 588
Koupím domek, chalupu, statek i před opravou do 800.000 Kč. Platím hotově tel. 603 442 474.

Pronájem bytu v centru Českého Brodu, 130m2, 5+kk, 2 koupelny s WC. Částečně zařízený.
Volný ihned. Kontakt: 602 507 910.

Řádková inzerce ve Zpravodaji
Nabízíme vám možnost ŘÁDKOVÉ INZERCE, kde můžete zveřejnit
různé prodeje nebo nákupy nemovitostí, služeb, předmětů atd.
Cena za řádkovou inzerci je: 0,6 Kč/znak včetně mezery

KONTEJNERY
sutě, písky aj.
Tel.: 604 180 884
Jan Votava – Český Brod

VÝUKA ANGLIČTINY
začátečník i pokročilý
individuální 200,- Kč/hod.
skupina max 2–3 os/300,- Kč/hod.
Český Brod a okolí – výuka u Vás doma.
mob: 739 537 692

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.

CESTUJETE, MÁTE ZAJÍMAVÉ FOTOGRAFIE
a rádi byste se podělili o své zážitky?
Napište nám na e-mail: info@cesbrod.cz, zavolejte na tel.: 321 612 218 - 9 anebo
se zastavte osobně v IC na náměstí Arnošta z Pardubic 56, rádi se s Vámi domluvíme
na individuálních podmínkách pronájmu nebo zapůjčení sálu v kině. Pomůžeme
Vám s organizací a propagací akce, zajistíme šikovné dobrovolníky na výpomoc...

Rekonstrukce a nové stĜechy
JIRSÍK & VARTA

Renomovaná firma s 20 letou tradicí

• Dodávka a montáž krovu • Pokrývaþské práce •
• Montáž klempíĜských prvkĤ • Celoplechové stĜechy •
• Montáž stĜešních oken • Stavební práce •
Kalkulace projektu zdarma na tel 602 255 155
nebo online na www.strechy-cesky-brod.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: 0,6 Kč/znak včetně mezery

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 %

IC a ICM Èeský Brod
zve všechny dìti do kina Svìt v Èeském Brodì
na divadelní pøedstavení o kamarádství

Sny skøítka Smítka

Úèinkuje Lidušèino divadlo
Ve skladišti snù pan Snáø každý veèer dìtem rozdává sny a jednoho dne ho pøekvapí malý skøítek Smítko…

v pátek 7. bøezna 2014 od 8.30 a 10 hod.
rezervace vstupenek na e-mailu: info@cesbrod.cz, tel: 321 612 218 - 9
cena 50 Kè
zmìna programu vyhrazena

