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Co nového

Úřad jsem já...
Často a mnohdy oprávněně nás lidé kritizují za to, že se vyjadřujeme málo srozumitelně. Často i zájemcům
o práci na úřadě není zcela jasné postavení úřadů obcí a krajů v naší zemi. Spojený model, kdy tyto úřady
zajišťují agendy samosprávné i tzv. přenesené působnosti, je asi obtížně vysvětlitelný. Kdybych se pokusil
o velké zjednodušení a parafrázi Ludvíka XIV., starosta je město, tajemník je úřad. Věřím, že nás až na
výjimky nikdo z despotismu nepodezřívá.
Samospráva řeší zejména otázky péče a nakládání s majetkem a financování chodu města a jeho organizací (např. škol). Řídí se přitom především zákonem o obcích. Protože stát potřebuje svoji zákony svěřenou
moc uplatnit v území a navíc zjistil, že obce v drtivé většině obezřetně hospodaří, rozhodl se přenést řadu
svých kompetencí na některé obce. Proto si na našem úřadě (s rozšířenou působností) můžete zařídit občanku, pas, řidičák či rybářský lístek, získat živnostenský list či stavební povolení a řadu dalších věcí.
Redakční rada připravuje do následujících čísel zpravodaje s vedením jednotlivých odborů jejich stručné
a doufejme dostatečně názorné a srozumitelné představení. I nadále se budeme snažit využívat různé
další formy komunikace s vámi občany nad vším, co by nás a snad i vás mohlo o chodu města a připravovaných dokumentech a aktivitách zajímat. Nenecháme se odradit, i pokud některé zdánlivě vážné či
přetřásané téma přivede na setkání s veřejností třeba jen jednoho občana, jako se to málem povedlo
u jednání o nové tváři městského webu. Myslím, že na rozdíl od povrchních e-debat jsme tam měli prostor lépe a mnohem podrobněji osvětlit nejen fáze rekonstrukce našich stránek, ale také se poradit nad
možnostmi dalšího vylepšení tohoto městského média. Chceme se například pravidelně zabývat výstupy
z dostupných elektronických analýz či lépe využít možnosti fotogalerie. Uvítáme přitom spolupráci s těmi,
kdo se v problematice skutečně vyznají. Dva přítomní studenti informatiky jsou nám v tom nadějí.
Aleš Kašpar
ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
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Krátce z města
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města
na rok 2014. Návrh rozpočtu je koncipován jako
přebytkový s významným poklesem investic
města, tak aby se dále nezvyšovalo jeho zadlužení. Klesají také provozní výdaje města (nutno
odečíst projekt meziobecní spolupráce, který je
financován přes Svaz měst a obcí z evropských
dotací) i příspěvkových organizací. Přílohou rozpočtu byl i aktualizovaný akční plán s plánovanými projekty na rok 2014 a 2015.

Zastupitelstvo města schválilo pojmenování ulic
v Českém Brodě a ve Štolmíři. V Brodě vznikly
nově ulice Lukavského, Tismická, Topolová a U
Garáží a ve Štolmíři ulice Svatováclavská, Slepá
a Lichtenštejnská.

Zastupitelstvo města schválilo zřízení Fondu
sportu, kultury a volného času, z kterého budou
financovány též zastupitelstvem schválené upravené programy podpory. Starosta města vyhlásil
Výzvu pro Program č. 2 na podporu tradičních
městských akcí a propagaci města. Žádosti můžete podávat do 28. února. Podrobnosti najdete
na www.cesbrod.cz.

Zastupitelstvo města
také schválilo
schváliloaktualizaci
příspěvek pro
Komuoddílu tenisu
nitního
plánu
TJ Slavoj
sociálních
na vybudování
služeb do roku
přetlakové
2016.
haly vjetenisovém
Plán
k dispoziciareálu
na www.cesbrod.cz.
ve výši 100.000 Kč.

Rada města souhlasila s umístěním 26 informačních tabulí s texty o historii na nejvýznamnějších
památkách a budovách ve městě. Tabule by
měly být po odsouhlasení vlastníky instalovány
ještě v letošním roce.

Rada města odsouhlasila chov daňčí zvěře hospodářským střediskem Městské lesy na městských pozemcích u vrátkovské hájovny.

Město uzavřelo smlouvu k přístupu do Centrálního registru jízdních kol.


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. Žádáme občany o zvýšenou opatrnost
při pohybu ve městě.

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 facebook Města Český Brod nebo nové
webové stránky města www.cesbrod.cz.
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Strategické plánování a akční plán města

Součástí rozpočtu, který schválilo zastupitelstvo, byl i akční plán města na rok 2014 - 2015. Obrátila jsem
se na Bc. Dagmar Ruferovou s několika otázkami.
Co si máme představit pod pojmem strategické
plánování města?
Pod tímto pojmem si lze představit systematické
řízení obce. Jde o určitou dohodu mezi zástupci
městského úřadu, veřejných institucí působících
ve městě, veřejnosti či podnikatelů na dalším směřování města. Hlavním nástrojem je strategický
plán platný do roku 2022, kde byl život ve městě
rozdělen do klíčových oblastí. V každé oblasti byly
stanoveny cíle, kterých chceme dosáhnout a také
nástroje, jimiž by se těchto cílů dosáhnout mělo.
Do strategického plánování také patří jednooborové strategie, ve kterých je problematika rozpracována podrobněji. Příkladem může být komunitní
plán sociálních služeb, koncepce bezpečnosti, cyklogenerel, generel vodovodů a kanalizací a další
koncepční materiály.
Co jsou klíčové oblasti a kolik jich je?
V Českém Brodě máme 10 klíčových oblastí, jimiž
jsou jednotlivé okruhy činnosti se společnou charakteristikou a profilem. Strategický plán se dělí na

následující klíčové oblasti: 1. Vzhled města, životní prostředí a zeleň; 2. Podnikání, zaměstnanost
a služby; 3. Doprava; 4. Bydlení; 5. Zdravotnictví
a sociální služby; 6. Bezpečnost; 7. Cestovní ruch
a památky; 8. Vzdělávání; 9. Řízení rozvoje, správa
města a spolupráce; 10. Rekreace, sport a aktivity
volného času.
Kdo se podílí na přípravě a realizaci strategického
plánování?
Celý proces strategického plánování vede tzv. řídící
skupina, ve které jsou zástupci veřejnosti, zájmových organizací, podnikatelů či města a příspěvkových organizací. Tato skupina je otevřena všem
zájemcům o aktivní přístup k problémům města.
Jednotlivé klíčové oblasti pak mají na starosti pracovní skupiny, které stanovily hlavní (strategické)
a podrobnější (specifické) cíle a také sledují jejich
naplňování a prosazování do krátkodobého akčního plánu.
Jaké jsou výstupy?
Výstupem můžeme chápat jednotlivé dílčí projekty, které vedou k plnění stanovených cílů. Výstupy
jsou prezentovány na stránkách města, ve zpravodaji či na veřejných setkáních k dané problematice.
Hlavní akcí je každoročně Fórum města, na kterém
se prezentuje, co se za uplynulý rok podařilo zrealizovat a jaké akce se plánují na rok následující.
Jsou tyto výstupy někde sledovány?
Na vyhodnocení naplňování jednotlivých strategických cílů jsou nastavené indikátory, jejichž sledováním v čase bude možné posoudit úspěšnost
či neúspěšnost jednotlivých nástrojů. Pro ověření
se používají také dotazníková šetření, ankety nebo
přímo hlasování na fóru města. Jednotlivé projekty
jsou zařazeny do řídícího systému města Lotus Notes, kde je možné sledovat, k jakým pokrokům v dané věci dochází, kdo je za akci odpovědný a lze dohledat i všechny relevantní materiály a informace.
Popište čtenářům způsob financování?
Ze strategického plánu vychází krátkodobý akční
plán, ve kterém jsou vyjmenovány projekty plá-
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nované na nejbližší dva roky. Tento dokument je
provázán a také schvalován s rozpočtem města na
daný konkrétní rok a je navázaný na tříletý rozpočtový výhled. Samozřejmě se snažíme využít financí
nejen z rozpočtu města, ale i z národních dotačních
titulů, operačních programů EU či dalších zdrojů.
Uveďte prosím příklady?
V loňském roce se dokončila významná akce ze
strategického plánu a to rekonstrukce dopravního
terminálu, parkoviště a příjezdové silnice u nádraží ČD. Dále se podařilo zateplit čtyři školní objekty
(hlavní budova a školička ZŠ Žitomířská, MŠ Sokolská a školní jídelna). Vznikl projekt meziobecní
spolupráce s prvním výstupem na spolupráci škol
ve spádovém území s názvem Radosti a strasti


základních škol. Pro lepší informovanost vzniklo
Informační centrum a novou podobu na sebe vzal
i Českobrodský zpravodaj. Dalším příkladem je
i Statut fondu na podporu sportu, kultury a volného času. Pro letošní rok plánujeme pokročit v tvorbě rozpracovaných i nových koncepčních materiálů
(vzhled města, ochrana životního prostředí, rozvoj
bydlení a jeho podpory, generel vodohospodářské
infrastruktury). Velkou investicí pak bude kompletní rekonstrukce kuchyně ve školní jídelně. Mimo
to čekáme na hodnocení podaných projektů na
rekonstrukci silnic v ulicích V Chobotě a Jatecká,
vybudování nového sběrného dvoru či zateplení
budov městského úřadu č. p. 56 a kina Svět.
Kristýna Šílová, PR manažerka

Rozpočet včera, dnes a zítra
Zastupitelstvo na svém jednání schválilo rozpočet města. Jelikož si ne každý dovede představit, co takový rozpočet zahrnuje a jak vypadá jeho příprava, položila jsem vedoucí odboru Jaroslavě Sahulové několik otázek.
Jak se připravuje rozpočet?
Jedním slovem „těžko“. Na základě investičních
plánů, požadavků na provozní výdaje a požadavků příspěvkových organizací, je stanovena celková
potřeba výdajů. Hlavním kritériem je předpokládaná výše příjmů. Dle návrhu ministerstva financí
na výnosy státního rozpočtu v následujícím roce
se stanoví předpoklad příjmů pro naše město. Požadavky a potřeby výdajů vždy několikanásobně
převyšují finanční možnosti odhadnutých příjmů
rozpočtu. Neopominutelnou částí rozpočtu je výše
splátek úvěrů. Pak dochází ke složitým jednáním,
kde se rozhoduje, které výdaje do rozpočtu budou
zařazeny a které se musí přesunout na další období. Tato jednání probíhají s vedením města. Dále
v poradním orgánu zastupitelstva, což je finanční
výbor. Návrh rozpočtu je předkládán k projednání
radě města a nakonec jej schvaluje zastupitelstvo.
Před projednáváním v zastupitelstvu je 15 dnů zveřejněn na úřední desce.

Jedinou daní, která je stoprocentním příjmem města je daň z nemovitosti vybraná na území Českého
Brodu. Město má k 1. 1. 2014 závazky k bankám
z uzavřených smluv o investičních úvěrech ve výši
57 mil. Kč (např. ČOV, Přednádraží, V + K Liblice, ul.
Krále Jiřího). Splácení těchto úvěrů je naplánováno
tak, aby nebyl ohrožen chod úřadu, příspěvkových
organizací a ani nebyla zastavena investiční činnost. Do roku 2019 budou roční splátky činit 6 470
tis. Kč., poté se budou snižovat.

Jak je na tom město s penězi?
Město platí své závazky v termínech, disponuje
menší rezervou finančních prostředků z výnosů
z prodeje majetku. Největším zdrojem plánovaných příjmů je podíl na celostátním výnosu daní.

Kolik máme letos na investice?
V minulých letech byla celková částka investičních
výdajů dost vysoká a to díky projektům realizovaným za účasti dotací a investičních úvěrů. Na rok
2014 je výše investic naplánována ve výši 15 mil.

Víme, že jsme obec s rozšířenou působností, kolik
peněz dostáváme na přenesenou působnost?
Příspěvek na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 15 mil. Kč na rok, dalším
příspěvkem na státní správu je účelová dotace na
činnost sociálně právní ochrany dětí ve výši 1 600
tis. Kč ročně. Dalším výnosem z činnosti přenesené
působnosti jsou vybrané správní poplatky celkem
ve výši 4 mil. Kč ročně.


Kč z vlastních zdrojů. Pokud budou podané žádosti
o dotace úspěšné, částka bude navýšena.
Město hospodaří i s fondy, o jaké fondy se jedná
a kolik v nich je peněz?
Největším fondem zřízeným městem je Vodohospodářský fond. Jeho příjmem je výnos z pronajatého
vodohospodářského majetku, na rok 2014 je schválený ve výši 7 mil. Kč. Fond je využíván na obnovu
vodohospodářského majetku na území města. Město má zřízen Sociální fond, který je určený pro potřeby zaměstnanců MěÚ. Roční příděl na rok 2014
je schválen ve výši 1 200 tis. Kč. Je z něj poskytován
příspěvek na stravování, dovolenou, příspěvek při
odchodu do důchodu, příspěvek u příležitosti životního jubilea. Dále je možno z tohoto fondu poskytnout sociální výpomoc. Lze z něj také realizovat akce
pro zaměstnance v rámci zkvalitňování pracovního
prostředí a pracovních vztahů. Dalším fondem, který byl letos zřízen je Fond pro sport, kulturu a volný
čas. Tento fond bude financován ze skutečného výnosu z výherních hracích přístrojů. Předpokládaná
částka pro rok 2014 je minimálně 3 mil. Kč.
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Finanční odbor přechází na GINIS, co to znamená
pro práci finančního odboru a jaký přínos v tom
vidíte?
Zavedením ekonomických programů Ginis dojde
k propojení všech částí účetnictví, evidence majetku, pokladny a vymáhání pohledávek. Tím se práce
zefektivní. Nebude již nutné některé účetní zápisy
pořizovat opakovaně. Při správném používání variabilních symbolů u všech úhrad by se již nemělo
stát, že úhrada od poplatníka nebude přiřazena ke
správné osobě a druhu poplatku. Tyto programy
také umožní průběžné sledování čerpání rozpočtu
již ve fázi vystavení objednávky.
Dočkáme se rozklikávacího rozpočtu?
Ano, rozklikávací rozpočet je součástí dodávky programů EKO GINIS. Předpokládám jeho zavedení již
pro letošní rozpočet.
Kristýna Šílová, PR manažerka
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Přijímáme nové studenty
ZŠ a PrŠ v Českém Brodě přijímá pro školní rok 2013/2014 absolventy ZŠ, ZŠ praktických a ZŠ speciálních
ke studiu střední školy praktické dvouleté.
Škola podporuje další rozvoj žáků s ohledem na jejich možnosti, zájmy a stupeň postižení. Cílem studia je získání vědomostí a dovedností využitelných
v praktickém životě. Důraz je kladen na praktické
činnosti jako např. práce na PC, ruční a dílenské
práce, pěstitelství, rodinná a zdravotní výchova,
keramika, sportovní vyžití.
Naše bezbariérová škola s titulem Ekoškola je vybavena řemeslnickými dílnami, keramickou dílnou,
počítačovou učebnou, tělocvičnou, stimulační
a relaxační místností, školním hřištěm se zahradou,
pozemkem pro pěstitelství se skleníkem. Nabízíme
individuální přístup k žákům, pomoc asistentů

pedagoga. Po ukončení studia mohou žáci najít
uplatnění v sociálních a stravovacích službách, ve
zdravotnictví, v zemědělství. Do školy je velmi dobrá dostupnost vlakem i autobusem.
Přijímací zkouška se nekoná, ale podmínkou pro
přijetí je ukončení povinné školní docházky, doporučení školského poradenského zařízení, lékařské potvrzení přihlášky o zdravotní způsobilosti.
Více informací můžete získat na tel. 321 622 300,
www.zszitomirska.wz.cz nebo na emailu: zsaprsceskybrod@seznam.cz.
Mgr. Marie Šnajdrová, ZŠ a PrŠ Český Brod

CESTUJETE? PODĚLTE SE O ZÁŽITKY!
Máte zajímavé fotografie a rádi byste se podělili o své zážitky? Napište nám na email:
info@cesbrod.cz nebo zavolejte na tel.: 321 612 218 - 9 nebo 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 pomocníky na výpomoc…
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Zápisy na školní rok 2014/2015
Zápisy na obou českobrodských ZŠ dopadly velmi dobře. Dětí je dostatek, na každé škole budou příští školní rok otevřeny tři první třídy. V každé bude maximálně třicet dětí. Položil jsem řediteli a ředitelce našich
škol čtyři otázky: Kolik dětí se hlásí? Jak jsou na tom s prostory pro výuku? Jak probíhá pohovor? Na co se
mohou prvňáčci těšit?
Mgr. Martin Dušek, ředitel ZŠ Tyršova
1. K zápisu se dostavilo 97 dětí, z nich 10 bude mít
odloženou školní docházku. Do naší školy tedy
v září nastoupí 87 prvňáčků. V prvních třídách
budou vyučovat paní učitelky J. Zounarová, E.
Kolankiewiczová a M. Hálová.
2. Vzhledem k nárůstu přijatých dětí a nedostatku
místností musíme v hlavní budově rekonstruovat šatnu na třídu. Šatní skříňky se přestěhují na
chodby.
3. Délka pohovoru s dětmi je asi 10 - 20 minut. Záleží na tom, jak je dítě šikovné a samozřejmě na
tom, kolik dalších rodičů s dětmi čeká na chodbě.
4. Prvňáčci se mohou těšit na hezké prostředí, hodné, ale i přísné paní učitelky, na spoustu školních
a mimoškolních akcí. Jen jedno jim bude chybět,
ty postýlky, co děti měly ve školce připravené po
obědě, ty my prostě nemáme.
Mgr. Drahomíra Čadská, ředitelka ZŠ Žitomířská
1. K zápisu přišlo 90 dětí, z nichž 4 mají zažádáno
o odklad, u dalších 5 se rozhodne do konce května. Do školy by v září mělo nastoupit 81 - 86 dětí
rozdělených do třech tříd.
2. Pro jednu první třídu připravíme učebnu v prostorách školní družiny. Jelikož dle školního vzdě-

lávacího programu budou v příštím roce větší
nároky na prostory pro výuku jazyků, musíme
přistoupit na přeměnu odborné učebny fyziky
na kmenovou učebnu jedné třídy druhého stupně a také na změnu jednací místnosti psychologa na učebnu jazyků. Krajní variantou, ke které
snad nebude nutné přistoupit, by bylo v novém
školním roce spojení dvou současných osmých
tříd v jednu devítku.
3. K zápisu se dostaví s dětmi i rodiče, vyplní dotazníky a následně si děti rozeberou všichni vyučující na prvním stupni a podrobí je pohovoru
o délce asi 20 až 25 minut. Děti dostávají otázky
z matematiky, mají poznávat geometrické tvary
nebo nám vyprávějí pohádku. Na ní otestujeme
vyjadřovací schopnosti i slovní zásobu. Součástí
zápisu je i kreslení obrázků či pohybová cvičení.
4. Děti se mohou těšit na hezké prostředí, opravené budovy a samozřejmě na hodné paní učitelky.
Pro děti příští rok opětovně připravíme spoustu
kroužků. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a projektory. Pro první třídy připravíme na konci školního roku poznávací kurz.
Pavel Janík
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Region Pošembeří
Je tomu již sedm let, kdy na našem území vznikla obecně prospěšná společnost Region Pošembeří. „Hlavním účelem založení byla snaha přispět k rozvoji, propagaci, lepší komunikaci a koordinaci akcí a projektů v regionu sahajícím od Poříčan k hranicím Prahy. Chtěli jsme se zaměřit na rozvoj cestovního ruchu,
ochranu venkovského charakteru regionu a životního prostředí, podporu podnikání, vzdělávání a trávení
volného času,“ vysvětluje ředitel Regionu Pošembeří Miloslav Oliva.
Město Český Brod se podílelo již na přípravách
vzniku společnosti a také se stalo jedním ze zakládajících členů. Před šesti lety nikdo nečekal, jak daleko se Pošembeří dostane a na kolika projektech
bude participovat, financovat je, či je přímo realizovat. Odrazovým můstkem byl úspěch a následná
možnost zapojit se do programu Leader a vznik
Místní akční skupiny (MAS), která mohla v letech
2009 až 2013 vyhlašovat výzvy na podporu projektů Strategického plánu Leader Náš region.
Celkem bylo vyhlášeno 9 výzev a v 8 výzvách výběrová komise podpořila již 126 projektů v celkové
výši necelých 50 mil. Kč. V Českém Brodě, Liblicích
a Štolmíři bylo úspěšných 27 projektů v celkové výši
kolem 10 mil. Kč. Díky tomuto programu máme
např. nové šatny, klubovnu a atletické sektory na
Kutilce, okna na budovách ZŠ Tyršova a Chanos,
radniční zahradu, technické vybavení sálu kina, vybavení v MŠ v Kollárově ulici, zahradu u nové třídy
liblické školy nebo nové centrum ve Štolmíři.
Mimo program Leader se Pošembeří podílelo na
projektech Cesty, které nás spojují společně s Říčanskem, Středočeská ovocná stezka s Podlipanskem,

Venkovská tržnice s dalšími 6 MAS, Naučná stezka
Údolím Šembery s Českým Brodem, Živá alej společně s obcemi Přišimasy a Tismice a dalšími partnery. Region také organizuje každoroční akci Ukliďme Pošembeří a pomáhá i na Dni Země na Klepci.
V současné době je v běhu velmi zajímavý projekt
Učíme se filmem, který vyvrcholí v září jednodenním filmovým festivalem v českobrodském kině.
A co bude dál? „Budoucnost vidím růžově,“ říká
Miloslav Oliva a dodává, „z plánovaných 8 operačních programů pro ČR v novém období bychom
měli mít přístup do 4, což by mělo v součtu dělat
až trojnásobek peněz v uplynulém období.“ Předpokladem úspěchu a možného rozdělování až 150
mil. Kč je nutná certifikace a schválení strategie
místního rozvoje. Na tom právě tým 6 lidí pod vedením ředitele Olivy usilovně pracuje a po obcích
ve spádovém území chce, aby opětovně odsouhlasily zařazení svého správního území do působnosti
regionu Pošembeří. „Když všechno dobře dopadne, na první výzvu se mohou uchazeči těšit v polovině příštího roku,“ uzavírá ředitel Oliva.
Jakub Nekolný

TICKETPORTAL
Vstupenky na koncerty, divadla nebo oblíbené sportovní zápasy nabízené v síti Ticketportal si
můžete vyzvednout nebo i rezervovat v Informačním centru, náměstí Arnošta z Pardubic 56.
V úředních hodinách pokladny přijímáme i bezhotovostní úhrady platební kartou.
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Uživatelé jsou s novým webem spokojeni
V listopadu jsme po více jak čtvrt roce usilovné práce spustili nový web města Český Brod. Na jeho podobě
a redesignu se podílela soukromá firma, která městské stránky založila v roce 2005, dále vedení města,
odbor tajemníka, vedoucí odborů a správci IT. Web vznikal na základě námi navržené struktury a během
vzniku jsme se na stránkách výrazně podíleli.
Výsledkem společného úsilí všech zúčastněných
je nový web pro občany města, turisty a zvlášť
i pro mládež. Hlavní menu je rozděleno na Aktuality, Městský úřad, Město a samospráva, Informace a služby a každá z kategorií se dále rozvine do
několika podkategorií. Například pod Informace
a služby najdete odkaz Informační centrum pro
mládež (ICM), který je plný aktuálních zpráv převážně pro mladé lidi… ale to jste si určitě již všechno vyzkoušeli sami.
Protože nás zajímá, co si o nových stránkách myslíte, sezvali jsme na večer 3. února veřejné projednání na téma „nový web“, ale bohužel dorazili
jen dva studenti, kteří se shodli na tom, že stránky
jsou graficky povedené, přehledné a intuitivní, ale
podle jednoho z nich jsme měli podrobněji popsat
zadání, aby občané měli větší přehled o tom, za co

jsme firmě zaplatili. Z diskuze také vyplynulo, že by
bylo dobré po několika měsících provozu stránek
vyhotovit analýzu dat, která by nám poodhalila
scénáře a průchody návštěvníků webu. Zjistíme
tak, co návštěvníci na webu hledají, co je zajímá,
zda-li se dostanou k požadované informaci, atd.
Velkým přínosem nových stránek je mimo jiné
výrazné zjednodušení práce redaktorů, čímž se
zvýší efektivita a rychlost prezentovaných informací a aktualit. Web budeme nadále zdokonalovat a doplňovat o nová data, máte-li nápady nebo
návrhy na nějaké zlepšení a neměli jste čas se dostavit na veřejnou diskuzi, napište nám na email:
info@cesbrod.cz.
Kristýna Šílová, PR manažerka
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Pohotovost a zimní údržba v Českém Brodě
Každoročně zajišťují sjízdnost místních komunikací, parkovišť, odstavných ploch a chodníků v Českém Brodě místní TS v součinnosti se Správou a údržbou silnic Středočeského kraje, která naopak udržuje dobrý
stav průtahových komunikací.
Tato pohotovost je každým rokem vyhlašována vedením města vždy od 1. prosince do 31. března.
Také v letošním roce sledují a vyhodnocují předpověď počasí pracovníci TS s vedoucím zimní údržby
Jiřím Sálem a jeho zástupcem Jaroslavem Líbalem.
Tato zima je oproti minulým rokům velmi teplotně proměnlivá s nedostatkem sněhu. Od prosince
do konce ledna vyjížděli pracovníci TS k vykonání
údržby celkem v deseti případech. Jednalo se především o zledovatělé komunikace a chodníky. Náklady na pohotovost pracovníků, posypovou sůl,
PHM, mzdy se za měsíc prosinec a leden pohybují
někde kolem částky 170 000 Kč.
Dle předpovědí nás čeká poměrně teplotně nadprůměrný únor, může se však ojediněle objevit i ledovka. Díky tomuto poměrně teplému počasí jsou
šetřeny finanční prostředky v rámci rozpočtu TS.
Vybavení pro zimní údržbu je oproti období před
rokem 2008 velice kvalitní. TS disponují novým

kontejnerovým vozem se sypací nástavbou, v letošním roce plánujeme dokoupit sněhovou radlici.
Také jsou k dispozici dvě multikáry a traktor, které
jsou vybaveny radlicemi a posypovou nástavbou.
Při větší sněhové nadílce mohou být použity dvě
nové sněhové frézy, ale také čtyřkolka Honda osazená radlicí. Jsou tu ale také nedočkaví místní občané, kteří mají v pohotovosti své čtyřkolky a jsou
ochotni pomoci při této činnosti.
Je třeba také poděkovat občanům, kteří si před
svými domy uklízí přilehlé chodníky a tuto činnost
berou jako samozřejmost. Do konce zimy nás čekají minimálně ještě dva měsíce a pak se určitě dočkáme vytouženého jara. Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat určeným pracovníkům zimní
údržby v čele s Jiřím Sálem a popřát jim, aby výjezdů do konce zimního období bylo co nejméně.
Ing. Miroslav Kruliš
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Lepší místo aneb vadí Vám něco ve Vašem okolí?
Město Český Brod ve spolupráci s technickými službami se zapojuje do projektu Lepší místo, který již úspěšně běží v několika městech v naší republice. O co jde?
Chceme zapojit aktivní obyvatele, kterým není
lhostejné, co se děje za dveřmi jejich domů a bytů.
Věříme, že lidé chtějí a dokáží nám pomoci zlepšovat prostředí kolem nás a nejsou to jen morousové, kterým není nic dobré. Chcete upozornit na
nějaký problém ve Vašem okolí a nevíte, na koho
se obrátit? Nechcete psát stížnosti či telefonovat
někam na úřad? Pak je tento projekt určen právě
Vám.
Na webu nebo v mobilní aplikaci Lepší místo lze
zadávat jednotlivé tipy. Vyfotit nějaký nešvar, např.
neposekanou trávu, vylomený obrubník, rozbitý
chodník či neodvezenou hromádku suti. Jednoduše vyfotíte to, co se Vám nelíbí, popíšete a přidáte
jako tip. Je úplně jedno, jaký úřad či úředník má
problematiku na starosti. Podnět bude doručen na
konkrétní místo, kde se jím bude odpovědná osoba
zabývat. Navíc lze sledovat způsob vyřizování a případně i komentovat v mobilní aplikaci nebo přímo
na webových stránkách. Všechny podněty i jejich

vyřizování jsou archivovány a zpřístupněny široké
veřejnosti.
Odkaz na projekt je k dispozici na stránkách města.
Závěrem bych chtěl poděkovat občanskému sdružení Prostor, za možnost bezplatného připojení
k tomuto projektu.
Jakub Nekolný
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LEPŠê MêSTO
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Jak si mohu nastavit upozorněn’ na nový TIP?
1. Kliknut’m na ikonku ozubenŽho kolečka se dostanete do svŽho osobn’ho nastaven’.
2. Do kolonky Moje obec začněte vypisovat jmŽno svŽ obce.
Našept‡vač nab’z’ varianty. Na jmŽno svŽ obce klikněte.

3. Pod kolonkou zůstane napsan‡ zvolen‡ obec.

Klikli jste špatně? Nevad’. Kř’žkem jednoduše nevhodnou obec vymažete.
4. Uložte změny.
Na tŽto str‡nce si můžete takŽ doplnit œdaje o sobě či proÞlovou fotograÞi. Sledovat lze
rovněž v’ce obc’.

1
2
3

4

Co nového

14
5. Otevřte si kliknut’m str‡nku Upozorněn’.

Zde si můžete nastavit četnost upozorněn’, kter‡ V‡m budou chodit e-mailem.
6. Nastavte si, o čem a jak často chcete být informov‡ni.
Třeba V‡s zaj’maj’ jen novŽ tipy ve Vaš’ obci. Nebo chcete okamžitě zjistit, když někdo
okomentuje tip, který sledujete? Zadejte vše podle svých potřeb, na výběr je několik
možnost’.
7. Uložte změny.
E-maily začnou chodit okamžitě na adresu, kterou jste zadali při registraci.

5

6

7

6

6

Rekonstrukce WC
Každý občan nebo návštěvník Českého Brodu měl určitě už někdy potřebu použít zařízení městských záchodků. Za jejich provoz zodpovídají místní technické služby (TS).
Při jejich návštěvě potkáváte pracovnice TS paní
Hánovou a paní Šedivou. Pokaždé se máte možnost
seznámit s čistotou a pořádkem na tomto pracovišti. Pracovnice se starají o provoz zdejšího zařízení
velice odpovědně a svědomitě. Při jejich návštěvě
okamžitě poznáte dle výzdoby, které svátky zrovna
probíhají. V jarním a letním období zde můžete vidět i vysázené květiny.
Co nás ale trápilo, je zanedbaný technický stav
záchodků. A proto musela po letech nastat změna k lepšímu. Již v loňském roce byla provedena
oprava střechy a kotle. V letošním roce proběhla

rekonstrukce hygienického zařízení, kde letitý žlábek, který pamatuje historii, byl nahrazen novými
pisoáry. Také radiátory budou v únoru nahrazeny
novými a v dubnu proběhne výměna starých dřevěných oken. Důležité je, aby se každý návštěvník
cítil při použití tohoto zařízení příjemně a odcházel
s dobrým pocitem. Chtěl bych touto cestou poděkovat našim pracovnicím za odvedenou práci a popřát jim mnoho dalších úspěchů.
Ing. Miroslav Kruliš
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Víte co je KPSS?
Zastupitelstvo města schválilo aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb do roku 2016, položila jsem
koordinátorce komunitního plánování Bc. Jitce Novotné, DiS. a vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Martině
Fejfarové, DiS. několik otázek.
Co znamená zkratka KPSS a lze ji přeložit do „lidštiny“?
Je to zkratka pro komunitní plán sociálních služeb.
Slovo komunitní dává tušit, že plánování sociálních
služeb probíhá za účasti komunity, v případě sociálních služeb se jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb,
ale i další veřejnosti. Scházíme se ve třech pracovních skupinách, které mají různé zaměření. První
skupina s názvem Rodina, děti a mládež se schází
pod vedením M. Šnajdrové, ředitelky ZŠ a PŠ Český
Brod. Další skupina, jejíž vedoucí je E. Dobiašová,
sociální pracovnice MěÚ, je zaměřena na seniory
a osoby se zdravotním postižením. Poslední skupina, kterou vede ředitelka O.s. LECCOS J. Kratochvílová, se zabývá osobami v krizi a ohroženými sociálním vyloučením. U jednoho stolu zasednou lidé,
kteří spolu dříve neměli mnoho společného.

Koho se plán týká a kdo spolupracuje?
Týká se lidí, kteří se nacházejí v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, ale i těch, kterým není lhostejná sociální oblast. Každý může vyjádřit svůj názor,
zviditelnit své zájmy, vyslovit se k tomu, co vnímá
jako potřebné. Bohužel, takových lidí se nám v pracovních skupinách nedostává. Na plánu se podílí
poskytovatelé sociálních služeb a jiné nestátní
neziskové organizace, zástupci všech škol, dále zástupci organizací (O.s. LECCOS, o.s. Českobroďák,
Prostor plus o.p.s., M´am´aloca o.s., Region Pošembeří o.p.s., Spirála pomoci o.s.), Domov pro seniory ANNA a Zvoneček Bylany. Chodí k nám také
paní Firbasová a Raková za T. J. Sokol. Za občany
můžeme jmenovat pana Knoblocha, paní Kovaříkovou. Hodně s námi spolupracovali lidé ze Svazu
tělesně postižených, bohužel jejich organizace se
rozpadla, ale i tak doufáme, že jejich přízeň nám
zůstane zachována. Na schůzky chodí i ředitelka
Úřadu práce, ředitel Technických služeb a Městská
policie v Českém Brodě. Do plánu je zapojeno i vedení města a naši kolegové. Touto cestou děkujeme všem, kteří na pracovní schůzky docházejí.
V čem spočívá aktualizace plánu?
Průběžnou aktualizací plánu dochází k zachycení
změn, které se v mezidobí objevují. Jedná se např.
o zajištění bydlení pro osoby v krizi, podporu a rozvoj IT dovedností, péči typu domácího hospicu,
zajištění bezplatné právní služby v oblasti finančního a majetkového poradenství, na kterou jsme
již mimochodem podali žádost o dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje.
Z čeho a jak je plán financován?
Plán je financován z rozpočtu Města. Nově od r.
2014 bude možnost získat finanční prostředky na
provoz sociálních služeb v rámci schváleného dotačního titulu města - Programu na podporu aktivit
v sociální oblasti.
Kristýna Šílová, PR manažerka
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Brod má Fond
Společně strávené večery na Bambiriádě a Městě v pohybu přinesly mezi řečí zástupců zúčastněných sdružení řadu nápadů. Jedním z nich byla i možnost podpory činnosti sdružení formou fondu, který by zaručoval
nevyužité prostředky převézt z roku na rok a který by pomohl stabilizovat činnost sdružení v kultuře, sportu
a volném čase bez rozpočtových opatření. Od léta tedy komise pro vzdělávání, kulturu, sport a volný čas ve
spolupráci s finančním výborem zastupitelstva a finančním odborem připravovala založení tohoto fondu.
Ve středu 29. ledna usnesením zastupitelstva byla Statutem fondu zmíněná podpora ustavena.
Zeptala jsem se představitelů občanských sdružení a škol na jejich názor na ustavení tohoto fondu
a jaký přínos v něm pro svoji činnost spatřují.
Komise pro vzdělání, kulturu, sport a volný čas,
skautské středisko Psohlavci: Josef Ležal
Zřízení Fondu vnímám zcela pozitivně. Je to další
krok k podpoře organizací, které vyvíjejí činnost
v Českém Brodě. Podle mého názoru se jedná
o průlomové rozhodnutí, které vyjadřuje vstřícný
vztah města a neziskovek působících na jeho území. Je vhodné si uvědomit, o jak výraznou podporu, kterou deklarují zastupitelé směrem k nám,
představitelům organizací jde. Dalším pozitivně
vnímaným aspektem je systémovost a transparentnost Fondu a Programů jako celku.
TJ Liblice: David Hybeš
Za nás mohu říci, že se určitě jedná o skvělou zprávu. Už v předchozích letech jsme velmi pozitivně
hodnotili podporu města v oblasti podpory sportu.
Navýšení prostředků ve fondu, navíc směřované
i na investiční akce, pro nás znamená velký impuls
v naší snaze o zlepšení podmínek pro sport a volnočasové aktivity. Máme řadu záměrů, co vybudovat a zlepšit. Např. kvalitně ozvučit areál, zřídit

ukazatel skóre, chtěli bychom osvětlené víceúčelové hřiště s umělým trávníkem a přitom samozřejmě minimálně zachovat stávající rozsah a úroveň
činnosti.
TJ Slavoj: Marcela Chuchlová
Vytvoření fondu je pro nás velmi důležitým rozhodnutím. Provoz a údržba tělovýchovných zařízení,
která máme ve vlastnictví, stojí obrovské finanční
prostředky a fond je alespoň částečnou jistotou finanční podpory ze strany města.
SDH: Lída Voslářová
Rozhodnutí zastupitelstva přidělit výnos z odvodů
z výherních hracích automatů do Fondu pro podporu sportu, kultury a volného času, tak jak je to
i v jiných městech, jen vítáme. V případě přiznání příspěvku by to znamenalo například obnovení
činnosti hasičské mládeže v Českém Brodě.
SK Český Brod: Luboš Holý
Zřízení Fondu představuje jednoznačně pozitivní
zprávu pro činnost volnočasových aktivit. Rozhodnutí zastupitelstva vítáme. Je to pro nás signál, že
vedení města považuje naše aktivity za prospěšné
a potřebné. Akcentuje tím partnerský postoj k rozvoji naší komunity a to je pro nás zásadní a klíčové.
Jednotlivé programy jsou nastaveny srozumitelně
a věcně správně. Způsob financování přes fond
umožní organizacím lépe finančně plánovat.
Basket klub TJ Slavoj: S. Šaroch
Zřízení fondu včetně struktury programů vnímám
jako krok, který jednoznačně pomůže navýšit
a stabilizovat potřebnou podporu práce s dětmi
a mládeží a to včetně podpory zlepšování a tvorby zázemí pro tyto aktivity. Zřízení fondu je klíčové
pro podporu sportu i pro to, že město, na rozdíl
od jiných měst (Brandýsa a Peček), není vlastníkem sportovních zařízení ani zřizovatelem subjek-

Co nového
tů, které je provozují, a nemůže tak přímo na svá
bedra přebírat část nákladů provozování těchto
nemovitostí.
ZŠ Žitomířská: Mgr. Jiří Slavík
Na škole působí Školní sportovní klub, pod kterým
je soustředěno více než 40 volnočasových kroužků.
V těchto kroužcích se každý týden vystřídá více než
200 žáků naší školy. Vybavení na kroužky je potřeba neustále obnovovat. Naše škola již v minulosti
úspěšně žádala o příspěvek z Programů podpory
kultury sportu, a volného času. Podařilo se nám
vybavit tělocvičnu na „chanosce“ novými žíněnkami a gymnastickým kobercem. Pokud by fond
byl průběžně každý rok dostatečně financován,
měli bychom tak možnost každý rok obnovit část
vybavení, které využívají děti při volnočasových
aktivitách.
o.s. Českobroďák, T. J. Sokol: Ing. Jaroslav Petrásek
Pro nás, neziskové organizace, je v podstatě jedinou možností, jak získat finanční prostředky na
svoji činnost pouze nějaká dotace, grant či právě fond. Jeho klady spatřuji zejména v možnosti
převést nevyčerpané finance do dalšího roku bez
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nutnosti jejich zbytečného utracení nebo převedení do jiné položky v roce stávajícím. Stejně tak si
cením i zamezení převodu financí z tohoto fondu
do fondů jiných, i když samozřejmě uznávám, že
je v Českém Brodě mnoho míst a akcí, do kterých
je třeba investovat. Ale toto jsou peníze na sport,
kulturu a volnočasové aktivity a je správné, že zůstanou zachovány výhradně pro tento účel.
Zdenka Bočková, IC Český Brod
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Jak se koledovalo v Českém Brodě?

V období 2. - 12. ledna opět proběhla tříkrálová sbírka. Jako každým rokem ji pořádá Česká katolická charita za podpory místních farníků a jejich přátel. První králové se vydali za krásného, téměř jarního počasí
na cestu na Škvárovnu a poslední skupinka koledovala v sobotu v Bylanech.
Skupinek králů bylo hned několik, prošli Český Brod
a okolí křížem krážem a někteří k tomu i zahráli na
flétnu či tamburínku. Letos tři králové zavítali také
do Přistoupimi, Vrátkova, Kounic, Klučova, Liblic
a Tismic. Vybírali nejen do kasiček, ale zazpívali
i těm, kteří se sbírky nezúčastnili. Velkou radost
udělali i babičkám a dědečkům v penzionu ANNA.
Do sbírky se zapojilo mnoho občanů, někteří už
čekali přede dveřmi a dokonce si s koledníky i zazpívali. Jako poděkování obdrželi požehnání, kalendářík a tříkrálový cukr. Do sbírkových pokladniček
se podařilo vykoledovat neuvěřitelných 48 951
Kč. Více jak polovina finančních prostředků bude
věnována klientům Zvonečku v Bylanech, penzionu ANNA a dětem se zdravotním postižením ze ZŠ
a PrŠ Český Brod. Zbytek peněz poputuje do azylového domu v Praze 8 a na nemocnici v Ugandě.
Děkujeme za všechny finanční příspěvky a samozřejmě i koledníkům za to, že věnovali svůj čas ostatním! A ještě jednou „…štěstí, zdraví vinšujem vám.“
Marcela Marková, ŘK farnost Český Brod

Oblíbení herci nezklamali
Sál kina Svět již po několikáté praskal ve švech. O vstupenky na představení Divadla v Rytířské, „Frankie
a Johnny“, byl zájem ještě před představením a to už bylo několik týdnů vyprodáno.
Oblíbení herci Tereza Kostková a Aleš Háma předvedli souznění dvou profesionálů, sál chvilkami rozezvučeli smíchem, chvilkami bylo hrobové ticho.
Představili krásný a uvěřitelný příběh o tom, jakou
dá práci vzájemné sbližování dvou obyčejných lidí,
kterým už život přichystal řadu těžkých životních
zkoušek. Představení potvrdilo, že si českobrodské
kino po rekonstrukci technického vybavení sálu
opět získalo své návštěvníky. Role uvaděčů a pomocníků se kromě stálých studentů z gymnázia
tentokráte ujali i studenti ze SOŠ v Liblicích, kteří si
přišli „kino osahat“ pro své připravované předsta-

vení s Mrsťou Prsťou z Kouřimi, na které se můžete
těšit koncem března.
Nestihli jste koupit lístky na Frankie a Johnnyho ani
na Radůzu? Rezervujte si v IC vstupenky na 21. 3.
v 19 hod., koncert houslisty Jaroslava Svěceného a
klavíristy Pavla Větrovce nebo na 29. 4. v 19 hod.,
Klicperovo divadlo z Hradce Králové na tragikomedii Žárlivost. Ani malí diváci nepřijdou zkrátka, 1. 4.
máme připravenou pohádku O pejskovi a kočičce.
Zdenka Bočková, IC Český Brod
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Brundibár
V pondělí 27. ledna byla v divadle J. K. Tyla uvedena opera Brundibár. Hned u dveří nás uvítal pan ředitel
Charvát a pak také celou operu dirigoval. Potom nás přivítala paní učitelka Králová, která operu s dětmi
nacvičila. Na piano krásně hrála paní učitelka Kolomá.
Příběh vypráví o tom, jak dvě děti Anička a Pepíček mají nemocnou maminku. Doktor prohlásí, že
musí mamince přinést mlíčko, aby se uzdravila.
Bohužel jejich rodina je chudá a mléko si nemůžou
dovolit. Děti šly do města a potkaly další děti, které
si běží pro zmrzlinu, pečivo a nakonec i pro mléko.
Ptaly se pana mlékaře, jestli jim dá mléko zadarmo. Pan mlékař se na ně rozzlobil. Mlékař, pekař
i zmrzlinářka a policista je vyhnali. Děti si myslí, že
si na mléko vydělají zpěvem. Ale běda, přes zvuky
flašinetu je nikdo neslyší. Zlý flašinetář Brundibár
jim vyhrožuje, že dokud jeho flašinet bude hrát,
tak nedostanou ani groš. Děti usnuly na lavičce.
Probudí je kočka, vrabec a pes a slibují jim pomoc.
Zvířátka zaměstnají Brundibára a Anička a Pepíček
s dalšími dětmi zpívají. Vydělají dost peněz, ale zlý
Brundibár jim peníze sebere. Děti a zvířátka nakonec Brundibára vyženou a peníze získají zpět.

Děti ze ZUŠ hrály a zpívaly moc hezky. Při představení byla i trochu tréma a zapomenutý text, ale
nám se to líbilo. Krásně to zahrály a měly i zajímavé
kulisy a kostýmy. Nakonec byl velikánský potlesk.
E. Sommerová, M. Masařová, 4. B, ZŠ Tyršova

Výlet do Planetária
Ve středu 22. ledna jely naše třídy 5. A a 5. B 2. ZŠ Tyršova do Planetária v Praze. Cesta autobusem proběhla celkem hladce. Na návštěvu Planetária jsme se připravovali a všichni jsme se velmi těšili. Po příjezdu nás
uvítala milá paní uvaděčka, která nás nasměrovala do šaten a do malého promítacího sálu.
Téma, které nás čekalo, bylo „Putování sluneční
soustavou“. Toto učivo jsme již v hodinách přírodovědy probírali, ale to vůbec nevadilo. Všechno jsme
si zopakovali a vědomosti si ještě prohloubili. Tentokrát jsme nekoukali nahoru do kopule, ale seděli
jsme jako v kině a dívali jsme se na plátno. Postupně
jsme navštívili všechny planety naší sluneční soustavy díky sondám, které k nim byly vyslány, a dozvěděli jsme se o nich spoustu dalších zajímavostí.

Na závěr jsme si ve vestibulu mohli prohlédnout
expozici s interaktivními exponáty, 4D simulátory,
historické přístroje a počítače s informacemi z astronomie a kosmonautiky. Díky této návštěvě Planetária je nám tolik vzdálený vesmír zase o něco
bližší. Těšíme se na další návštěvu.
M. Cara, 5. B, ZŠ Tyršova
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Vysoká kola v kouřimském muzeu

V letošním roce představí kouřimské muzeum netradiční sportovní výstavu nesoucí název „Dobrodružství
cyklistiky - éra vysokého kola v Čechách“, která bude otevřena v termínu od 4. dubna do 31. října 2014.
Prvotní inspirací výstavy bylo vysoké kolo ze zdejší
sbírky od slavného českého výrobce pana Kohouta
ze Smíchova, které pro tento účel zrestauroval pan
Mgr. Robert Hons. V rámci příprav se podařilo nashromáždit poměrně velké množství informací, kol
a dalších zajímavých písemných i obrazových materiálů z území Středočeského kraje. Bohužel však
o Klubu velocipedistů v Kouřimi, blízkém Českém
Brodě a Kolíně, máme informací poměrně málo.
Budeme proto rádi, pokud nám veřejnost poskytne jakékoli informace, fotografie, odznaky, písemnosti atp. a obohatí výstavu o důležité regionální
prvky. Ozvat se můžete na tel.: 734 312 039 nebo
na e-mail: mazacova@muzeumkolin.cz.
Radka Pšeničková,
Regionální muzeum v Kolíně

Výlet do ČNB
V pátek 24. ledna jsme si vyrazili na výlet do Prahy do České národní banky na výstavu Lidé a peníze. Ráno
jsme si dali sraz na nádraží. Vlakem jsme dojeli na Masarykovo nádraží a odtamtud pěšky až na místo.
Před bankou jsme chvíli čekali, pak za námi přišla
ostraha a informovala nás, že budeme chodit ve
skupinách po pěti a že si máme všechny věci z kapes uklidit do tašek a batohů. Vešli jsme do dveří,
kde jsme museli batohy položit na pás a sami projít
rámem. Když jsme všichni prošli, usadili jsme se
v místnosti, kde jsme zhlédli dva krátké filmy o historii, současnosti a funkci ČNB. Poté jsme přešli
k trezoru, kde jsme se dozvěděli několik zajímavostí, např. že dveře i s rámem váží stejně jako vlaková
souprava, ale i tak se zavírají ručně. Dále jsme se
seznámili s historií českých peněz, a jak se poznají
pravé od zfalšovaných bankovek. Po prohlídce nám
pustili ještě jeden film o oběhu peněz, jak se balí
a jak se zpracovávají poškozené bankovky a mince.
Nakonec byla krátká soutěž o brikety slisovaných
poškozených bankovek, a když už jsme si mysleli,
že půjdeme domů, tak jsme si mohli ještě potěžkat

zlatou cihlu a porovnat ji s ostatními materiály, se
dřevem, ocelí a železem. Všechny byly stejně velké
a docela malé, ale zlatá vážila 12,5 kg. Kdo ji zvednul, měl v tu chvíli v ruce 10 300 000 Kč. Bohužel
se uvnitř banky nesmí fotografovat, a tak jsme fotografie pořídili až venku.
Kateřina Rejnová, 9. A, ZŠ Žitomířská
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Lyžařský kurz bez sněhu
Od 11. do 25. ledna strávily třídy 7. A a 7. B na lyžařském výcvikovém kurzu v Rokytnici nad Jizerou. První
týden patřil třídě 7. A a druhý třídě 7. B. Bohužel nám moc nepřálo počasí, které panuje v Čechách a rozhodně není zimní. Nicméně oba kurzy si užily zimních radovánek.
V prvním týdnu jsme ještě mohli lyžovat na sjezdovce Modrá hvězda. Dopoledne probíhal sjezdový výcvik na lyžích nebo snowboardu, podle toho,
co si děti zvolily. Odpoledne jsme každý den vyrazili na běžky v okolí Rokytnice. Díky oteplení na konci
prvního týdne jsme museli zrušit lyžařské závody
a místo sportovního klání jsme navštívili bazén
a muzeum v Jilemnici. Každý večer patřil přednášce o horách a zábavnému programu plnému her,
který si připravovaly děti.
Druhý kurz se na vleky dostal pouze v neděli. Od
pondělí vleky nejezdily díky oblevě, která odplavila
skoro všechen sníh. Ještě v pondělí jsme vyrazili na
sjezdovku a vrátili jsme se do dob o několik desítek let nazpět. Všichni museli šlapat do kopce po
vlastních. Až do pátku jsme museli nechat sjezdové
vybavení v lyžárně a používali jsme pouze běžecké
lyže. Za sněhem jsme se každý den vydali do vyšších poloh. Nejkrásnější výlet jsme prožili ve čtvrtek, kdy nás lanovka vyvezla na Lysou horu. Zde byl
sněhu dostatek a za odměnu se nám všem naskytl

krásný výhled. Azurové nebe a inverze v údolí dokreslila nádhernou scenérii. Navštívili jsme mohylu Hanče a Vrbaty, Harrachovy kameny a Labskou
boudu. V pátek jsme dopoledne absolvovali krátké
štafetové závody na běžkách a odpoledne jsme dojeli autobusem k jediné sjezdovce v Dolní Rokytnici, která byla v provozu. V sobotu jsme se vrátili do
Českého Brodu.
Mgr. Jiří Slavík, ZŠ Žitomířská
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Filmová noc na gymnáziu
Rozhodli jsme se z naší loňské filmové noci udělat tradici, a tak jsme pro tento rok přichystali druhý ročník
úspěšné akce pod záštitou organizace Člověk v tísni na téma Homosexualita. O homosexualitě se mluví neustále. Momentálně například v souvislosti s olympiádou v Soči a i v naší zemi roste o toto téma zájem.
Návštěvníkům filmové noci byla budova školy
otevřena ve středu 29. ledna od 17hod., kde byl
po krátkém přivítání uveden film Netolerance
z filmotéky Člověka v tísni, pojednávající o situaci
homosexuálů v Srbsku. Tento dokument zobrazující často nepředstavitelnou homofobii a násilí,
páchané na homosexuálech, bezprostředně po
svém skončení rozproudil debatu o situaci ve světě i u nás. Hostem letošního setkání byla bývalá
studentka gymnázia Bára, momentálně studující
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, otevřeně se hlásící ke své sexualitě a dále pozvání přijali
dva evangeličtí faráři. Pan Adámek, bývalý kazatel
Českobratrské církve evangelické v Českém Brodě,
jenž se také otevřeně přihlásil ke své homosexu-

alitě a nyní se angažuje jako pastor v organizaci
Logos, sdružení homosexuálních křesťanů a dále
pan Marek Lukášek, který v českobrodské českobratrské církvi působí od roku 2010. Ten si pro nás
připravil přednášku o postoji evangelické církve
k homosexualitě jako takové.
Blok dokumentárních filmů, klipů i diskuzí s přestávkami trval sedm hodin, návštěvníci se mohli
občerstvit v bufetu a mimo jiné ochutnat podomácku upečený dort jednoho ze studentů v barvách duhové vlajky homosexuálů, která je každým
rokem k vidění na „pridech“ po celém světě. Ohlasy na filmovou noc byly velmi pozitivní a takto nám
naši akci ohodnotila Bára: „Děkuji vám, že jsem se
mohla na tak skvělé události podílet! Moc si takové iniciativy vážím a jsem ráda, že se nebojíte toto
téma otevřít a hovořit o něm. Do budoucna přeji
jen samé takové úspěšné projekty!“.
Karolína Blažková, 5A8,
Gymnázium Český Brod
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Pošembeří po pěti letech opět na veletrhu cestovního ruchu
REGIONTOUR 2014 v Brně
Ve dnech 16. - 19. ledna jsme na brněnském výstavišti příchozí návštěvníky lákali do regionu Pošembeří
především na zážitkovou turistiku. Na trase Středočeské ovocné stezky turisté mohou objevit celou škálu
regionálních produktů. Několik z nich jsme dovezli do Brna na ochutnávku a měli čest je nejen Moravanům
na místě prezentovat.
Pro některé účastníky byly novinkou ochucené
mošty firmy Bohemia Apple z Tuchorazi, které se
setkaly s úspěchem i uznáním. To se dá s určitostí říci i o Břežanské pálence odbytového družstva
Berry z Břežan II, která okouzlila různorodostí ovocných příchutí, jež ocenili především znalci tohoto
moku. Z Čech až na Moravu jsme rovněž dovezli
i tmavé, nepasterované a nefiltrované pivo, kdy je
při jeho výrobě slad zastudena zakouřen rašelinou.
Je řeč o pivu z Kounického pivovaru pana Klusáčka,
který takto vyrábí pivo pod názvem Rauch. Domácími moučníky, jež se vyrovnaly i moravským koláčům, nás zásobila paní Kovaříková ze Staročeské
restaurace u Kaštanu z Limuz. Dalším lákadlem pak
byly svíčky ze svíčkárny Rodas v Šestajovicích, která

kromě produktů z vosku vyrábí i mýdla a kosmetiku. V Brně jsme také rozdávali propagační materiály o Pošembeří, kterými nás vybavily zejména obce
a neziskovky, a povídali si se zájemci o tom, kde náš
region leží, co je v něm zajímavého a proč by k nám
měli přijet. S potěšením tudíž můžeme říci, že v Brně byl letos o Pošembeří docela slušný zájem.
Další prezentace Pošembeří a jeho produktů nás
čeká na 13. společné výstavě měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé České republiky REGIONY
ČR v Lysé nad Labem ve dnech 10. - 13. dubna. Navštivte náš stánek a uvidíte, že se máme čím chlubit. Těšíme se na viděnou!
Petra Ištvániková

Anna

sokolovna

galerie Šatlava

1. 3., 14.00

1. 3., 20.00

3. 3. - 26. 3.

Masopustní průvod městem

ZŠ a PrŠ

Jirny, Kulturní dům

kino Svět

Leccos

Anna

hřiště Na Kutilce

kino Svět

Autokemp/park

4. 3., 9.30 - 11.15

4. 3., 14.00

7. 3., 8.30 a 10.00

8. 3. - 14. 3.

8. 3.

8. 3., 14.30

10. 3.

16. 3., 10.30

Českobrodská pečeť - 21. ročník běhu pro všechny generace

Kinohraní III. - zábavný den pro děti

Fotbal Muži A SK Český Brod/ Brozany

Promítání a beseda - J. Firbas: Jihoafrická republika

Lyžování na Benecku

Divadelní představení pro děti - Sny skřítka Smítka

Seminář: Ekonomika na venkově - J. Kroužek, Ing. I. Švihlíkova, Ph.D.

Pohádková lampička Fr. Nepila - cyklus literárních besed pro žáky ZŠ

3. 3., 8.00, 9.00, 10.00 Městská knihovna

Společné dějiny spojují - výstava Společenství husitských měst

Ples a závěr tanečních pro dospělé

Promítání a beseda - D. Kyselová: Řecko a ostrov Korfu

Podlipanské muzeum Výstava fotografií - J. Látalová

1. 3. - 31. 3.

Kalendář akcí – březen 2014

MŠ Kollárova

MŠ Sokolská

Městská knihovna

MŠ Kollárova

MŠ Sokolská

MŠ Liblice

kino Svět

hřiště Na Kutilce

sokolovna

kino Svět

Městská knihovna

hřiště Na Kutilce

hřiště Na Kutilce

18. 3., 10.00 - 15.00

18. 3., 10.00 - 15.00

18. 3., 16.00

19. 3., 10.00 - 13.00

19. 3., 10.00 - 13.00

19. 3., 8.00 - 15.00

21. 3., 19.00

22. 3., 15.00

23. 3., 18.00

26. 3.

27. 3., 18.30

29. 3., 10.00

30. 3., 10.15

Fotbal Dorost SK Český Brod/ Jesenice

Fotbal Starší žáci SK Český Brod/ Zruč

Setkání se spisovatelkou M. Mlynářovou - beseda, autogramiáda

Mazaný Filip - divadelní představení Mrsťi Prsťi z Kouřimi

Travesti show „2106“ - zábavný pořad nejen pro ženy

Fotbal Muži A SK Český Brod/ Loko Chomutov

Koncert houslisty J. Svěceného a klavíristy P. Větrovce - Filmové melodie

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Ať žijí duchové aneb Bojíme se rádi - živé čtení pro děti a rodiče

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy
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Černobyl s Leošem Velenským
Informační centrum pro mládež (ICM) uspořádalo v lednovém pátečním podvečeru besedu se studentem
a fotografem Leošem Velenským, zaměřenou na oblast Černobylu po 28 letech od jaderné katastrofy.
Možná sychravé počasí pomohlo, že téměř 70 návštěvníků se přišlo podívat a poslechnout besedu, při
které jsme poprvé představili dataprojektor jako novou součást technického vybavení sálu kina.
Student VŠ Leoš Velenský provedl diváky obrazem
i slovem současným stavem oblasti černobylské jaderné elektrárny tak, jak ho zachytil svým fotoaparátem v létě 2013. Je překvapivé, že z jaderné katastrofy lze vytvořit úspěšný obchod a za peníze vozit
do této oblasti turisty moderními, klimatizovanými
autobusy. Vstup je samozřejmě na zvláštní povolení, s průvodcem a nutnou výbavou - dozimetrem
(přístroj, který sleduje, jakým dávkám záření jste
byli vystaveni, a dokonce vás dokáže upozornit na
případné blížící se vyčerpání povoleného denního
limitu). Aby dojem byl úplný, je v ceně zájezdu zahrnutý i chutný oběd v jídelně černobylského areálu. Na závěr promítání zbyl i čas na dotazy ze sálu.
Mile nás překvapilo, že téma zaujalo nejen mládež,
ale i občany vyššího věku.
Zdenka Bočková, IC Český Brod
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Co se děje v Klubu Zvonice?
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice funguje v Českém Brodě 13 let. Jaké služby nabízí
a komu jsou určeny? Co to vlastně znamená nízkoprahové zařízení? To jsou otázky, které musíme stále
zodpovídat. I přesto, že tu klub na stejném místě bývalé Zvonice v městském parku funguje tak dlouho.
NZDM Klub Zvonice provozuje Občanské sdružení
LECCOS a nabízí dětem a mládeži od 6 do 20 let
prostor pro trávení volného času, podporu jejich
aktivit a pomoc v obtížných životních situacích.
To je stručně popsané poslání Klubu Zvonice, ale
pojďme se podívat na činnost takových klubů podrobněji. Nízkoprahové kluby jsou určeny dětem
a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním na
ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Navštívit klub
mohou všichni – jedničkáři z gymnázia, skejťáci,
alternativci až po průšviháře ze ZŠ. Jsou volnočasovou alternativou zájmovým kroužkům a dalším
organizovaným aktivitám, ale navíc poskytují poradenství a sociální servis. Vstup do klubu není
omezen financemi, zájmem ani časem příchodu
a odchodu. Příchozí mají svobodu volby při pohybu v klubu, v chování, ve volbě činností. Omezení
existují samozřejmě v pravidlech klubu, se kterými
se musí každý návštěvník seznámit a která mimo
jiné zakazují násilí, užívání alkoholu a drog.
Zásadní význam klubu je hlavně v poradenské
a preventivní činnosti. Děti i mládež si mohou
s kontaktními a sociálními pracovníky klubu popovídat, svěřit se s problémy a společně je řešit.
Naši pracovníci vyrážejí také do terénu a nabízejí
volnočasové aktivity v obci Chrášťany a Poříčany

nebo lektorují programy primární prevence na ZŠ.
V rámci volnočasových aktivit vedou zájmové kluby, jejichž zaměření se mění podle zájmu návštěvníků (sport, počítače, hudba, výtvarný obor…).
Kromě toho každý rok pořádá klub řadu zajímavých výletů: týden na vodě, prázdniny na horách,
víkendy v přírodě. Otevřeno je v současné době
4x v týdnu. Otvírací doba i možnosti výletů a volnočasových aktivit se v průběhu roku mění podle
úspěšnosti projektů sdružení v dotačních řízeních.
Situace a možnosti finančních zdrojů se stále mění,
ale ve sdružení usilovně pracují na tom, aby služby
udrželi a rozvíjeli. To se daří, přesto, že je to rok od
roku náročnější. Klubem Zvonice za rok projde více
než stovka dětí, proto je jasné, že je v našem městě
i blízkém okolí tato služba potřeba.
Děkujeme Českobratrské církvi evangelické za poskytnutí prostor, Městu Český Brod za každoroční
finanční příspěvek a největším donátorům služeb
Klubu Zvonice, kterými jsou MPSV a Evropský sociální fond - Individuální projekt Základní sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji.
Dita Nekolná, O.s. LECCOS
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Čtyři dny dobrodružství v pevnosti Boyard
Tak jak jste se tam měli? No, to bys nevěřila, maminko. Když jste nás nalodili do autobusu, dali poslední
pusu a my se rozjeli, pomalu se mi začínalo stýskat, ale Majda to zachránila, v neděli tě zase uvidím. No,
a pak jsme dojeli na místo, tam to bylo hustý!
Taková ta malá silnice a u ní veliká chata a vevnitř
hezky teplo. Pak přišlo ubytování. Chtěla jsem spát
nahoře, ale holky už to zabraly. Svačinu jsem si
schovala pod polštář, protože ji chtěli vzít do lednice, ale pak ji stejně našli, sice až při balení, ale
stejně mi ji vzali. Pak nás svolali do jídelny a přišel
fousatý pán, kterému říkali otec Fúra a vedle sebe
měl skřítka nebo co. Povídali nám, co se bude dít,
říkali něco o pevnosti Boyard, ale já to neznala, kluci mi to naštěstí pak vysvětlili. No, jinak s holkama
na pokoji to bylo dobrý, po večerce jsme si ještě
dlouho povídaly, co se nám tu líbí a na co se těšíme. Ani nevím, kdy jsem usnula…
Když jsem se vzbudila, už bylo světlo. Šly jsme si vyčistit zuby a nasnídat se. Čaj byl moc horký, ale našla jsem buchtu od tebe. Po snídani jsme si zahráli
na Závody vlčat a světlušek. Ozkoušeli jsme si první
pomoc, ze skautů a skautek stříkala krev. Ale já naštěstí jenom vyndávala žihadlo, ani alergická reakce
nebyla. S mapou a buzolou mi to moc nešlo, ale zato
jsem zvládla všechny značky. Tričko jsem také složila, dokonce napoprvé, ale jízdní řád mi nešel. Pak
jsme šli ven na hry. Hráli jsme signál a hru s kostkou
a běháním za lichým nebo sudým. Do chaty jsme se
vraceli celí ulítaní, ale řízek to spravil.
Po poledním klidu, kdy nás neskutečně bavilo lítání
po chodbách a ječení, jsme šli zase ven. V lese jsme
dali koulovačku proti vedoucím, to bylo super. Když
jsme pak doběhli zpátky do chaty, kluci šli batikovat šátky jako rozlišováky pro naše bojové hry,
skautky navlíkali korálky na prstýnky a náramky,

taky pak všude byly korálky. K večeři byly těstoviny,
já si toho nandala moc, Vojta to po mně naštěstí
dojedl. No a pak jsme šli na koncert, čtyři kytary
a spousta písniček.
Ráno jsme venku bojovali o indicie, sesbírali jsme
všech sedm a vrátili se do chaty na guláš. Odpoledne jsme měli zábavný oddílový program a po večeři
se hrála parádní hra, při které jsme plnili různé úkoly
u strážců pevnosti a získávali od nich klíče. V neděli
dopoledne nás čekala závěrečná bitva v pevnosti.
Museli jsme v časovém limitu nanosit co největší
část zlata a drahokamů z pokladnice. Bylo to úžasné, všichni fandili, dokonce hrála i tematická hudba.
K obědu jsme měli dlouhatánský párky, pak už se
jen sbalili, uklidili chatu… Prázky to byly, mamko, super! Nejlepší odměna za vysvědčení. Už se těším na
tábor a na fotky, které jsou na www.psohlavci14.cz.
Denisa Foučková

Ze společnosti

29

Studenti hodnotí svoji novou školu
Přestoupit v průběhu studia na novou školu nebývá pro mladého člověka mnohdy jednoduché, ať už je důvodem přestupu cokoli. Noví učitelé, spolužáci, jiný rozvrh hodin, někdy i jiné předměty. Na druhou stranu
mohou tito studenti po čase srovnávat. Přinášíme názory dvou z nich, kteří k nám přišli z pražských škol,
Ivety Čermákové z 3. A a Michala Kašpara z 2. A.
Iveta: V deváté třídě jsem jako spoustu dalších viděla jen Prahu a byla jsem šťastná, když mě přijali.
Tato velká radost mě po pár dnech dokonale přešla. Chovali se k nám jako ke hloupým a profesoři opravdu příjemní nebyli. Tím ale nechci hanět
ostatní školy. Jako velké pozitivum liblické školy
vnímám velmi dobré, dá se říct až rodinné zázemí,
které se nám dostává. Učitelé nás tu neberou jen
jako jméno v seznamu, ale většina zná naše příběhy, radosti i starosti. Na naší škole je vždy možná
jakákoliv domluva, můžeme přijít s problémem
a vždy se najde řešení.
Zde máme profesory, kteří jsou ochotní nám po
několikáté vysvětlit látku, kterou nechápeme, mají
s námi trpělivost a snaží se nám hodiny zpestřit něčím zajímavým. Jako další velké plus beru i to, že
s námi hodně diskutují, zajímá je náš názor a vždy

se snaží hledat kompromis tak, abychom byli spokojení my i oni. Dostáváme od nich velkou podporu, když se účastníme různých projektů. Dávají
nám šance vyniknout a být kreativní. Myslím, že
naše škola se za poslední rok posunula o velký krok
dál. Snaží se jít pořád dopředu, růst. Pořádat různé
akce, zvelebovat prostory a hlavně komunikovat
s žáky a veřejností, to zde není žádný problém.
Michal: V září 2013 jsem přestoupil z jedné pražské ekonomické školy na SOŠ Liblice. Od začátku
na mne ta škola zapůsobila domácím a rodinným
prostředím a nemýlil jsem se. V Praze jsem se od
začátku trápil a také jsem tam měl neshody s jedním profesorem. Nejdřív jsem si říkal, že obor
ekonomika a podnikání není nic pro mne, protože
jsem to učivo prostě nechápal, ale když jsem přestoupil do Liblic, tak se to změnilo. Zdá se mi, že to
profesoři tady na škole dokážou lépe vysvětlit, mají
na nás více času, trpělivě a podrobněji vysvětlují
do té doby, než to všichni pochopíme. Jsem rád, že
jsem na tuto školu přestoupil, profesoři i studenti
jsou velmi přátelští a prostředí na mne působí velmi pozitivně.
Tak si to shrňme. Přátelská až rodinná atmosféra,
kvalitní učitelé, kteří trpělivě vysvětlují učivo, zájem o názory studentů, kompromisní řešení problémů, práce na projektech, pořádání různých
akcí, to jsou hlavní argumenty, proč se studentům
líbí na naší škole. Tak se přijďte přesvědčit i vy, kteří
ještě váháte, co dál.
Mgr. Jaroslav Korselt

ROK S ROKEM SE SEŠEL, ČAS MASOPUSTNÍ NADEŠEL
Zveme Vás v úterý 4. března na průvod městem: Žitomířská, Komenského, Tyršova, Husovo
nám., nám. Arnošta z Pardubic, Tyršova, Kollárova, Masarykova, Vítězná, Žitomířská. Rádi se
zastavíme i u Vás! Kontaktujte nás: zsaprsceskybrod@seznam.cz
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Tým Jumbo stál na stupni vítězů
Ve čtvrtek 30. ledna se na ZŠ Tyršova utkala družstva osmých a devátých tříd ve volejbalovém turnaji. Od
října jsme se pravidelně scházeli a připravovali na tradiční Vánoční turnaj. Ten jsme však z organizačních
a motivačních důvodů přesunuli na pololetí.
Vytvořili jsme šest vyrovnaných týmů - Pandy, Krviklam, WC SIRKY Neškrtnem si, All Stars, JUMBO
a Osm vopic. Možnost účastnit se a odpočinout
si od výuky v lavicích pro nás bylo malé vítězství.
Zápasy byly napínavé a do posledního setu nebylo jasné umístění jednotlivých týmů. Na stupínku
vítězství nakonec skončili ctižádostiví a nekompromisní hráči týmu JUMBO, reprezentující třídu 9.
A. Všechny týmy si za své snažení vysloužily především sladké ceny, abychom si účast náležitě vychutnali a abychom načerpali zpět vydanou energii. Průběh turnaje vám přiblíží rozhovor s hráči
vítězného mužstva Filipem Plášilem a Tomášem
Černým:

Co se vám dnes na turnaji nejvíce líbilo, jaká byla
atmosféra?
Nejvíce se nám samozřejmě líbí výhra. Atmosféra
byla někdy vyhrocená, kdy i jeden hráč dokázal rozhodit celý tým, ale i s tím jsme se poprali a nakonec jsme vyhráli.

Jak jste si užili dnešní turnaj?
Turnaj jsme si užili moc, bylo to super, hlavně ta
výhra.

Co uděláte s výhrou?
Rozhodně se o výhru podělíme, nejen mezi hráči,
ale i s celou třídou.

Jakým způsobem jste skládali tým?
Sestavení týmu předcházely mírné hádky, ale dopadlo to dobře. Vybírali jsme hráče podle zdatnosti, a jak se známe z tělesné výchovy a hlavně podle
toho, kdo měl zájem.

Chtěli byste někomu poděkovat?
Velmi děkujeme paní učitelce třídní, že nám dovolila účast na turnaji, dále pořadatelkám a nakonec
divákům, kteří fandili a věřili. Díky!

Věřili jste ve svou výhru, nebo jste ji dokonce čekali?
No, popravdě obojí, šli jsme do toho s tím, že si
jdeme pro výhru.
Byla mezi týmy rivalita, nebo byl turnaj v přátelském duchu?
Jednoznačně v přátelském duchu.

Bc. P. Hajdlová, ZŠ Tyršova
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Tělocvikáři Jirka a Josef míří do ANNY?
S dovolením všech zúčastněných použiji v úvodu naše „vzletné“ úsloví - Sejdeme se v Anně…, z dob, kdy
do penze jsme měli všichni daleko. V roce 2013 se ukázal na pomyslných stopkách čas odpočinku i dvěma tělocvikářským legendám, neodmyslitelně spjatým s českobrodskými základkami. Původně zamýšlený
rozhovor s Josefem Boháčkem a Jiřím Chvojkou se stal příjemným listováním ve vzpomínkách na učitelské
začátky, historky ze školy i nad tím, jak se dobou proměňují vztahy učitelů a žáků. O neformální záznam ze
vzpomínání se podělím i s Vámi a s ANNOU to nebude tak horké.
Začněme od začátků
Známe se už od ZŠ, pak ze SVVŠ, na VŠ jsme byli
spolu na pokoji. Vojnu jsme měli každý jinou a na
chvíli jsme se od sebe vzdálili. Josef začal učit na
Myšárně hned od roku 1972, Jirka o něco později
po zkušenostech z Radimi a Velimi nastoupil na 1.
ZŠ a oba na svých základkách učili po celou svoji
pedagogickou kariéru. Ve školním roce se často setkávali při všech sportovních soutěžích mezi školami, dopravních soutěžích apod. O prázdninách pospolu vyráželi s rodinami do hor nejen na lyže, ale
i za turistikou. Kolegové a jejich děti si jistě s úsměvem vzpomenou na jejich „čertování“ při Mikuláši.
Za více jak čtyřicet let uspořádali nespočet lyžařských kurzů, výletů, plaveckých výcviků, branných
cvičení a dalších mimoškolních akcí, kterýmižto se
nezapomenutelně vepsali do paměti mnohým žákům. A přiznejme si, že na všech třídních srazech
se nejvíce vzpomíná na tyto akce.
Vaši žáci Vás určitě poznají i podle nezapomenutelných výroků. Tak tedy, kdo řekl:
„Poradíme se s mapou.“ „Vezmeme to nábližkou.“
„Za to můžou ti první vepředu.“ „Jdeme za Hančem

a Vrbatou.“ „Na vrcholu je McDonald …asi ho zrušili.“ A určitě byste přidali i další.
Malé ohlédnutí na konec
Věkem jsme už důchodci, ale vitalita nám zůstává,
kutilství na chalupách, vnoučata, Josefův „velkochov“ ovcí… ale vraťme se ke kantořině. Přáli bychom mladším kolegům, aby se jim na všech kurzech dařilo udržet dobrou partu, která dá přednost
společným prožitkům a zážitkům před hrami na
tabletech a mobilech. V tom jsme to měli jednodušší.
A ještě něco, co jste asi netušili
Vaše školy Vás navrhly na osobnosti roku 2013
v kategorii celoživotní přínos. A podle našeho povídání ten přínos byl dlouholetý, velký a velmi často
bezplatný.
Pavel Janík, „tělocvikář před penzí“
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Osobnosti

Marek Václav Vomáčka
Marek Vomáčka se narodil v Českém Brodě, v roce 1973. Přátelé a známí ho znají jako nadšeného sportovce, který získal i řadu ocenění, což málokdo ví, tak jsem požádala o krátký rozhovor.
Jak začala Vaše sportovní kariéra?
Má sportovní kariéra začala v Českém Brodě v oddílu kopané, odkud jsem se dostal do Sparty Praha
a juniorské reprezentace.
Co považujete za největší úspěch z této doby a jak
vysoko nebo daleko jste se dostal?
Největší úspěch z mládí je titul mistra republiky se
Spartou (nejlepší střelec) a titul mistra Evropy s národním mužstvem, kde po mém boku v základní
sestavě nastupovali borci jako Tomáš Řepka, Patrik
Berger, Michal Kovář, Tomáš Poštulka a další. Okusil
jsem i 1. ligu a to v Bohemians Praha a spíše jsem poletoval po klubech, četná zranění mě brzdila, Viktoria Žižkov, Švarc Benešov a samozřejmě Český Brod,
kde se hrál fantastický fotbal o čelo 1.ČFL. Poté jsem
si zkusil i 1. ligu na Slovensku a tam se mi dařilo až do
zranění, kdy jsem musel velký fotbal opustit. Prodělal jsem četné operace kolene a přemýšlel, co dál...

hodin ráno, po snídani odtrénuji 2 hodiny, zkontroluji fitko a čeká mě první posilovací trénink, potom
klienti a v mezírce mezi hodinami stihnu odpoledne druhý posilovací trénink. Končím pozdě večer,
kdy mě čeká ještě kardio nebo trenažér. Je to náročné, ale já to mám prostě rád...
Zdenka Bočková, IC Český Brod

Zůstal jste u sportu?
Štěstí v neštěstí bylo, že jsem se seznámil se svou
ženou Evou, úspěšnou reprezentantkou v bodyfitness, několikanásobnou mistryní republiky a úžasnou trenérkou, která mě vtáhla do tajů posilování
a vlastně mě všechno naučila. Postupně, krůček
za krůčkem jsem ve dvou federacích v kategorii
klasická a sportovní kulturistika dosáhl na titul
mistra republiky, mistra Evropy, mistra světa, vicemistra Olympia a čeho si cením nejvíce - vítězství
na Arnold Schwarzenegger classic, kde bylo 1000
sportovců, obrovská konkurence. Jen v mé kategorii startovali 3 mistři světa, jeden 8 násobný mistr
světa a mistři Evropy, Asie, Ameriky a další.
Jak dnes probíhá Váš běžný pracovní den?
Mou profesí je provozování fitcenter, kde zároveň
působím jako trenér a poradce výživy. Vstávám v 5

SBĚRNÁ MÍSTA PRO ZPRAVODAJ
Čtete rádi Českobrodský zpravodaj a nearchivujete si jednotlivá čísla? Nevyhazujte je a vraťte
prosím přečtené číslo na Informační centrum nebo na regál u vstupu do Městské knihovny
anebo do podatelny MěÚ. Zpravodaj tak využijí další čtenáři a Vy uděláte něco pro životní
prostředí. Děkujeme!

Z knihovny
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Měsíc čtenářů a čtení
Letos v březnu chceme pozvat do Městské knihovny nejen naše dětské i dospělé čtenáře, ale i všechny další
zájemce na dvě setkání s knihami a čtením.
V úterý 18. března proběhne již tradiční a oblíbené
živé čtení pro děti a jejich dospělý doprovod pod
názvem Ať žijí duchové aneb Bojíme se rádi! S našimi pozvanými hosty budeme v knížkách hledat
známé i méně známé strašidelné postavy a hezky
se bát při čtení jejich příběhů. Začínáme v 16.00
hod., vstup je zdarma. Čtení sluší každému!
Ve čtvrtek 27. března naši knihovnu navštíví paní
spisovatelka Marcela Mlynářová. Literární činnosti se věnuje od roku 1999, kdy jí vyšla první kniha
Chalupářka, následovaly Dcera na zabití, Důchodkyně nestřílejte, V padesáti na začátku, Z lodiček
do holin, Kdo nehřeší, nežije, Asi nejsem ženská
a nejnovější Zač je života loket. Náměty čerpá ze
svého pestrého a ne vždy lehkého života, glosuje
s nadhledem a osobitým humorem své maléry
i malé okamžiky štěstí, jednotlivé kapitoly většinou
zakončují malá „moudra“, které se velmi výstižně
váží k popisovaným událostem. Knihy paní Mlynářové představují čtení, při kterém si můžete odpočinout, pobavit se a zároveň zjistit, že nejste jediní,

kdo může tu a tam dostat od života kopanec. O jejich oblibě svědčí i fakt, že se u nás v knihovně na
regále neohřejí. Začínáme v 18.30 hodin, vstup je
zdarma. Život má smysl, když je nač se těšit!
V měsíci březnu vyhlašujeme pro čtenáře dětského oddělení, žáky ZŠ a další zájemce výtvarnou
akci Království divokých zvířat aneb ZOO v knihovně. Namalujte nebo vytvořte podle své fantazie jakoukoli výtvarnou technikou (malování pastelkami,
vodovkami, látková nebo papírová koláž, přírodní
materiály) obrázek zvířete, které můžete vidět
v zoologické zahradě. Své práce, označené jménem
a věkem, odevzdejte v knihovně do středy 26. března 2014. Všechna originální díla budou od dubna
2014 vystavena ve vstupní hale Městské knihovny,
případně v dalších prostorách budovy čp. 1. Na
výstavu bude v dubnu a květnu navazovat cyklus
stejnojmenných literárních besed pro žáky ZŠ.
Eva Vedralová,
Městská knihovna Český Brod

Z knihovny
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Vybíráme z knižních novinek

Jiří Rak: Zachovej nám, Hospodine
Kniha historika Jiřího Raka mapuje vývoj českého vztahu k habsburské dynastii, jejím
úkolem je vrátit habsburským panovníkům jejich místo v českých dějinách. Na konci
napoleonských válek byli Češi téměř zanikajícím etnikem, ale na počátku 1. světové
války zde již žil vyspělý moderní národ s rozvinutou sociální strukturou, vlastní ekonomikou a bohatou kulturou. Tohoto, i v evropském měřítku ojedinělého úspěchu
Češi dosáhli za vlády habsburských císařů, kteří však byli po roce 1918 představováni jako nepřátelé českých národních snah. Kniha je proložena množstvím dobových
citátů, její ojedinělost podtrhuje bohatý obrazový materiál.

Zuzana Pospíšilová: Hravá škola: hříčky se slovíčky
Sourozenci David s Adélkou jsou nemocní, a tak jim hrozí nuda. Naštěstí je
tady tatínek, který umí vymyslet ty nejlepší slovní hry na světě. Už jste někdy
skládali novoslovo nebo cvičili veršovací rozcvičku? Víte, jak se hraje na líného
řečníka? Začtěte se do této originálně ilustrované knížky a zjistíte, že čeština
není jen povinný školní předmět, ale především tvárný a bohatý jazyk, se kterým si můžete užít spoustu zábavy a přitom si zdokonalit slovní zásobu.

Ota Ulč: Škvorečtí
Josef Škvorecký a Ota Ulč spolu prožili dvacet let v exilu v Americe a pak další dvě
desetiletí po pádu železné opony, kdy se občas vraceli i do své domoviny. Sbližoval je český původ, univerzitní kariéra, vydávání českých knih a exilových časopisů nebo společné cesty, jejich manželky se celou dobu přátelily a Škvorecký byl
kmotrem Ulčova syna. Ve své nejnovější knize o životě a díle Josefa Škvoreckého
přináší autor zasvěcené a objevné informace, podložené společnými zážitky a korespondencí.

Kompletní přehled nových knih za měsíc únor je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz / ON-LINE katalog / Seznamy a novinky.

Píšete nám
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Co se mi líbí a nelíbí…
Zneužívání starých lidí, kteří si nechají odvézt ořezané větve nebo natřít střechu u dřevníků a platí za
to nehorázné peníze! Rada pro nás všechny starší:
pozveme-li si někoho na práci, měl by to být někdo známý nebo doporučený. Měli bychom znát
jeho jméno a kontakt, ukázat mu o jakou práci jde
a hlavně se zeptat za kolik? Cizí lidi si nebrat do
bytu! A pokud se Vám zdá cena předražená, řekněte: Rozmyslím si to a dám Vám vědět. Cenu konzultujte s rodinou, známými nebo se sousedy.

ce a pračky, tzv. Železná neděle. Nebo když na jaře
a na podzim byl odvoz listí, trávy, větví. Myslím, že
naše městečko dovede dobře hospodařit a navíc
má ve svém vedení velmi schopné a silné osobnosti. Třeba se podaří získat nové logo města, pohodlnější sedačky v kině nebo nová fasáda kina. A ještě
jedna připomínka na závěr, Ježíšek zlobil a žádnou
zastřešenou čekárnu u zastávky u Apeyronu nenadělil. Snad před volbami zajiskří...
D. Kyselová

Vzpomínám na staré časy v minulém režimu, kdy
ne vše bylo špatné. Například když místní rozhlas
hlásil, že bude přistaven kontejner na staré ledni-

Tak nám zdražili vodu, paní Müllerová…
Řeči se vedou a voda teče. A tak se vedly řeči i na
prosincovém zastupitelstvu, když se projednávalo
zvýšení vodného. Rozumný člověk by očekával, že
pokud smlouva dovoluje Veolii zvednout cenu jen
o inflaci a na všem ostatním se už musí s městem
dohodnout, tak město bude chtít znát zatraceně
dobré důvody, proč by měla být cena vyšší. Důvody opravdu zazněly, jen byly trošku... na vodě:
Obyvatelé Brodu vodou šetří a Veolia tak prodala
méně, než čekala. Proto se musí cena zvednout;
Je zapotřebí, aby se vodné zvýšilo alespoň o tolik,
o kolik se letos průměrně zdražilo vodné v celé republice (což je víc než inflace); Pokud by se vodné
nezvýšilo, Veolia by mohla prodělat.
Když finanční výbor nedoporučil schválit původní
návrh na výrazné navýšení vodného, Veolia našla
radikální úsporu. Doporučila zastupitelstvu, aby
nesouhlasilo s navýšením ceny vodného od vodovodů Nymburk, která tvoří jednu ze složek celKomentář starosty Bc. Jakuba Nekolného
Ze třech uvedených důvodů je pravdivý pouze ten
první. Již v základech ekonomie se můžete dozvědět, že existují tzv. fixní náklady, které nejsou závislé na objemu výroby. Jde třeba o nájemné, investice do zařízení, servisní, konzultantské a další práce.

kového vodného vypočítaného Veolií. Důvod je
jednoduchý: Nymburk předložil Českému Brodu
kalkulaci pozdě, a proto nemá na navýšení nárok.
S tím zastupitelé souhlasili. Pikantní je, že Veolia
dodala svou vlastní kalkulaci také pozdě, a proto
jí žádné navýšení rovněž nepřísluší; když jsem na
tuto podivnost na jednání zastupitelstva upozornil, dočkal jsem se i starostova vysvětlení. Znělo
“A o co Vám jde?!” Holt co je dovoleno pánovi,
není dovoleno kmánovi.
A tak koaliční zastupitelé schválili zvýšení vodného. Až se tedy podíváme na nové vyúčtování vody,
buďme šťastni. Veolia neprodělá a voda se nám
zdražila o tolik, o kolik vodárny průměrně zvedají
vodu v Čechách. A opovažme se vodou šetřit, nebo
bude za rok zase dražší!
JUDr. Vojtěch Pavel Traurig,
Ph.D., člen zastupitelstva města
Když objem výroby klesne, tyto náklady neklesají
(klesnou jen náklady variabilní) a tudíž se nám celkové náklady na jednotku výroby zvýší a to se stalo
i v našem městě.
Cena vodného a stočného se nemění podle výše inflace, ale na základě předkládaných kalkulací, kde
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jsou vyčísleny jednotlivé položky. Jde o tzv. cenu
věcně usměrňovanou a výpočet podléhá opakované kontrole finančního ředitelství. Čili provozovatel
plánuje ne dle inflace, ale dle odhadu skutečnosti.
SčV jako provozovatel má dle schválených cenových předpisů garantován tzv. přiměřený zisk,
kterého v případě nenaplnění předpokladů nedosáhne, jako se tomu stalo i v roce 2013. Prodělek
vodárenským společnostem dle schválené legislativy nehrozí.

Píšete nám
VaK Nymburk má ze smlouvy předkládat návrh
ceny vodného na následující rok do konce října,
aby následně mohl provozovatel českobrodských
vodovodů a kanalizací zpracovat návrh ceny vodného a stočného. Čili zde je jasná příčina a důsledek. Nemáte-li všechny vstupy, nemůžete předložit
hodnověrný návrh.

Poděkování!
Touto cestou děkuji poctivému nálezci panu Jiřímu Nápravníkovi, řidiči autobusu, za vrácení tašky s doklady, kterou jsem ztratil. Je zaměstnancem dopravní společnosti, jeho čin reprezentuje tuto společnost.
Děkuji Josef Marek

Promítání v penzionu Anna
Chtěla bych se podělit se čtenáři zpravodaje o zážitky z jedné málo navštěvované akce. Že v Českém Brodě
existuje Klub českých turistů, to vím od doby, co jsem se sem přistěhovala, a že promítají videa natočená
ze svých cest taky. Bohužel jsem neměla nějak v této uspěchané době chuť, čas či odvahu navštívit některá
promítání, což byla a je veliká škoda.
Promítání se konalo v sobotu 18. ledna ve velkém
kazetovém sále penzionu Anna. Jelikož jsem nikdy
v penzionu nebyla, překvapilo mě nádherné atrium uprostřed budovy i samotný kazetový sál.
Začalo se přesně ve stanovený čas, ve 14 hod. Paní
Dana Kyselová zde prezentovala video Izrael - Velký okruh (1. díl). Byla jsem mile překvapena. Video

bylo doplněné nejen o vyprávění z historie země,
ale i ze současnosti a to vše bylo navíc podmaněno
krásnou hudbou. Bohužel byla nízká návštěvnost
a to je veliká škoda. Promítání je zajímavý způsob,
jak se dozvědět trochu víc o sousedních i vzdálených zemích. Už se těším na další...
Soňa Beranová

Zábava
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Sudoku

Obtížnost - středně těžká
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Řešení

Cvičíme si angličtinu
Fill-In Crossword Puzzle – Fruit (zdroj: www.mes-english.com)
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Jokes
Why was the tomato blushing?
Because it saw the salad dressing.

14

How do you make a strawberry shake?
Put it in the freezer.
What school subject is the fruitiest?
History - because it is full of dates!
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10

13

15

UČíme se

filmem

TémA

VEřEJnÝ
PROSTOR
Region
Pošembeří
o.p.s

PROSTUPnOST
KRAJInY
Přemyslovské
střední Čechy
o.p.s.

SAmOSPRÁVA
nA VEnKOVĚ
mAS
Sedlčansko,
o.p.s.

EKOnOmIKA
nA VEnKOVĚ
mAS
Vyhlídky

LEKTOR DATUm ČAS mAS

míSTO

VEřEJnOST

doc.
Ing. arch.
ThLic. Jiří
Kupka,
Ph.D.

21.1.
23.1.
28.1.
30.1.
22.4.
24.4.
29.4.
30.4.

14:00
14:00
13:00
14:00
9:00
9:00
9:00
9:00

Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky
Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky

Kounice, Klub o. s. mezera
Velvary, Společenský sál SHD Velvary
Sedlčany, Kulturní dům
mělník, masarykův kulturní dům
Český Brod, Kancelář mAS
Velvary, Společenský sál SHD Velvary
Vletice, Ranč Vletice
mělník, masarykův kulturní dům

Širokou
Širokou
Širokou
Širokou
Odbornou
Odbornou
Odbornou
Odbornou

Ing.
Kateřina
Zímová

4.2.
6.2.
11.2.
13.2.
6.5.
7.5.
13.5.
15.5.

14:00
14:00
13:00
14:00
9:00
9:00
9:00
9:00

Pošembeří.
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky
Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky

Úvaly, DPS Úvaly
Velké Přílepy, Hostinec U Korychů
Sedlčany, Kulturní dům
medonosy, Klub o. s. mOnOCH
Úvaly, DPS Úvaly
Velké Přílepy, Hostinec U Korychů
Vletice, Ranč Vletice
medonosy, Klub o. s. mOnOCH

Širokou
Širokou
Širokou
Širokou
Odbornou
Odbornou
Odbornou
Odbornou

18.2.
20.2.
25.2.
27.2.
20.5.
22.5.
27.5.
29.5.

14:00
14:00
13:00
14:00
9:00
9:00
9:00
9:00

Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky
Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky

Chrášťany, Hostinec U Doubravů
Tursko, Harvest films o. s., Ke statkům 79
Sedlčany, Kulturní dům
Kokořín, Galerie Truhlárna
Český Brod, nZDm Klub Zvonice
Tursko, Harvest films o. s., Ke statkům 79
Vletice, Ranč Vletice
Kokořín, Galerie Truhlárna

Širokou
Širokou
Širokou
Širokou
Odbornou
Odbornou
Odbornou
Odbornou

4.3.
6.3.
11.3.
13.3.
3.6.
5.6.
10.6.
12.6.

14:00
14:00
13:00
14:00
9:00
9:00
9:00
9:00

Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky
Pošembeří
Přemysl. stř. Č.
Sedlčansko
Vyhlídky

Jirny, Kulturní dům
Slaný, městské kino
Sedlčany, Kulturní dům
mělník, masarykův kulturní dům
Český Brod, Kancelář mAS
Slaný, městské kino
Vletice, Ranč Vletice
mělník, masarykův kulturní dům

Širokou
Širokou
Širokou
Širokou
Odbornou
Odbornou
Odbornou
Odbornou

doc.
Dr. mgr.
Lubomír
Pána,
Ph.D.
Ing.
Jiří Dušek,
Ph.D.

Jaroslav
Kroužek
Ing.
Ilona
Švihlíková,
Ph.D

Občanské sdružení Českobroďák
ve spolupráci s T.J. Sokol Český Brod

pořádá

KURZ PRVNÍ POMOCI
PRO VEŘEJNOST

Přijďte si osvojit základní dovednosti první pomoci
při bezvědomí, dušení, krvácení, zlomeninách, resuscitaci,
alergické reakci, termickém poškození,
záchraně tonoucího a další.

23. února 2014
od 15 hodin
Sokolovna
Český Brod (sál č. 3),
vstup z Kollárovy ulice
Odborným lektorem kurzu bude
dlouholetý záchranář Středočeské
záchranné služby.
www.sokolbrod.cz
www.ceskobrodak.cz
www.facebook.com/ceskobrodak

Vstupné dobrovolné

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

Pronájem prodejny a nebytových prostor
v budově Jana Kouly 1349 Č.Brod, DURAN ELEKTRO s.r.o
tel.: 736483588 www.elektrorevize-dusek.cz
Koupím domek, chalupu, statek i před opravou
do 800.000 Kč. Platím hotově, tel. 603 442 474.
Hledáme spolehlivou paní na pravidelné hlídání dětí,
úklid a výpomoc v domácnosti. Obec Třebovle.
Více informací na tel. 724 041 095.
Prodám stavební pozemek 1307m2 Doubravčice.
Cena 1.370.000,-Kč / 1.050,-Kč za m2 /
Info: 723586079 RK NE!
Provedu podlahářské práce, plovoucí, laminátové podlahy, lina, koberce. Poradenství zdarma!!! Tel. 732 651 251

Věnujte Vaši
m

DÁ R K O V Ý P

blízkým

OUK A Z

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

AKCE pro Vás v tomto roce
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

Svatební pohotovost
Prodej a půjčovna svatebních šatů,
doplňků a dekorací
Svatby na klíč, koordinace svatebního dne
Svatební e-shop www.svatebnipohotovost.cz
kalamarova@svatebnipohotovost.cz
tel: 773 906 800 • Český Brod-Štolmíř
S tímto kupónem sleva 10% na zapůjčení šatů.

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
Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou
technikou. Tel.: 606 527 091
Pronajmeme od 1.2.2014 – Byt I.kategorie v přízemí
vily - 90 m2
Obývací pokoj, ložnice, hala, kuchyně + jídelna,
koupelna + WC, Plynové ústřední topení, Sklep,
půda, Nájemné 5730,-Kč + energie, Kontakt: GSM:
607 850 428

Nízkoenergetické
RD Škvorec
Praha - východ

od 3,3 mil Kč

no
e
nč
o
k
Do

Tel.: 607 613 613
www.poduvalskoucestou.cz

Autoservis Hovorka

CESTOVNÍ AGENTURA LIDO-CS s.r.o.
na trhu od roku 1992
Cesty na pĜání za poznáním, kulturou, sportem,
turistikou, výstavami... Doprava osob kamkoliv.
Pobyty zajistíme KDEKOLIV, Chorvatsko od
Istrie po Dubrovník. VþetnČ dopravy i od domu.
OBLÍBENÉ: Zaostrog - Makarská riviera
zona A, 40 m od pláže, studia a apartmány
s balkonem, terasou, kuch. kout, pĜíslušenství.
Cesty luxusními lodČmi po moĜích a oceánech !
KONTAKT: kanceláĜ- Arnošta z Pardubic þ. 13,
tel. 603 539701, 604 244987, fax 321 622522
www.lido-ck.estranky.cz

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

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
 realizace

 prodej

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

 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

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

KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921
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KOMINICTVÍ – ELEKTRO

Na Cihelně 1327, 282 01 Český Brod
Telefon: 602 315 982
E-mail: simekff@seznam.cz

NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 46
ČESKÝ BROD – MÍSTO KOMERČNÍ BANKY
ZVEME VÁS DO PŘÍJEMNÉHO MALÉHO STUDIA S DOMÁCÍ ATMOSFÉROU:
LEKCE: PILATES, POWER JÓGY, FLOWIN, BOSU, DYNAMIK BOSU, FUNKČNÍ TRÉNINK,
SOUKROMÉ INDIV. LEKCE, BŘIŠNÍ PEKÁČ, CVIČENÍ NA BOLAVÁ ZÁDA
NOVĚ: CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
MASÁŽE + KOSMETIKA
MARTINA KŘELINOVÁ TEL. 603 483 296 • JANA ŘEŘICHOVÁ TEL. 775 611 463
WWW.FITCENTRUMMAMUT.CZ • E-MAIL: fitcentrum.mamut@centrum.cz

PRONÁJEM VÝČEPNÍHO ZAŘÍZENÍ
www.tabak-napoje.cz
skala.radek@seznam.cz
info@tabak-napoje.cz
Velkoobchod – Maloobchod tabák – napoje
Skála Radek • Tuchorazská 1438 • Český Brod 282 01
tel./fax 321 623 152

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

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

148 mm x 105 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

148 mm x 70mm
879 Kč

1/4

74 mm x 105 mm
659 Kč

1/8

74 mm x 52,5 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 %

Jaroslav

Svìcený a
Pavel Vìtrovec

Filmové melodie

v kinì Svìt

IC Èeský Brod
Vás zve do kina Svìt na koncert

vPpátek 21. bøezna od 19 hod.

Vstupenky: IC Èeský Brod, tel. 321 612 218 - 9, email: info@cesbrod.cz, cena 250 Kè

