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Město betonové či zelené
V těchto dnech se při procházkách či cyklistických výletech po Českobrodsku můžeme radovat z rozmanitých odstínů jarní zeleně. Každý, kdo místo televize dá přednost relaxaci v přírodě, zná svá místečka, kam
může aspoň na chvilku vyrazit. I maminky s kočárky podobně jako průvodci čtyřnohých miláčků hledají
stinné útočiště před stále prudšími paprsky. Letos, díky projektu na zlepšení mikroklimatických podmínek
i novým výsadbám podél vznikajících polních cest, se můžeme těšit na nově vysázenou zeleň.
Co nás však bude čekat v dalším období? Jak se ubránit tlaku směřujícímu k ubývání zeleně na veřejných
prostranstvích? Jak dokážeme v projektech na rekonstrukci městských komunikací zohlednit místo pro
zeleň? Naše ulice a chodníky jsou prošpikované vedením sítí elektřiny, veřejného osvětlení, plynu, vody,
kanalizace, telefonu, kamerového dohledu a kdoví čeho ještě. Jak se do takto industriálního prostoru má
vejít strom nebo keř? Navíc, kdo uklidí na podzim spadané listí? Řadu spoluobčanů ve skutečnosti tyto
otázky moc nevzrušují.
Na druhé straně, v některých částech města, vznikají skupinky příznivců zeleně, které vysazují stromky
spontánně. Některé osůbky těší rouška spiklenectví, jiní nás oslovují s dotazy, jak to zařídit, aby zeleni
prospěli a nevysadili stromek nevhodný nebo na problematické místo. Každým pádem by takové aktivity
v žádném případě neměly probíhat bez vědomí vlastníka pozemku a tím je v drtivé většině veřejného
prostoru právě město.
Snaze najít vhodné prostory pro zeleň nejde příliš naproti ani stále nepřehlednější legislativa. Pokud bychom se například drželi striktně jednoho ustanovení nového občanského zákoníku, měli bychom sázet
stromy minimálně 3,5 m od hranic sousedního pozemku. Když si pak sečtete požadované šíře chodníků
a komunikace dostanete se k číslu kolem 13 m uličního prostoru. Jak v tomto případě obstát před zájmy
investorů a developerů o maximální zisk z prodeje a na druhé straně rozvoj nezmrazit?
Rodící se územní plán má šanci řešit tyto otázky jen ve značné míře obecnosti. Pokud bude i nadále zájmem města a jeho občanů rozvíjet slogan „Královské místo pro život“ a nesníme o království betonovém,
měli bychom počítat vedle dalších potřebných investic i s prostředky na pořízení zastavovacích studií, kde
by plochy zeleně a podmínky jejich budování byly stanovené přesněji.
Aleš Kašpar
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Krátce z města
Město obdrželo 9 žádostí o podporu v celkové výši
kolem 2 miliónů Kč na provoz a činnost neziskových
organizací v oblasti sportu, kultury a volného času.
Žádosti posoudí komise v průběhu května a začátkem června zastupitelstvo a rada města rozhodne
o výsledcích grantového řízení. Posouzeny byly
žádosti o dotace z programů aktivit v sociální oblasti a ke konečnému rozhodnutí bylo doporučeno
rozdělit celých zastupitelstvem schválených 350
tisíc Kč. Do konce května můžete podávat žádosti
o podporu rekonstrukcí a oprav fasád v městské
památkové zóně.
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřejných
prostranstvích, jejíž celé znění včetně vyznačených
lokalit je k dispozici na stránkách města.
V příštím volebním období bude mít zastupitelstvo
opět 21 členů.
Zastupitelstvo města nesouhlasilo se zvýšením koeficientu daně z nemovitostí pro rok 2015. Když poslanci nepřijmou nějaký mimořádný zákon, nebude
se daň z nemovitostí pro příští rok navyšovat.
Za nemocnicí pracovníci zahájili práce na pokládce
elektrického vrchního vedení do země a na novém
veřejném osvětlení. Práce na veřejném osvětlení
jsou plánované do konce měsíce června, ostatní
práce by měly být ukončeny do konce července.
Proběhlo předání staveniště a začala se budovat
nová cesta ze Štolmíře do Českého Brodu. Začne se
stavět ve směru ze Štolmíře a součástí prací bude
oprava mostku přes Kounický potok u domova Zvonečku Bylany i napojení na nově zrekonstruovanou
komunikaci v českobrodské ulici V Lukách. Když
podobně jako loni nezasáhne svými rozmary počasí, budete moct využívat cestu již na konci června.
Osobním automobilům nebude vjezd povolen.
Středočeský kraj bude předávat do majetku města pozemky a komunikace v části ulice Žitomířská
mezi křižovatkami s ulicí Palackého a Komenského.
Než k tomu dojde, dohodli se zástupci kraje a města na rekonstrukci vodovodu a kanalizace a opravě
povrchů silnice.


Rada města schválila výrobu palivového dříví v hospodářském středisku Městské lesy.
Výběrové řízení na rekonstrukci ulic V Chobotě a Jatecká skončí na přelomu května a června. Z něj se
dozvíme celkovou cenu, avšak nepředpokládáme,
že by celková suma měla přesáhnout plánovanou
částku 17 mil. Kč. Práce by měly být zahájeny na
přelomu června a července a trvat do konce října.
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.
Volby do evropského parlamentu proběhnou již 23.
a 24. května. Štolmířský volební okrsek č. 6 nově
volí v Kulturním-environmentálním centru Havelská 3 a volební okrsek č. 8 zahrnující hlavně sídliště
a Tismické předměstí bude poprvé volit v hlavní budově ZŠ v Tyršově ulici.
Rada města souhlasila se vzdáním se funkce ředitelky ZŠ Žitomířská 885 a vyhlásila výběrové řízení
na obsazení místa ředitele/ky této příspěvkové organizace.
Příští jednání zastupitelstva města se uskuteční ve
středu 4. června od 18.00 hod. v obřadní síni městského úřadu. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Příští jednání zastupitelstva města se uskuteční ve
středu 4. června od 18.00 hod. v obřadní síni městského úřadu. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Město Český Brod má 458 přátel
na Facebooku, jste mezi nimi?
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Léto v galerii Šatlava
Miroslav Pangrác ml. se narodil 9. 1. 1967 v Praze, v rodině významného českého sochaře, tím mu bylo
umožněno vyrůstat v prostředí výtvarného umění a sát do sebe atmosféru genia loci ateliérů, sléváren a dílen všech rodinných přátel, které navštěvoval s otcem. Od mládí stále maluje a věnuje se různým výtvarným směrům, má přímou možnost studovat v otcově ateliéru i v ateliérech spřízněných umělců, rodinných
přátel. Navštěvuje soukromé ateliéry, kde získává další zkušenosti v malbě, účastní se společných výstav.
Přesto si v rozhodujícím okamžiku prosazuje vlastní cestu a směr, razí si vlastní osu pro budoucí tvorbu.
Kam směřuje Vaše současná tvorba?
Odkláním se od krajinářství a stále více pronikám
do abstraktní malby, ve které hledám skrytou krásu tvarů, symbolů spojenou s barevnou náladovostí. Experimentuji, kombinuji různé druhy a typy
barev a z takto vzniklých struktur a nevšedních
tvarů dotvářím obrazy do konečného stavu. Olej
na plátně nebo akryl patří mezi moje nejmilejší
techniky. Ve svých dílech nechávám prostor pro
divákovu fantazii, nechávám zapojit představivost,
někdy jen navodím myšlenku tvarem či symbolem
či teplotou barvy.
Pod jakou značku můžeme hledat Vaše obrazy?
Kolem roku 1998 začínám signovat obrazy jen zkráceně Grác, pod tímto jménem vystavuji a prezentuji svá díla dodnes.

Kde vzniká Vaše tvorba?
V současné době tvořím v malém ateliéru na pražském Žižkově, kde je možné po dohodě zhlédnou
část díla z posledních let, vyjma pravidelných výstav které se daří realizovat za pomoci kulturních
institucí. Moje díla jsou k vidění ve sbírkách po Čechách i v cizině.
Na co se mohou těšit návštěvníci v galerii Šatlava?
V červnu a červenci, v termínu od 1. 6. - 30. 7.,
představím výběr děl z posledních dvou let, kombinované akryly strukturálních maleb na rozměrnějších plátnech i menších formátech.
Zdenka Bočková, IC Český Brod
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Zajímají nás vaše názory!
Jak je již v našem městě zvykem, v průběhu května pravidelně pořádáme Fórum města a tak tomu je i letos. Zaměstnanci města představí veřejnosti nejen v uplynulém roce ukončené nebo probíhající investiční
akce, ale také přiblíží plány na nejbližší budoucnost.
a přechodu přes tuto ulici. Na červen připravujeme
pro veřejnost lesní den s představením hospodaření v lesích. Jestliže Vás zajímají nějaká další témata,
dejte nám vědět, rádi se nad nimi s Vámi sejdeme.

Na Fóru města se všichni přítomní též snaží zmínit a popsat největší problémy našeho města. Ze
všech problémů se pak v celém kolektivu vybere
10 nejdůležitějších, tzv. 10 P. Pro zajímavost v loňském roce byly za významné vygenerovány tyto
problémy: generel Kutilky, rekonstrukce technologie kuchyně školní jídelny, stav komunikací ve
městě, veřejná sportoviště, koncept fungování
městské policie, příjmy z loterií mají jít jen do sportu, kultury a volného času, ubytovna pro matky
s dětmi v nouzi či koupací jezírko ve městě. Po roce
zástupci města musí veřejnosti říct, jak se v daných
problémech za uplynulý rok postupovalo. Podle
metodiky národní sítě zdravých měst se Fóra města zúčastňují i studenti našich škol a kolikrát i netradičně zprostředkovávají pohled mladých lidí na
dění ve městě.
Jelikož se fórum města zaměřuje na problematiku
fungování celého města a hledá priority ze široké
škály záležitostí, není možné se jednotlivým záležitostem věnovat důkladněji. Proto pořádáme
také tematická setkání s veřejností na konkrétní
problematiku. Letos jsme se již věnovali například
veřejné zeleni, dopravní situaci ve městě či územnímu plánu. V květnu se k setkáním přidá veřejné
projednání právě zahajované první etapy opravy
a sanace městských hradeb a také pokračování
stavebních prací v okolí nádraží. Na tomto jednání
bude představen průběh prací na prodloužení podchodu a zajištění bezbariérových přístupů na nástupiště a projednán návrh na vybudování dalšího
parkoviště P+R , nových chodníků v Klučovské ulici

V letošním roce nás opět po dvou letech čeká dotazníkové šetření veřejného mínění obyvatel našeho města. Patrně v červnu budou distribuovány
dotazníky do všech rodin v rámci Českobrodského ZPRAVODAJE, ve kterých dostanete podobné
otázky jako minule. Dotazníky bude možné vyplnit
také v elektronické podobě na webu města www.
cesbrod.cz. Prosím, věnujte jim chvilku volného
času a dejte nám velmi potřebnou zpětnou vazbu.
Jelikož se bude jednat již o třetí dotazníkové šetření, budeme schopni posoudit určité trendy možného zlepšení či zhoršení v dané oblasti. Děkuji vám
za spolupráci pro naše město.
Jakub Nekolný
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Nemocnice: Výpověď a možná dostavba polikliniky
Rada města po projednání a posouzení situace v nemocnici přistoupila k výpovědi nájemní smlouvy se
současným nájemcem Českobrodskou nemocnicí s.r.o. a tím reagovala na několik měsíců trvající přešlapování a nikam nevedoucí jednání o způsobu úhrady dlužných částek. Dalším impulzem bylo opětovné
neplacení smluvně dohodnutého nájemného. Výpověď jsme samozřejmě zaslali nájemci a též ji posíláme
zdravotním pojišťovnám a krajskému registračnímu úřadu.
V současné době se připravuje vyhlášení nového
záměru na uzavření budoucí nájemní smlouvy, která by zajistila novému provozovateli možnost získat
registraci a smlouvy s pojišťovnami. Záměrem rady
města je spojit možnost pronájmu s odkoupením
pohledávek za současným nájemcem. Soutěžila by
se tedy výše ceny za pohledávky města a vítěz by
měl možnost vstoupit do nájemního vztahu za současných podmínek. Cena za nájem by se určovala
pouze od rozsahu prostor, které nový provozovatel bude pro svou činnost potřebovat. Výpovědní
lhůta je dle smlouvy jeden rok a je tedy dostatek
času, aby bylo možné jednat o způsobu převodu
či novém zajištění zaměstnanců, přístrojů, vybavení a dalších provozních záležitostí. Chceme, aby
pacienti nebyli ohroženi a celý proces proběhl bez
zbytečných komplikací.

jakékoliv účely veřejně prospěšné. Po dohodě s ředitelem úřadu vyhlašujeme záměr na prodej rozestavěné polikliniky za odhadní cenu přes 4 mil.
Kč. Dle zástupců realitních kanceláří objekt není
za tuto cenu prodejný a tak se bude záměr opakovat a cena snižovat, než se najde nový vlastník.
O schválení tohoto postupu jsme požádali také
ministerstvo financí. V případě souhlasu by město nemuselo platit do státního rozpočtu odhadní
cenu 4 mil. Kč, ale jen částku skutečně obdrženou
za prodej dvacet let nedostavěné budovy.
Již nyní máme zájemce, který by objekt chtěl dostavět pro bytové účely.
Jakub Nekolný

Město také schválilo vyhlášení záměru na pronájem nevyužitých prostor v areálu nemocnice. Dle
dodatku smlouvy s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových není nutné využívat tyto
prostory jen pro zdravotnické účely, ale nově pro

BLAHOPŘEJEME!
Mezi občany města Český Brod byly dne 25. dubna v obřadní síni
městského úřadu přivítány tyto děti: Michal František Mrázek, Agáta
Auspergerová, Antonín Netík, Sofie Brožková, Kryštof Malý, Johana
Veselá, Sofie Černá, Jasmína Černá, Rozárie Žiláková, Bruno Thorand,
Nathalia Mia Nováková, Mathias Hahn, Josef Bílek, Kamil Mácha, Vilém
Hůla, Adéla Kozlíčková a Marek Houška. Rodičům blahopřejeme a přejeme hodně radosti z dětí.
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Anna Kotvaldová, paní Věra
Šťastná, paní Libuše Sokolová, paní Antonie Vašáková, paní Miroslava Drahoňovská a paní
Anna Holakovská. Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
Krásné výročí 50 let společného života - zlatou svatbu, oslavili dne 4. dubna v obřadní síni
manželé Slováčkovi z Českého Brodu. Upřímně blahopřejeme.
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Práce na záchranu městských hradeb začaly
Dochované úseky městských hradeb pocházejí z let 1445 - 1487. Na jejich stavbu byl použit místní permský
pískovec z lomu za místním pivovarem. Tento typ horniny patří k nejméně stabilním horninám a je charakteristický svou jemnozrnností a vysokým podílem železa. Snaha o konzervování hradebního opevnění
proběhla již za první republiky, bohužel se však projevila jako negativní.
Pro svou historickou a kulturní hodnotu byly hradby vyhlášeny v roce 1958 za nemovitou kulturní
památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Úsilí o záchranu pokračovalo
v 90. letech 20. století, kdy proběhl konzervační
zásah. Byly zajištěny uvolněné úseky zdiva a provedena částečná chemická konsolidace. Realizovaný
zásah však pouze pozastavil rozpad zdiva. Následoval další pokus, firma KURS provedla „zadrnování“
koruny hradeb. Tato činnost se v budoucnu projevila jako značně nekvalitní.
jednání, jejichž cílem bylo stanovit co nejšetrnější
postup záchrany hradeb.
„V současné době máme v ruce zpracovanou projektovou dokumentaci na revitalizaci hradeb od
akad. soch. Martina Pokorného,“ uvedla Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje a dodala, „restaurátorské práce budou probíhat ve dvou etapách, I.
etapa a její přípravné práce již byly zahájeny.“

Od roku 2009 až do současnosti probíhala pravidelná jednání mezi stavebním úřadem Český Brod,
zástupci Národního památkového ústavu Praha
(NPÚ), restaurátory, archeology a projektanty. Výsledkem byl v roce 2009 návrh na konzervaci a sanaci středověkého opevnění od restaurátora Jana
Mjartana. Práce zahrnovaly odstranění vegetace
z koruny hradeb, chemické zpevnění původního
pískovce, vysušení, odvodnění a přiložení mopové folie k vnější i vnitřní straně opevnění. Tento
způsob byl ale z hlediska NPÚ Praha nepřijatelný.
Argumentem bylo, že by se vysušením paty zdiva
rozpad hradeb ještě urychlil.
O tři roky později navrhla firma MURUS další řešení: dozdít korunu hradeb z plných cihel, zhotovit dřevěnou stříšku s pálenými bobrovkami. Ani
tento návrh však nebyl schválen. Následovala další

Práce budou zahrnovat mechanické očištění koruny zdiva, odstranění vegetace a nánosů hlíny, očištění kamene a spár zdiva, následné zpevnění, přeosazení uvolněných kamenů a na závěr zadrnování
koruny vhodnými suchomilnými rostlinami.
I. etapa by měla být dokončena ještě v září tohoto
roku, za částku 700 tis. Kč bez DPH, z toho 350 tis.
Kč pokryje dotace Ministerstva kultury ČR a zbytek
uhradí město. II. etapa bude dokončena až v září
2015, za částku 678 tis. Kč bez DPH.
„I v roce 2015 počítáme s tím, že část peněz pokryje dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových
zón Ministerstva kultury ČR,“ dodala paní Dočkalová.
Jitka Kocourková,
odbor rozvoje
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Slavnosti: Budou či nebudou?
Shakespearovskou otázku pomůže rozluštit i divadelní studio Hamlet ze Železného Brodu. Po posledních
jednáních s vedením měst Kouřimi a Kostelce n. Č. l. je opět jasnější, že naše tři města spolu uspořádají
s podporou Středočeského kraje cyklus Podlipanské kulturní slavnosti. Od 13. června do 12. července se
tak propojí tradiční Kouřimské hudební slavnosti a Kostelecké hudební poslouchání s novou přehlídkou
umění v Českém Brodě.
Dramatické zahájení připadne v pátek 13. června
v 19.30 hod. hostům z Železného Brodu. Můžete
se těšit na nezdolnou, energií nabitou komedii Na
útěku o náhodném setkání dvou obyčejných žen,
vydávajících se na cestu za dobrodružstvím a životem prožitým naplno. Ve hře od Pierra Palmade
a Christophera Duthurona se vedle Zdislavy Bohuslavové jako host představí členka činohry Divadla
F. X. Šaldy v Liberci paní Jana Hejret Vojtková. Jedná se o první počin Studia Hamlet v rámci projektu
„Profesionálové hrají s ochotníky“, který finančně
podporuje Město Železný Brod.

Hned v sobotu 14. června odpoledne od 15 hod.
pokračuje divadelní aperitiv setkáním loutkářů.
Děti malé i odrostlé uvidí v divadle J. K. Tyl Perníkovou chaloupku v podání souboru z Havlíčkova
Brodu. Další pohádkovou hru přidají herci místního Brodivadla.
Úvod koncertní série bude patřit souboru Schola
Gregoriana Pragensis, který uslyšíte v pátek 20.
června. Vášniví vyznavači muziky mohou následující sobotu 21. června stihnout dokonce čtyři
umělecká setkání. Dopoledne v 10 hod. je zahájí
v českobrodském kostelíku Nejsvětější Trojice Muzica da chiesa (Tomáš Najbrt a Jaroslav Konečný).
Odpoledne v 16 hod. v Kouřimském kostele sv. Štěpána se můžete dotknout biblických textů v mo-

dernějším aranžmá plzeňské skupiny v programu
Touch of Gospel. V podvečer na 17 hod. zamíří do
Kostelce n. Č. l. příznivci komorní tvorby. Smyčcový orchestr Vox Bohemica tam zahraje skladby
v kostele sv. Andělů Strážných. Večer od 19 hod.
zakončí sobotní kulturní nadílku varhanní koncert
za doprovodu trubky v českobrodském kostele sv.
Gotharda.
Nezvyklé množství hostů, zpěváků i instrumentalistů si pozval pěvecký sbor a orchestr Vox Bohemicalis. Requiem od G.
Fauré si takové obsazení zaslouží stejně jako
vaši pozornost. Koncert vás čeká v neděli
22. června od 18 hod.
v kouřimském kostele
sv. Štěpána. Kdo odjíždí
na prázdniny a dovolené později, nenechá si
ujít další dva koncerty
Kosteleckého hudebního poslouchání. Uskuteční se v kostelíku sv. Jana Křtitele. V sobotu 5.
července od 19 hod. zahraje Musica Dolce Vita
a o týden později, opět v 19 hod. uslyšíte sestry
Havelkovy.
Připojujeme ještě poslední zajímavou zprávu: Pořadatelé a organizátoři slavností se shodli, že výtěžek z dobrovolného vstupného věnují na podporu
drobných projektů užitného umění oživující veřejný prostor. Třeba se tak zanedlouho posadíme na
náměstí na lavičku kombinovanou se stojanem na
jízdní kola.
Tomáš Charvát a Aleš Kašpar
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Obnova veřejného osvětlení v Českém Brodě pokračuje
Pracovníci Technických služeb Český Brod začali v dubnu plánovanou rekonstrukci veřejného osvětlení.
V první fázi proběhla rekonstrukce letitých vysloužilých lamp na spojovací cestě z obce Zahrady do Vrátkova, kterou využívají zejména občané k cestě na autobusovou zastávku v Zahradech, ale také turisté
a cykloturisté.
Jednalo se o instalaci 5 stožárů veřejného osvětlení. Rekonstrukce se týkala stožárů VO a lamp včetně příslušenství. Byla použita nová úsporná světla
s označením LED SKIDO Schréder. Tato světla jsou
díky příkonu 15 W a výborným fotometrickým
vlastnostem vhodná pro osvětlení komunikací nižších tříd, parkovišť, cyklostezek, pěších zón a parků.
Další akce proběhla v městském parku v blízkosti pivovarského rybníka, kde došlo k výměně 16
lamp, které mnoho let osvětlovaly tento park. Byla
zde použita úsporná světla stejného typu. V další
fázi probíhá rekonstrukce osvětlení v části města
zvaného „Za nemocnicí“. Nových světelných bodů
se dočkáme v ulicích Ke Spravedlnosti, Zárubova,
Trstenická, Mikoláše Alše, Svatopluka Čecha, Boženy Němcové, Za Nemocnicí. Také zde dochází k navýšení na počet 48 ks. Práce probíhají v součinnosti s firmou Coffelly, která zabezpečuje uložení sítí
do připravovaných výkopů. Občané se zde dočkají
nových přívodních rozvaděčů. Rekonstrukce bude
dokončena v červenci.
Chtěl bych touto cestou poděkovat pracovníkům p.
Václavu Malému a p. Miroslavu Šedivému, kteří rekonstrukci mají na starosti, a občanům této lokality
za pochopení při realizaci stavby.
Ing. Miroslav Kruliš

VZP ÚŘADUJE V ČESKÉM BRODĚ
Ve dnech 21. května a 18. června v době od 13 do 16 hodin Vás obsloužíme na Městském
úřadě v Českém Brodě. Potřebujete si vyřídit záležitosti týkající se zdravotního pojištění a jste
obyvateli Českého Brodu nebo jeho okolí? VZP ČR za Vámi přijede. Přijďte a ušetřete tak čas,
těšíme se na Vás.
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Představujeme vám další odbor z MěÚ Český Brod
Odbor životního prostředí a zemědělství vykonává převážně agendy přenesené působnosti státní správy.
Vedoucím odboru je Ing. Rostislav Vodička, který odpovídá na několik otázek.
Popište čtenářům, jaké agendy odbor spravuje
a s kolika pracovníky?
V současné době je na našem odboru včetně asistentky zaměstnáno sedm kmenových pracovníků,
kteří vykonávají státní správu na úseku vodního
hospodářství - dva pracovníci, myslivosti a lesního hospodářství a ochrany přírody a krajiny - jeden pracovník, ochrany zemědělského půdního
fondu, ochrany zvířat proti týrání, rostlinolékařské
péče a rybářství - jeden pracovník, ochrany ovzduší a nakládání s odpady - jeden pracovník. Kromě
jmenovaných sedmi pracovníků je na půl roku
naší kolegyní i klientka úřadu práce - absolventka
SŠ, která by s naší pomocí měla získat první praxi. V čele odboru stojím já a zodpovídám nejen za
chod celého odboru, ale vykonávám i státní správu
na úseku ochrany přírody a krajiny, mám na starosti péči o stromy na pozemcích města, jsem v týmu
strategického plánování, zpracovávám některé žádosti o dotace a dohlížím na fungování městských
lesů.

Kdo pečuje o městskou zeleň?
Péči o zeleň ve městě je třeba rozdělit do tří kategorií. Péči o trávníky a keře zajišťují Technické služby
Český Brod. V letošním roce zahájíme práci na zmapování keřů na veřejných plochách města a technickým službám dáme do ruky „kuchařku“, podle
které budou o keře pečovat. Třetí kategorií je péče
o stromy. Výsadby, řezy a některá kácení stromů
zadáváme odborným firmám, které mají arboristické vzdělání a zkušenosti. Díky této péči se městské
stromy staly v průběhu nedávných let bezpečnými.
Většina stromů rostoucích na veřejně přístupných
plochách je inventarizována a údaje o nich jsou
k dispozici na www.stromypodkontrolou.cz.
S ohledem na reakce obyvatel města při kácení
městských stromů jsme na webové stránky města
umístili tabulku, ve které budou zveřejňovány dřeviny určené ke kácení (www.cesbrod.cz > Městský
úřad > Odbory > Odbor životního prostředí a zemědělství > Přehled dřevin ke kácení).

Co nového
Kromě běžných zásahů na dřevinách realizujeme
v současné době i projekt Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města Český
Brod, který je podpořen z Operačního programu
životní prostředí. Podrobnosti o projektu jsou
k dispozici opět na webu města (www.cesbrod.cz
> Město a samospráva > Projekty města > Projekt
„Zlepšení mikroklimatických podmínek“).
Co je nového v městských lesích?
Kromě standardního hospodaření dle lesního hospodářského plánu, které na základě dlouhodobé
smlouvy zajišťuje Kolínská lesní společnost s.r.o.,
byl v areálu myslivny ve Vrátkově zaveden chov
dančí zvěře. Stádo nyní tvoří dvě daněly a jeden
daněk, vzhledem k velikosti a úživnosti výběhu se
stádo může rozrůst o další dvě daněly.
Díky podpoře úřadu práce a vytvoření dvou veřejně prospěšných pracovních míst bude mít lesní správce podstatně více sil na opravy a údržbu
lesního majetku, především lesní cestní sítě. Kromě běžné správy majetku bude zahájena výroba
a prodej štípaného palivového dřeva a díky dotaci
budou napraveny škody na lesním majetku způsobené loňskými povodněmi.

11
Zmiňujete povodně a blíží se červen, jaká opatření byla přijata?
Loňská povodňová epizoda ukázala, že město nebylo vybaveno dostatečným množstvím prostředků na lokální opatření, proto byly pořízeny plničky
pytlů, nakoupeny zásoby vlastních pytlů a bylo
zakoupeno plovoucí čerpadlo. Kromě materiálních
opatření byl upřesněn seznam krizových lokalit.
V současné době vede krajský úřad proces stanovení záplavových území, po jeho ukončení a vyhlášení těchto území zřejmě proběhne jednání o stavebních opatřeních ochrany před povodněmi.
Na jakých projektech města se podílíte?
V současnosti se jedná např. o již zmíněný projekt
Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města Český Brod. Dále se staráme
o údržbu travnatých cest do okolní krajiny, do Kounic podél Kounického potoka a zajišťujeme péči
o naučné stezky v Dolánkách. Také máme v plánu
opravit škody na lesním majetku po loňských povodních.
A mám-li se podívat do historie, začínali jsme se
třemi dětskými hřišti, vyměnili jsme herní prvky
a pískoviště na sídlišti, opravili oplocení hřiště na
sídlišti a obnovili zeleň v parku „Škvárovna“. V tom
samém parku jsme instalovali lavičky, vybudovali
víceúčelové hřiště pro míčové hry, postavili a oplotili sáňkovací kopec. Na druhé straně města, v Hálově zahradě u pivovaru vzniklo místo pro setkávání - venkovní cvičební stroje, hřiště na pétanque,
lavičky s pergolami. Kromě vybavení veřejně přístupných prostor mobiliářem se snažíme do města
vnést trochu více barev. Osadili jsme některé city
bloky květinami, vytvořili jsme štěrkové záhony
a i letos vyzdobíme radniční okna muškáty.
Kristýna Šílová, PR manažerka

DEN DĚTÍ
O.s. LECCOS zve v pátek 30. května od 13 hod. všechny děti na zahradu českobrodského
gymnázia na den plný zábavných her a disciplín, ukázky hasičů, psovodů, červeného kříže a
loutkové představení „Co loutky dovedou“. Akce proběhne jen za pěkného počasí, vstupné
dobrovolné! Více informací na www.leccos.cz.
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Jak postupují práce na novém územním plánu?
Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování, pořizuje nový územní plán města (ÚP).
Proces projednávání územně plánovací dokumentace je dlouhý a má několik etap. V předchozích etapách
bylo zpracováno, projednáno a schváleno zadání nového ÚP, uskutečnilo se společné projednání návrhu ÚP
a na základě podaných připomínek došlo k jeho přepracování.
Změny se týkaly hlavně západního obchvatu města
(vznikla by komunikace II. třídy, která by odvedla
dopravu z města na jeho okraj a zároveň by byla
vytvořena komunikace umožňující dopravní napojení nových rozvojových lokalit na dopravní systém). V přepracovaném návrhu ÚP byl upřednostněn východní obchvat města, který ale není veden
zcela po katastru Českého Brodu, ale zasahuje do
katastru dalších 4 obcí, od kterých bylo nutno získat souhlasy s jeho umístěním, které v budoucnu
vyvolá změny územních plánů těchto obcí. Tímto
se pozdržely práce na pořizování nového ÚP.

Návrh ÚP bude v souladu se schváleným zadáním
řešit konkrétní funkční využití ploch a jejich regulativy. Nad pracovní verzí návrhu probíhaly pracovní
schůzky, jichž se kromě zástupců města, pořizovatele (městského úřadu) a zpracovatele (projektanta) zúčastnila i veřejnost. O termínech veřejného
projednání, budou občané včas informováni.
Postup zpracování ÚP v roce 2014
Dne 28. února proběhlo opakované společné jednání o návrhu ÚP. Do 12. března mohl každý k projednávanému návrhu ÚP uplatnit připomínky. Dotčené orgány mohly svá stanoviska sdělit až do 31.
března.
Úřad územního plánování obdržel několik připomínek ze strany občanů Českého Brodu a několik
stanovisek dotčených orgánů.

Pořizovatel nyní návrh ÚP spolu s připomínkami
občanů a stanovisky dotčených orgánů zašle Krajskému úřadu Středočeského kraje. Po obdržení stanoviska od Krajského úřadu Středočeského kraje
bude dále postupováno podle stavebního zákona.
Řízení o ÚP by mělo proběhnout v tomto roce.
Upravený a posouzený návrh ÚP, vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání
pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou.
Veřejné projednání a vyhodnocení se bude konat
nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K veřejnému
projednání bude jednotlivě přizváno Město Český
Brod, pro které se územní plán pořizuje, dotčené
orgány, krajský úřad a sousední obce, a to nejméně
30 dnů předem.
Námitky proti návrhu ÚP mohou podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání
může každý uplatnit své připomínky. Dotčené osoby musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek
musí být na tuto skutečnost upozorněny.
Upozornění veřejnosti!
Je bezpodmínečně nutné, aby občané pečlivě
sledovali dění ve městě, umísťování oznámení na
úředních deskách Městského úřadu, aby tak mohli
včas uplatnit námitky a připomínky k dokumentu,
který po jeho vydání ovlivní život ve městě na několik příštích let.
Ing. Radana Marešová,
vedoucí pro odbor stavební a územního plánování

Ze společnosti
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Letošní sezóna basketbalového potěru skončila
V minulých číslech jste se mohli dočíst o úspěších našich dorostenců v kategoriích U15 a U17. Českobrodský basket má ale v záloze děti ročníků narození 2002 - 2005, které letos hrály krajské soutěže v kategoriích
U12 a U11.
Oba týmy si vedly se střídavými úspěchy (respektive nezdary) a skončily svorně na 10. místě krajské
soutěže. Zejména tým U12 trpěl často nedostatkem hráčů a zaskakovat musely mladší děti. Bohužel nás letos postihla velká marodka, takže opory
týmu Vomáčka, Budín, Benák P., Trča a Kratochvíl
se v zápase ani jednou nepotkaly. Ve družstvu U11
hrála hlavně děvčata a „služebně“ mladší kluci. Ke
klíčovým hráčům patřili Přikryl, Lorenz, Rak, Musilová, Vohánková, Horáková, Příhodová a Najmanová.

ninků se již od přípravky zúčastňují profesionální
trenéři z Nymburka, se kterými má náš klub navázanou nadstandardní spolupráci. Do konce školního
roku pojedeme ještě na dva turnaje pro přípravky
začínajících basketbalistů a v měsíci srpnu pak pořádáme tradiční týdenní soustředění v Jičíně.
Tímto zvu všechny děti, aby si hru zvanou basketbal přišly vyzkoušet. Budete vítáni!
Jan Benák

Trénujeme i v květnu a červnu a to v pondělí, ve
středu a ve čtvrtek od 15.30 do 17.00 v hale. Tré-

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY v ZUŠ
Základní umělecká škola Český Brod vyhlašuje „talentovky“ na školní rok 2014/2015 pro Český Brod a Úvaly - výtvarný, taneční, hudební, literární a dramatický obor. Informace o podmínkách talentových zkoušek a studiu získáte na tel.: 321 622 170, 602 270 065 nebo na
www.zusceskybrod.cz.
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Okruh Českobrodský je plnoletý,
jel se už 18. ročník!
Zdá se to až neuvěřitelné, ale je to tak. Na pět předválečných ročníků se navázalo v r. 2002 a od té doby se
tento závod historických automobilů a motocyklů jezdí nepřetržitě, vždy na 1. máje a skoro vždy za krásného počasí. Tyto atributy zřejmě zakladatelé akce za dob 1. republiky na mysli asi neměli, ale obnovitel
tradice, pan Otakar Jeník pravděpodobně ano. Nejen proto byl i letošní XVIII. Okruh Českobrodský jeho
memoriálem a zároveň také 2. srazem skvělých motocyklů BSA, které po loňské úspěšné premiéře opět
našly cestu do metropole Pošembeří.
Parta nadšenců kolem předsedy Veteran Car Clubu Václava Kece z Českého Brodu zahájila přípravy
na letošní ročník ještě během letošní mírné zimy.
Pečlivé přípravy se určitě vyplatily a ve spojení s již
letitými zkušenostmi rozhodně přispěly k úspěchu
akce. Že je to snad troufalé tvrzení a samochvála
nevoní? Opak je pravdou! Dokladem nechť bylo
brzké ranní čtvrteční prvomájové hemžení organizátorů, desítek strojů a jezdců i stovek návštěvníků
na českobrodském náměstí, které vydrželo celé
dopoledne. Během něj se postupně řadily, pokud
možno vedle sebe, slavné a někdy již zapomenuté
značky sólo i side motorek i aut civilních a vojenských snad z celé Evropy a USA: Auto Union, Jawa,
Škoda, Aero, Tatra, Praga, Ford, Volha, GAZ, Lada,
Dněpr, Ural, Jeep, Wartburg, Trabant, Velorex,
Moris, Indian, Harley Davidson, Ariel, Mercedes,

NSU, DKV, BMW, Porche, Fiat, Triumph, MG, Chevrolet...
K vidění byl v naprosto perfektním a funkčním stavu také statický motor L. Benz vyrobený v Třebíči,
který se dříve používal v zemědělství, pojízdné traktory Zetor 25 a McCormick a také funkční hasičská
auta SDH z Českého Brodu a Přerova nad Labem
z r. 1929 a 1951. Vidět bylo možno také 90 letý automobil americké značky Dodge Brothers Tourer
116 z r. 1924 a motocykl AutoMoto A12 vyrobený
v r. 1929 ve Francii. Co nebo kdo nebyl jmenován,
nechť čtenář promine, bylo toho opravdu moc.
Husovo náměstí bylo doslova napěchované odhadem dvěma stovkami veteránů. Při jejich prohlídce
nejednomu návštěvníku vyvstala z paměti vzpo-
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mínka na ty staré, dobré časy. A to ať při pohledu
na techniku prvorepublikovou, válečnou či socialistickou. Dědeček vyprávěl svým vnoučatům, na
co bylo to či ono „hejblátko“ u motocyklu, se kterým kdysi jezdil za babičkou. Tatínci se pak pyšnili
před rodinkou mnoha motoristickými historkami,
z nichž nejpeprnější byly zpravidla ty, kde se vyskytovali „švestky, mlíkaři nebo esenbáci“ (pro mladší generaci čtenářů šlo o adekvátní označení pro
dnešní policii). I jejich uniformu včetně žlutobílého
žigulíka s modrým majákem a nápisem VB bylo
možné na náměstí vidět.
Podobně jako minulý rok svůj „koutek u prkenné
ohrady“, polepené dobovými relikviemi měly britské motocykly BSA. Přijelo jich celkem 23 z celé
republiky, a to jak na sraz, tak se mnozí jezdci se
svými „besárnami“ účastnili odpoledního závodu.
Jakýsi punc dokonalosti a úplnosti daly dopolední
výstavě i historické autobusy a nákladní automobily z pojízdné sbírky OAD Kolín pana Aloise Koutka.
Na start, který byl doslova obalen hrozny fandících
diváků, se postavilo v pravé poledne „110 statečných“ - 52 motocyklů a 58 automobilů, což bylo
nejvíc za celou historii závodu! I to svědčí o rostoucí oblibě a popularitě tohoto skutečně výjimečného podniku na území České republiky. Startovní
praporek jako v minulých ročnících přesně a neomylně zvedal v půlminutovém intervalu pro motorky a v minutovém pro auta bývalý starosta Českého Brodu pan Jaromír Fischer.
Všechny závodníky přitom pohotově vyfotografoval na ceněný pamětní list místní fotograf pan
Tomáš Mukařovský. Trať dvoukolového závodu
pravidelnosti o celkové maximální délce 78 km
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letos vedla z Českého Brodu přes Kounice, Vykáň,
Mochov, Císařskou Kuchyni, Přerov nad Labem,
Semice, Kersko, Velenku, Chrást, Poříčany a zpět
do cíle v Českém Brodě. Díky krásnému počasí jen
s mírným májovým deštíkem, ukázněnosti jezdců,
kteří nesměli překročit průměrnou rychlost 50 km
za hodinu a pochopení obyvatel okolních obcí a diváků, do cíle přijely bez nehody v podstatě všechny
historické stroje.
Po dojetí posledního, kolem půl čtvrté, zintenzivnily práce ve výpočetním středisku v budově Městského úřadu tak, že konečné výsledky byly zveřejněny již kolem 17.30. V místní sokolovně pak vždy 3
nejlepší jezdci či jezdkyně v celkem pěti kategoriích
- automobily a motorky do r. 1945, po roce 1945
(max. do r. 1960) a absolutní pořadí, byli odměněni
nablýskanými poháry a jablečnými mošty z Tuchoraze. Cenu si odnesla rovněž nejúspěšnější řidička
a oba jezdci na nejstarších strojích. Všichni účastníci, kteří odevzdali pořadatelům své startovní číslo, pak získali ceněnou pamětní kovovou plaketu
a fotografii ze svého startu do soutěže. Květinu
jako závdavek k blížícímu se prvomájovému večeru
dostaly i všechny odvážné ženy řidičky.
Úsměvy na tvářích účastníků, potlesk na otevřené
scéně i slova chvály a uznání byla tou nejlepší odměnou pro všechny organizátory, rozhodčí, partnery a sponzory, kteří se na úspěchu letošního již
„plnoletého“ závodu podíleli. Šťastnou cestu a na
shledanou 1. května 2015 při startu našeho již 19.
ročníku Okruhu Českobrodského! Výsledky a fotografie najdete na www.cbokruh.wz.cz.
Miloslav Oliva,
AMK VCC Český Brod
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Eurovolby na gymnáziu
Studentské volby, tentokrát do evropského parlamentu, jsou již tradiční akcí, kterou pořádá nezisková
organizace Člověk v tísni. Volit v nich mohou studenti starší patnácti let. Jde o průzkum politického názoru
studentů, kteří s volebními výsledky budou za pár let výrazně hýbat a zároveň pokus o zvýšení volební
účasti. Po čtvrté se k této celorepublikové akci připojilo i naše českobrodské gymnázium.
U studentů gymnázia pravidelně (kromě prezidentských voleb) obsazovala první dvě místa Česká pirátská strana a TOP 09 a Starostové, nejinak tomu
bylo i tentokrát. Česká pirátská strana z tohoto
„tradičního“ duelu vyšla opět vítězně, když získala
29,23% hlasů studentů gymnázia. TOP 09 a Starostové získali 21,54% hlasů. Svůj výsledek, tedy
třetí místo, zopakovalo z voleb parlamentních ANO
2011 se ziskem 10,77%, čtvrtá ODS dosáhla 7,69%.
Překvapením těchto voleb se stala Romská demokratická strana, která se se ziskem 6,15% umístila
na pátém místě (v celorepublikovém měřítku až 8).
Nejlepší šestici uzavírá Strana zelených se ziskem
4,62%. Volební účast na gymnáziu dosáhla 38,3%.
Na celorepublikové úrovni, stejně jako u nás,
vyhráli Piráti s 19,19%, druhé skončilo hnutí
ANO 2011 (16,20%) a třetí TOP 09 a Starostové
(12,09%). Čtvrté místo překvapivě obsadilo Hnutí
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (7,14%),

pátí skončili Zelení se ziskem 4,76%. Šesté místo
obsadila strana s celým názvem Strana zdravého
rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných států (4,50%), která dominuje spíše svým názvem než skutky.
Jakub Ransdorf,
5A8, Gymnázium Český Brod
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Jaro v Domově Anna
První třetina roku nám v Domově pro seniory rychle uběhla, a to hlavně díky tomu, že se stále něco děje.
Novinkou tohoto období jsou jistě besedy na různá
témata, které pro klienty připravuje naše ergoterapeutka paní Krutská. Tak jsme se postupně dozvěděli zajímavosti o léčivé síle kamenů, o významu
vitamínů a také něco o stopových prvcích a kovech
života v přírodě. Ke každé besedě patří i výborné
zdravé občerstvení, jako například dýňová polévka,
kroupové karbanátky, salát z červené řepy, nebo
mateřídouškový čaj s bezinkovým sirupem.
Leden nám svým úžasným vystoupením zpestřily
děti z kroužku aerobiku - Corridoor. Senioři se na
jejich vystoupení moc těšili, o čemž svědčí i velká
účast na této odpolední akci.
V únoru jsme si připomněli známé písně Milana
Chladila, které našim klientům krásně zazpíval pan
Šimon Pečenka v hudebním pásmu „Za rok se vrátím“. Koncem měsíce se konaly Zabíjačkové hody,
které patří k nejoblíbenější akci roku. Klienti mohli
sledovat řezníka přímo při práci a všichni se dlouho
těšili na ovar, zabíjačkovou polévku, jitrnice a tlačenku.
Začátkem března nás navštívil Masopustní průvod
dětí ze Základní a praktické školy. Veselé a nápadité masky se našim klientům moc líbily a rádi si
s dětmi zazpívali pár písniček. V březnu k nám také
již poněkolikáté dorazil z Moravy pan Zdeněk Černohouz, tentokrát s hudebním pořadem „Byla noc
krásná, májová“.

Celý duben se již nesl v duchu nadcházejících velikonoc. Na keramickém kroužku senioři vyráběli velikonoční beránky, pekly se jidáše, uspořádali jsme
velikonoční kavárničku. Skvělé jarní vystoupení si
pro naše klienty připravily děti ze Základní a praktické školy. Děti nám nejen hezky zazpívaly, ale
také předvedly krásné tanečky a nakonec rozdaly
každému malý dáreček pro potěšení. Také výlet do
velikonočně vyzdobeného skanzenu v Přerově nad
Labem se klientům velmi líbil.
Poslední dubnovou akcí bylo grilování, tentokrát
čarodějnické. K dobrým buřtům a pivu nám tradičně zahrál na harmoniku pan Musil a bylo z toho
zase jedno pohodové odpoledne.
Fotografie z našich akcí si můžete prohlédnout na
www.domov-anna.cz.
L. Hovorková, ředitelka
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Slouha se mohl radovat!
Hlavní organizátoři ekologického setkání obce Přišimasy, Hradešín, Tismice a Region Pošem-beří o. p. s.
přivítali návštěvníky v sobotu 19. dubna v nedalekém sousedství žulového obra na vrchu Klepec u obce
Přišimasy, kterému místní říkají „Slouha“.
Již po osmé se tu lidé ze širokého okolí sešli, aby
společně oslavili Den Země. Přišli také pobesedovat, něco dobrého sníst, vypít anebo získat informace o místních spolcích či novinkách z regionu
Pošembeří. Ani letos nechyběl doprovodný program zaměřený na rodiny s dětmi a příznivce dílen
i místních produktů. Organizátoři se poprvé pokusili překročit český rekord ve společném svazování
šátků. Rekord byl překročen o 15 metrů, a tak nic
nebrání tomu, aby se společně s agenturou Dobrý
den příští rok pustili do akce naostro a byl proveden
nový zápis do České knihy rekordů.
„Nápad s obvázáním Klepce se mi moc líbí. Symbolicky všichni táhneme za jeden provaz a to je potřeba!“ řekla jedna z účastnic. „Z celého odpoledne se

mi nejvíce líbil závod v popelnicích. Porazila jsem
tátu!“ s nadšením popisovala nevšední zážitek malá
Eva Nováková, která na Klepec přišla se svými rodiči
již po páté. Tento slavnostní den patří tradičně do
jejich rodinného kalendáře.
V průběhu oslav Dne Země došlo i na vyhlášení
výsledků dobrovolnické úklidové akce Regionu
Pošembeří o. p. s. s názvem Ukliďme Pošembeří!
2014. S potěšením jsme zjistili, že zanedbaných neupravených míst a černých skládek v regionu ubývá.
V oblastech, kde se uklízelo již v minulých ročnících
poklesl výskyt směsného odpadu, skla i plastů. Na
černé skládky však můžeme ve volné krajině bohužel stále narazit. Potýkali se s nimi dobrovolníci
například v katastrálním území obcí Mochov, Sluštice, Květnice, Bříství, Přehvozdí i Český Brod. Mezi
nalezené „poklady“ patřily koberce, deky, oblečení,
eternitová krytina nebo dětský kočárek. Letos se
do úklidu zapojilo 28 subjektů se 700 dobrovolníky,
z toho jednu polovinu tvořily děti ve věku do 15 let.
Všichni společně nasbírali 29,6 tun směsného odpadu, 0,4 tuny plastů, 0,1 tuny skleněných odpadků
a přes 200 kusů pneumatik.
Děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojili a pomohli tak dobré věci.
Petra Ištvániková, Region Pošembeří o.p.s.
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Květen v KECu
V sobotu 31. května jste všichni srdečně zváni do štolmířského Kulturně-environmentálního centra, v ul.
Havelská 3. Od 14 hod. oslavíme společně s českobrodským sdružením Leccos předčasně dětský den a slavnostně pokácíme májku. Děti se mohou těšit na různé soutěže a sladkou odměnu. Večer bude pokračovat
zábavou v centru za doprovodu country kapely.
Tento měsíc také finišujeme se stavbou veřejné
pece na chleba. Ta se bude nyní 6 týdnů vypalovat.
První pecen společně ochutnáme 18. července.
Na tentýž den chystáme i jednu hudební lahůdku.
V kostele sv. Havla zahraje newyorská kapela Bee
and Flower sdružená okolo zpěvačky a skladatelky
Dany Schechter.

rodním projektu na podporu a aktivizaci osob nad
50 let. Začátkem května jsme se s ostatními účastníky projektu sešli v Bolu, v Turecku, kde jsme představili naše zkušenosti s touto cílovou skupinou.
Tereza Šíchová, M᾽am᾽aloca, o.s.

Kromě aktivit v KECu prezentuje M′ama′loca svou
činnost i v zahraničí. Spolupracujeme na meziná-

PO-PO-LES
Zveme všechny děti na 32. ročník zábavně-sportovního odpoledne Pochod pohádkovým lesem. Vstup do lesa pod Tuchorazskou hláskou bude otevřen od 12 do 16 hod., 3 km dlouhá
trať pochodu je vedena převážně po lesních cestách. V cíli bude připraveno občerstvení a
ohniště pro opečení buřtů. Více informací na www.skaut7.cz
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Přivítali jsme jaro
Letošní mírný průběh zimy a neočekávaně rychlý nástup jara s teplým počasím přispěl k tomu, aby ožily
obě zahrady liblické mateřské školy již koncem března.
Na zahradu u třídy starších dětí přibyla nová houpačka a také stolky s lavičkami, které pomohou rozšířit možnosti prodloužení pobytu dětí venku. Díky
nim mohou paní učitelky plánovat více činností
ven a mohou dopolední aktivity zahájit na zahradě
již svačinou, po té stačí jen oknem podat připravené pracovní listy, obrázky, pastelky a „vyučování“
předškoláků s Kuliferdou může pokračovat.
Měsíc duben byl v obou třídách věnován kromě
příprav na Velikonoce probouzející se přírodě, zejména zvířatům. Děti navštívily „farmu u Váňů“,
aby se podívaly na čerstvě narozená jehňata, kuřata a králíky, měly možnost nakrmit ovce, pohladit
si je. Majitelé museli odpovídat na zvědavé dotazy
dětí. Školku navštívili v dubnu také chovatelé plazů a rozšířili dětem poznatky o životě těchto zajímavých a neobyčejných tvorů. Dětem nabídli také
přímý kontakt s hady a děti této nabídky nadšeně
využily.
Novou zahradu u střední školy čekaly jarní práce.
V rámci projektu Zahrada pro hru a učení v MŠ
Liblice se sela semínka, sázely se sazenice kedlu-

bů, předpěstovaných slunečnic a letniček, do země
putovaly brambory. Školka dostala darem od Eko
týmu Základní a praktické školy z Českého Brodu
sazenice ananasových jahod, které si děti spolu
s učitelkami zasadily do betonových květináčů.
Poslední dubnový den byl ve znamení čar a kouzel.
Děti od rána přicházely v čarodějných převlecích.
Mladší děti měly čarodějnou módní přehlídku,
společně vařily kouzelné lektvary a proletěly se na
koštěti. Dopoledne završily opékáním buřtů na zahradě, kterého se zúčastnily také některé maminky a babičky. Ve třídě starších dětí uspořádaly paní
učitelky průvod čarodějnic po Liblicích a po něm
následovalo soutěžení ve stejném duchu na školní
zahradě.
První květnový týden nabídl dětem další zážitky v podobě návštěvy strážníků městské policie
s ukázkou výcviku služebních psů a celodenního
výletu na zámek Berchtold.
Bc. Jitka Majerová, ředitelka

INFORMAČNÍ CENTRUM MÁ OD KVĚTNA OPĚT OTEVŘENO I O VÍKENDU
pondělí, středa
8.00 - 11.00 12.00 - 17.00
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 - 11.00 12.00 - 16.00
sobota, neděle (květen - září)
11.00 - 16.00
Tel. 321 612 218 - 9, e-mail: info@cesbrod.cz
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Velikonoční prázdniny v Hostinném
Rok se s rokem sešel a velikonoční prázdniny jsou tu zas. A tak jsme sbalili saky paky, fidlátka, svých pět
švestek i buchty od maminek a ve čtvrtek 17. dubna brzy ráno jsme se sešli na nádraží. Náš cíl – skautský
dům v Hostinném. Opět nás vyrazila celá hromada a opět se dala čekat spousta zábavy a zážitků. A protože nám po celých pět dní prázdnin přálo i počasí, nenechaly na sebe zážitky dlouho čekat.
A co nás tedy všechno čekalo a neminulo? Po čtvrtečním ubytování se a procházce po okolí přišel
pátek plný her. Hráli jsme v lese, v parku, na hřišti
a nakonec jsme se honili za Fantomem i ulicemi
Hostinného. V sobotu jsme pak vyrazili na túru.
Cílem byla údolní přehradní nádrž s poetickým názvem Les Království. A že tam bylo vážně pohádkově. Pravda, nejdřív jsme si tedy trošku zasprintovali
na autobus, ale pak už šlo všechno jako po drátkách. Dokonce za námi přijela i „Šéfova“, ještě teplá sekaná. Ani zpátky se nám nakonec nechtělo.
V neděli přišlo tradiční barvení vajíček a pletení
pomlázek. A jak už jsme v tom tím každoročním
opakováním zběhlí, šlo nám to od ruky raz dva,
a tak zbyl i čas na odpolední polévání. No, dalo se
čekat, že to jako obvykle opět nebudou jen kluci,

kdo bude zlitý od hlavy až k patě, ale jinak by to
snad ani nebyla zábava.
A v pondělí nadešlo nevyhnutelné. Zase ti kluci
dokázali vstát neuvěřitelně potichu, dřív než my
holky, a zase nás s pomlázkami v rukou překvapili ještě rozespalé v postelích. Takže vlastně dobrá
zpráva, nejméně do dalších Velikonoc budeme
mladé, zdravé a krásné. Pak už ale rychle zabalit,
uklidit chatu, připravit svačiny na cestu, všechno
naložit a hurá domů. Tedy, ne že by se nám chtělo,
ale nedá se nic dělat, maminky už nás pomalu čekají na nádraží. A že jsme si celé prázdniny skvěle
užili, vyrazíme jistojistě znovu i napřesrok.
Radka Novotná,
Skautské středisko 07 Ing. Ládi Nováka
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Akce Vpřed 2014

Tak jsme se opět po roce zúčastnili „chrudimské Akce Vpřed“, dvoudenního orientačního etapového závodu, který vždy závodníky prověří fyzicky i psychicky, a to až na dřeň. Dva dny, kdy vás čeká málo spánku,
hodně zajímavých, ale náročných fyzických aktivit a úkolů, a kdy vám hlavu zavaří šifry tak zašifrované, že
vyluštit je dokáží jen opravdoví borci.
Do Chrudimi jsme přijeli v pátek 25. dubna a hned
jsme se vydali na náměstí, kde již probíhaly přípravy k oslavám 350 let od úmrtí kata Mydláře, který
z Chrudimi pocházel.
V sobotu ráno jsme čekali na autobusovém nádraží
na autobus, který nás měl dovézt na místo startu
29. ročníku akce Vpřed - do klubu Střelec v Prachovicích. Start byl v 9 hod. a po něm následovala zdlouhavá vybíhací šifra, pro kterou bylo nutné
vyplnit 9 kvízů. Asi po 1,5 hodině jsme se dostali
ke kýženému výsledku: „Vaše další cesta vede k začátku naučné stezky Kolem prachovického lomu.“
Tam jsme našli první kontrolu a s ní i odhad vzdálenosti.
Poté nás čekalo stoupání kolem lomu, hledání
stromu s obrázkem v lese a trochu toho bloudění,
které už prostě k akci patří. Když už jsme si mysleli,
že jsme u cíle, dozvěděli jsme se na další kontrole,
že jsme teprve tak v polovině trati. Dlouhé stoupání ke zřícenině hradu Lichnice nám také na síle
nepřidalo a jak padala noc, my jsme se pomalu,
ale jistě blížili k cíli. Cílem první etapy byla požární
stanice v obci Lipovec, kam jsme dorazili kolem 12
hod. v noci.
Druhý den nás čekalo nemilé překvapení v podobě
puchýřů, které se na našich nohách objevily přes
noc. To zpomalilo náš postup ve druhé etapě, která
opět začínala zapeklitou šifrou. Ta se nám tentokrát nepodařila rozluštit, a tak jsme si museli vzít
radílka a vyrazili jsme. Druhá etapa byla o mnoho
kratší než první, takže nám cesta uběhla jako voda
a před polednem jsme byli v cíli závodu. Následovalo vyhlášení výsledků. Naše hlídka se umístila na
celkovém 23. místě. Poté následovala cesta domů,
vyspat se, zahojit všechny šrámy, a za rok nás určitě čekejte na startu 30. ročníku!
Jan Jelínek a Matěj Tvrzník,
Středisko 07 - Ing. Ládi Nováka

Bohouš Bártík (Zálesák-středisko Táborníci Chrudim)
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Eskymáci a indiáni z Piškotky
Pomalu se stává již tradicí, že o veškerém školním volnu probíhají v našem klubu Piškotka příměstské tábory. Nejinak tomu bylo i v době velikonočních prázdnin. V tomto čase jsme u nás zorganizovali dvoudenní
program s názvem „Eskymáci a Indiáni“.
První den jsme si s dětmi hráli na Eskymáky. Děti
plnily kuriózní disciplíny tzv. eskymácké olympiády,
jako např. skok z praskající kry, tulení pohyb a jiné.
Největším pokušením a zkouškou trpělivosti však
bylo stavění iglů z kostek cukru. Kdo ochutnal, byl
diskvalifikován. Ve volném čase jsme si vyrobili čelenky, luky a šípy.

guláš. Počasí nám sice extrémně nepřálo (bubnování a indiánské tance jsme museli přesunout na
jiné výlety), ale i tak si děti výlet užily. Všichni už
se těší na další dobrodružství, které jsme připravili
na léto v podobě týdenního příměstského tábora
s názvem „Zlatá horečka na Klondike“ a nejen ty.
Více informací naleznete na www.piskotka.cz.

Druhý den byl věnován prérijním indiánům. S dětmi jsme se vypravili na celodenní výlet na nedaleký
kopec Klepec, který mnozí z nich navštívili poprvé.
Po cestě jsme plnili indiánské disciplíny, snažili jsme
se připravenými luky a šípy skolit vyrobeného bizona. Na Klepci si děti vyrobily indiánské haleny. Pak
už byl nejvyšší čas založit oheň a v kotlíku si uvařit

Příměstské tábory léto 2014:
7. 7. - 11. 7. Cesta kolem světa I. (děti 6 - 12 let)
14. 7. - 18. 7. Průzkumníci přírody (děti 3 - 6 let)
4. 8. - 8. 8. Zlatá horečka na Klondike (děti 7 - 12 let)
25. 8. - 30. 8. Cesta kolem světa II. (děti 6 - 12 let)
Zina Pávišová, klub Piškotka
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Počet „Pošuků“ stoupá
V sobotu 26. dubna proběhl v Dolánkách, a vlastně téměř v celém českobrodském polesí, již třetí ročník
náročného běžeckého závodu „Pošemberský ultra kros“ – zkráceně Pošuk.
Stejně jako běhání je v celé naší zemi na vzestupu, každoročně stoupá i počet „Pošuků“, kteří se
vydají na kopcovitou trať dlouhou 16,5 km, která
vede převážně po lesních cestách v prostoru mezi
obcemi Zahrady, Tuchoraz, Vrátkov, Doubravčice
a Kozojedy. Letos se hlavního běhu zúčastnilo 102
závodnic a závodníků.

Letos s velkým náskokem, a v novém traťovém
rekordu 1:06:26, zvítězil Jan Havlíček z oddílu SK
Babice. Mezi ženami byla nejrychlejší Jitka Kalná
(Atletika Chrudim) s časem 1:27:14. Výborného
umístění dosáhlo i mnoho českobrodských běžců,
kteří tak využili výhody domácího prostředí. Samotná trasa závodu je trvale vyznačena pomocí
namalovaných červenobílých terčů na stromech
a je tak pro zájemce k dispozici celoročně. Kromě
místa startu a cíle v Dolánkách se na trasu můžete
napojit například na hrázi rybníka v Zahradech.
Součástí celodenního programu byly také dětské
závody na kratších tratích, kterých se zúčastnilo 54

dětí ve věku od 2 do 15 let. Pořadatelem závodu je
českobrodské o.s. Magráta. Výtěžek ze startovného tradičně jde na materiální podporu “Dílen přes
čtyři generace” v českobrodském penzionu Anna.
Podrobné výsledky a fotogalerie jsou k dispozici na
www.posuk.net.
Filip Ulík
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Jaro u Psohlavců
S prvními skutečně hřejivými slunečními paprsky se naše činnost začíná přesouvat z tepla kluboven ven, na
sluníčko, do přírody. Zatímco ještě v průběhu března uspořádaly všechny naše oddíly tematicky zaměřená
přespání v klubovně, mimochodem s napínavými programy, které spánek zrovna nepodporovaly, dubnové
akce nás lákají na vzduch.
Asi nejpodařenější byla výprava vlčat, tedy našich
mladších kluků na dlouho připravovanou bitvu
papírovými koulemi do Úval. Dlouhodobé přípravy účastníků, rodičů i vedoucích byly ukončeny
a mohlo se vyjet. Zde přenechám prostor pro citaci autentických zážitků jedné z přímých účastnic
akce, Lenky Farkašové.
„Vydali jsme se k místu bitvy. Víte, že v Úvalech
mají místo parku les? Tak naši kluci už to vědí. Tři
hodiny v něm sváděli bitvu o vlajky. Nejdříve se
obě skupiny rozdělily na poloviny tak, aby poměr
sil byl vyvážený. Pak si z klacků postavili své hradby,
kde „král“ bránil vlajku. Rozdaly se papírové koule
a bitva mohla začít. V tu chvíli se tichý les změnil
v opravdové bojiště. Všude pobíhali bojovníci označení modrou nebo červenou páskou, sbírali koule
a útočili. 3x zasažený útočník musel zvednout ruku
a odebrat se na „uzliště“, kde vyčkal 3 minuty nebo

za úplatu jedné básničky 1 minutu a pak mohl zpět
do boje. Vyhráli modří, ale odměnu za statečnost
v boji dostal každý bojovník.“
Nemohu na tomto místě nezmínit velké zaujetí
malých bojovníků i opravdovou podporu ze strany rodičů všech účastníků. Ale jaro u Psohlavců
je i pravidelná příprava tábořiště v Kácovci. Mimochodem v loňském roce velmi poničeném
povodní a díky úsilí vedoucích, rodičů, přátel ale
i samotných mladších členů s podporou Města je
dnes přívětivější pro pobyt nejenom na plánovaných květnových oddílových výpravách, ale hlavně
na letním táboře, jehož přípravy jsou již v plném
proudu. Fotografie ze všech našich akcí a spoustu
dalších článků si můžete prohlédnout na našem
webu www.psohlavci14.cz.
Josef Ležal
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V kavárně chystáme další z řady dvojkoncertů
Tentokrát bude hostem nevidomý zpěvák, skladatel, klavírista, akordeonista, aranžér a hudební režisér
známý pod přezdívkou Raven.
Narodil se roku 1966 v Praze, od šesti let hraje na
klavír a od deseti let jako samouk na kytaru. První
zkušenosti s koncertováním nabírá už v pubertálním věku, kdy hraje s rockovými kapelami. V gymnaziálních letech se pak představuje jako písničkář
s akustickou kytarou. V roce 1987 zformoval vlastní
kapelu Nasycen, která po personálních a stylových
proměnách vyzrála na přelomu osmé a deváté dekády ve vyhledávanou klubovou formaci rockově
kytarového střihu.
Ještě pod svým občanským jménem Vladimír Kučera tu byl nejen frontmanem a hráčem na klávesové nástroje, ale i autorem drtivé části repertoáru,
což dokumentuje debutové album Provazochodci (Bestia, 1991). Na prahu deváté dekády přijal
pseudonym Raven a sólově debutoval deskou
Bubny a píšťaly (Bonton, 1991). Z posledních let
je znám především spoluprací s kapelou Neřež (Vít
Sázavský a Zdeněk Vřešťál), jejímž stálým členem
byl mezi lety 2004 - 2010. Poté, co kapelu opustil,
vystupuje především v sólových recitálech spolu se

synem Damiánem Kučerou – bubeníkem a perkusionistou.
Ravena jsem pozvala, aby rozezněl nejen klavír
v kavárně U Madony, ale svým sametovým hlasem i jeden z našich všedních dnů. Zážitek to bude
u nás nevšední, přijďte se podívat.
Opět zazní i blok mých písní za doprovodu akordeonu, klavíru a violoncella Vojty Nejedlého.
Kdy? Ve středu 4. června od 19.30 hod. v kavárně
u Madony. Vstupné dobrovolné.
Eliška Sýkorová

Máme Skype, ICQ, mobilní telefony, e-mail...
Opravdu tak máme k sobě blíž?
V dnešní velmi rychlé, uspěchané a stresující době jsou moderní komunikační nástroje nezbytností. Denně
nám ušetří desítky hodin času, které bychom jinak proseděli někde na cestách.
Při současných cenách poštovních známek a telefonních hovorů už se pomalu nevyplácí dopisy
posílat. Chápu, že třeba na vánoční svátky se každoročně pošle tisíce přání, protože už je to pro
mnohé taková tradice, ale na druhou stranu jdou
technologie strašně rychle dopředu a my bychom
s nimi neměli ztrácet krok.
S postupným rozšiřováním a zdokonalováním komunikačních nástrojů se již dnes vyskytuje onemocnění s názvem závislost na sociálních sítích.
Netvrdím, že sociální sítě jsou něco špatného,
nabízejí spoustu užitečných funkcí, jako je třeba
sdílení fotografií, videí, vytváření skupin, stránek,
událostí atd. Facebook však podle mého názoru
může spíše škodit než usnadňovat život. Třeba při

špatném nastavení může dojít k odcizení vašich citlivých dat. Nebo při neopatrném sdílení informací
se k nim může dostat třetí osoba a využít je ve svůj
prospěch. Napadá mě z poslední doby případ jedné mladé Američanky, která sdílela s „celým“ Facebookem informaci, že odjíždí s rodiči na drahou
dovolenou. Toho využili zloději, kteří tuto informaci zachytili a následující den jim vykradli dům.
Z toho vyplývá, že komunikační nástroje jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem. Neměli bychom zapomínat, že krásný večer u večeře s přáteli nám
žádný Facebook nenahradí.
Jiří Slaba 4.A,
SOŠ Český Brod-Liblice
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Zkrocení zlé ženy
Divadlo na Vinohradech se stalo cílem studentů naší školy 9. dubna. Na programu bylo představení hry
Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara. Akci zorganizoval Mgr. Jaroslav Korselt a tímto mu děkuju za
všechny studenty.
Cesta vlakem i metrem uběhla rychle. Já si pořád
dokola stěžoval, že v džínách do divadla nemůžu.
I když mi kamarádi tvrdili, že to je úplně jedno
a měli na sobě také džíny, stejně jsem jim nevěřil.
Naproti divadlu, uprostřed náměstí Míru, stojí kostel svaté Ludmily, kde měl svatbu Jaroslav Hašek.
V divadle jako dramaturg působil Karel Čapek. Hodina literatury v praxi. Zbývala hodinka do začátku
představení, a tak jsme si po skupinkách procházeli
malý, skromný trh na náměstí. Ale už je čas vrátit
se k divadlu. Během chvilky všichni seděli, hlediště
bylo zaplněné především studenty z různých škol.
A já připustil, že džíny nevadí.
Zkrocení zlé ženy je jedna z nejznámějších Shakespearových komedií. Děj se odehrává v Padově, kde
žije bohatý kupec Baptista Minola, který má dvě
krásné dcery, Biancu a Kateřinu. Bianca je hodná,
cudná a chytrá, ale Kateřina je láteřivá semetrika,
které se každý obává. Protože je Kateřina starší,
Baptista se rozhodne nejdříve provdat ji a pak teprve Biancu. Jinak by mu Kateřina zůstala „na ocet“
a hlavně doma. Bianca má více nápadníků, ale o Kateřinu nikdo nestojí, než se ve městě objeví veronský šlechtic Petruccio. Když slyší o vysokém věnu,

rozhodne se, že si ji vezme a učiní z ní pokornou
choť, ač se to ostatním jeví jako nemožné. Petruccio dělá Kateřině ze života peklo, aby si uvědomila, že překračuje konvence, a pochopí, že se musí
zklidnit. Vrcholem příběhu je situace, kdy se Petruccio vsadí s dvěma dalšími novomanžely, kdo z nich
má poslušnější ženu. Každý z nich po sluhovi vzkáže
své ženě, že má přijít k němu. Jediná, která přijde,
je Kateřina a Baptista a ostatní vidí, že Petruccio ji
opravdu zkrotil.
Hra se mi líbila, herci občas improvizovali, když
zapomněli text. Myslím, že Shakespeara by toto
provedení neurazilo, i do Globu chodili prostí lidé
a herci si rozhodně taky něco přidávali. Na tomto
představení se vyřádili, zejména na Filipovi Blažkovi
(Petruccio) bylo vidět, jak si to užívá. Každý v hledišti se smál a já byl spokojen. Jen má hloupost při
ranním výběru polobotek mi způsobila puchýř na
noze. I přes tuto malichernost bych se vydal do Prahy do divadla znovu a myslím, že můžu mluvit i za
drtivou většinu svých spolužáků. A všem, kdo toto
představení ještě neviděli, ho vřele doporučuji.
Karel Kšír 3.A, SOŠ Český Brod-Liblice
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Spaní ve škole
Žáci 8. A ZŠ Tyršova se rozhodli přenocovat jednu noc ve škole.
Po pondělním vyučování jsme se kolem čtvrté hodiny sešli se spacáky, karimatkami a plyšáky před
školou a šli si nahoru do třídy přichystat spaní.
Poté jsme se vydali na procházku. Cesta vedla přes
Liblice a plánovaný cíl byl v pizzerii Malechov, kde
nás čekala večeře. Během cesty nám vyschlo a my
jsme se museli osvěžit v jedné hospůdce limonádou. Když jsme konečně dorazili na večeři, objednali jsme si pizzy nebo saláty a chvíli poseděli. Po
jídle jsme se do školy vrátili asi v osm hodin a začali
jsme hrát aktivity a twister. Aktivity byly opravdu
zábavné a u některých kreseb nebo pantomim
jsme se dost nasmáli.
Po dohrání her jsme si vybrali film, který si na noc
pustíme. V průběhu filmu pár lidí usnulo, většina

však vydržela až do konce. Film skončil a my jsme
se do patnácti minut měli uložit k spánku. Přesunuli jsme se tedy na záchody a provedli hygienu
a pak šup do spacáků. Během hodinky jsme už skoro všichni spali.
Ráno jsme se vzbudili a vykonali pečlivou ranní hygienu, poté nás čekala snídaně, vynikající domácí
koláče od pana Adama. Všem moc chutnaly. Pak
srovnávání a uklízení celé třídy a opět jsme mohli
zasednout do lavic. Myslím, že když řeknu za všechny, že letošní spaní ve škole bylo nejlepší a vydařilo
se, nikdo se na mě nebude zlobit. Všichni jsme si to
totiž užili naplno.
E. Křížková, 8. A, ZŠ Tyršova

Duben v Ekoškole
V dubnu se na naší škole pořádal sběr starého papíru. Bylo objednáno veliké nákladní auto s kontejnerem.
První nakládka starého papíru proběhla v budově
prvních a druhých tříd. Už v této malé škole jsme
tušili, že kontejner nebude stačit. Dalším zastavením byla Myšárna, kde se shromáždil papír i z odloučeného pracoviště v ZUŠ. Po zvážení a naložení
papíru nezbylo již v kontejneru žádné místo. Na
příští den se sjednalo další nákladní auto. Druhý
den proběhl sběr na „radnici“, kde se auto opět
zcela zaplnilo, a musela být ještě doobjednána
menší dodávka. Celkem ze všech budov školy bylo

vyvezeno 9 865 kg. Tím byl překonán rekord z minulého roku. Na prvním místě se umístila 3. B s 1
888 kg, na druhém místě 2. B s 1 259 kg a třetí
skončila 2. A s 1 228 kg.
Během měsíce dubna jsme si připomněli Světový
den vody. Tento den má upozorňovat na to, že 18
% světové populace, tedy 1,1 miliardy lidí, má obtížný přístup k pitné vodě. Proto jsme si my čtyři
žáci z 8. B z Ekotýmu připravili pro žáky 1. stupně
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ke Dni vody prezentaci a pracovní list. Po důkladné
přípravě jsme se rozdělili do dvou skupin, naučili
jsme se téma skoro zpaměti a šlo se na věc. Začali
jsme přednášet v pátých třídách, pak ve 4., 3., 2.
a skončili jsme v 1. třídách. I přestože nám občas
něco vypadlo, děti nám hodně tleskaly a chválily
nás i paní učitelky. Doufáme, že se nám podařilo
informovat, proč se slaví Den vody, jak je důležité zdroje vody chránit a jak můžeme vodou šetřit
doma nebo ve škole, což byl náš hlavní cíl.
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Na závěr dáváme vědět, že budky vyrobené žáky
jsou již na svých místech. Za velké pomoci pana
školníka jsme budky vyvěsili na zahradě Myšárny.
Teď již budeme vyčkávat, kdy se objeví první opeření obyvatelé.
L. Rybářová, L. Vančurová,
Ekotým, ZŠ Tyršova

Jak si správně čistit zuby? My už to víme!
Odmala víme, že si musíme čistit zuby, abychom je měli zdravé a dlouho nám vydržely. Ale jak to dělat
správně, to není tak jednoduché. My už to víme! A jak jsme to zjistili a naučili se to dělat správně? Může za
to návštěva studentky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a budoucí zubní lékařky Veroniky Bímové a jejího
přítele Vítka (studenta z Hradce Králové), kteří v průběhu března až května navštívili většinu tříd 1. stupně.
Veronika s Vítkem se na nás připravili. Promítali
nám obrázky, na kterých byl vidět zanedbaný chrup
i dobře vyčištěné zuby. Taky si přivezli obří kartáček
a velký model lidských zubů. Na nich nám ukázali,
jak se správně zuby čistí, jaké se dělají chyby při
čištění zubů. A protože i my jsme byli připraveni,
vyndali jsme si z tašek naše zubní kartáčky a začali
jsme to zkoušet podle nich. Veronika s Vítkem nám
zkontrolovali naše kartáčky a několik jich touto
kontrolou „neprošlo“. Určitě si pořídíme kartáček
kvalitnější a budeme trénovat správné čištění.
Během praktického procvičování jsme se dozvěděli, jaké děláme chyby. Ale také např. to, že nezá-

leží na tom, jakou používáme zubní pastu, ale jak
dlouho provádíme čištění zubů. Veronika s Vítkem
nás obcházeli a radili nám a ochotně odpovídali na
všechny naše otázky.
Vyučovací hodina čištění zubů rychle utekla a na
konci jsme naše přednášející odměnili potleskem
a květinou. A my se těšili domů, jak si budeme večer procvičovat...
V. Holešovská 5. B, ZŠ Tyršova

Fotbal SK ČB/ Žatec – muži A
Děčín – ZOO, muzeum, Pastýřská stěna

Podlipanské muzeum

Město Český Brod

MAS Pošembeří

hřiště Na Kutilce

galerie Šatlava

učebna IT MěÚ

sokolovna

MŠ Liblice/SOŠ

ZUŠ Český Brod

kino Svět

Městská knihovna

ZUŠ Český Brod

hřiště Na Kutilce

Výlet s KČT

V+T aréna Wolkerova

hřiště Na Kutilce

hřiště Na Kutilce

1. 6. – 31. 8.

1. 6. – 6. 8.

1. 6. – 31. 7.

1. 6., 10.15

1. 6., 17.00

2. 6. – 23. 6., 9.00 a 12.00

2. 6., 16.00 – 18.00

2. 6., 17.00 – 19.00

4. 6., 15.00 – 16.00

4. 6., 18.30

5. 6., 8.00 a 9.00

6. a 7. 6., 15.00 – 17.00

7. 6., 17.00

7. 6.

7. 6., 15.00

8. 6., 17.00

8. 6., 14.45

Fotbal SK Český Brod/ Pečky – předzápas mladší žáci

Fotbal SK Český Brod/Rostoklaty B – muži B

Extraliga nohejbalu, muži „A“ TJ Slavoj Č. B. – TJ Spartak Pokerman Čelákovice

Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru

Pasování prvňáčků na malé čtenáře – ZŠ Přistoupim, ZŠ Poříčany

S Comeniem po Turecku – beseda SOŠ Liblice s ochutnávkou dobrot

Talentové přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru

Kdo s koho aneb dětský vzdor – přednáška s pedagožkou Mgr. A. Strnadovou

Sokolský pětiboj – závod všestranné zdatnosti

Výukový kurz PC – O. s. M´am´aloca pro starší 50 let

Výstava obrazů Miroslava Pangráce ml.

Fotbal SK ČB/Říčany – dorost

Soutěž krátkého amatérského filmu – učíme se filmem

Brody v Brodě 2014 – fotosoutěž

Výstava Ad maiorem Dei gloriam – sakrální umění na českobrodsku

Výstava Historické žehličky aneb Báječný svět žehliček

Podlipanské muzeum

1. 6. – 31. 8.

Království divokých zvířat aneb ZOO v knihovně – výstava výtvarných prací

Městská knihovna

1. 6. – 29. 8.

Kalendář akcí – červen 2014

Studio Hamlet “Na útěku“ – francouzská divadelní komedie
Saské Švýcarsko

Městská knihovna

ZUŠ Český Brod

bazén Čelákovice

kino Svět

Výlet s KČT

V+T aréna Wolkerova

hřiště Na Kutilce

hřiště Na Kutilce

Pizzeria Malechov

kino Svět

Město Český Brod

hřiště Na Kutilce

V+T aréna Wolkerova

V+T aréna Wolkerova

hřiště Na Kutilce

kostel Nejsv. Trojice

V+T aréna Wolkerova

hřiště Na Kutilce

12. 6., 8.00, 9.00 a 10.00

12. 6., 15.00 – 17.00

13. 6., 15.50 – 19.50

13. 6., 19.30

14. 6.

14. 6., 9.00

15. 6., 10.15

15. 6., 14.45

15. 6., 16.00

17. 6., 8.00 – 12.00

20. – 22. 6.

21. 6., 8.30 – 16.00

21. 6., 10.00

21. 6., 14.00

22. 6., 8.30 – 16.00

27. 6., 19.00

28. 6., 14.00

30. 6. – 4. 7., 7.30 – 16.30

Příměstský tábor – Táborová olympiáda Na Kutilce

Extraliga nohejbal, muži „A“ nohejbal TJ Slavoj ČB – TJ DYNAMO ČB

Den památky obětí komunistického režimu – Básníci za mřížemi, R. Kvíz a P. Štěpán

Českobrodský pohár fotbalový turnaj – mladší žáci

Extraliga nohejbalu, muži „A“ TJ Slavoj ČB – NK CLIMAX Vsetín

1. liga nohejbalu, ženy „A“ TJ Slavoj ČB – TJ AVIA Čakovice

Českobrodský pohár fotbalový turnaj – starší žáci

Podlipanské kulturní slavnosti

Slavnostní ukončení programů primární prevence pro ZŠ

Petrpaslíkovo divadlo “Kniha pravěku“ – nedělní divadélko pro děti

Fotbal SK Český Brod/Straky – mladší žáci

Fotbal SK Český Brod/ Sázava – dorost

Nohejbal, kr. přebor muži „B“ TJ Slavoj ČB – SK Nohejbal Hlavenec

Plavání pro radost s RC Kostička

Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru

Pasování prvňáčků na malé čtenáře – ZŠ Žitomířská

Talentové přijímací zkoušky do tanečního oboru

ZUŠ Český Brod

11. 6., 14.00 – 17.00

Pasování prvňáčků na malé čtenáře – ZŠ Tyršova

Městská knihovna

9. 6., 8.00, 9.00 a 10.00
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Ze společnosti

Návštěva Mafry print
Ve čtvrtek 10. dubna jsme my, vybraní jedinci, měli tu čest navštívit místo, kde vznikají noviny a časopisy
Metro, MF Dnes, OnaDnes, Lidové noviny apod. Ve stejné budově sídlí i stanice Óčko.
Cestou tam jsme zašli na posilněnou a potkali jsme
Ondřeje Brzobohatého, Petra Cerha (Nasty z Óčka) a Annu Geislerovou. Prohlídka začala vstupní
přednáškou o tom, jak to chodí v různých redakcích a vůbec o vzniku a historii novin, o tiskovinách
ve světě a dalších zajímavých věcech v životech
novinářů. Po této přednášce jsme šli na prohlídku.
Začali jsme v redakci pro sport, pokračovali jsme
v redakci zahraniční, v části pro domácí politiku
atd. Také jsme se dověděli, že více zaměstnanců se
k té žurnalistice nachomýtlo, tedy nestudovali novinářskou, ale jinou VŠ. Což se nám hned zalíbilo.
Nejzajímavější asi byly zážitky ze zahraničí. Hodně
se mi líbila budova té firmy, bylo to jako z amerických filmů.

rech. Taky jsme mohli nahlédnout do neskutečně
složitého programu pro výrobu novin. Cestou jsme
minuli ty nejdůležitější, postarší dámy-lektorky jazyka, kterých si prý novináři považují. Zaměstnání
žurnalisty je velice rozmanité a zajímavé, ale ne
vždy je to legrace.
Radka Sommerová 9. A, ZŠ Žitomířská

Náš provádějící nám sdělil hodně zajímavých historek např. o pistoli u hlavy, létání s prezidenty, probojovávání se k dotazu na zahraničních rozhovo-

Sportovní akce na naší škole
Ve čtvrtek 10. dubna se naši žáci zúčastnili okresního finále v soutěži OVOV - odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Jedná se o víceboj, který se skládá ze šesti disciplín
- sprint na 60m, hod medicinbalem, přeskakování
švihadla, trojskok, kliky na minutu a driblink basketbalovým míčem. Okresní finále se konalo v hale
v Českém Brodě.

hlavně o atletický pohár rozhlasu a fotbalové soutěže. Sportovní výkonnost našich žáků má bohužel
sestupnou tendenci, ale snažíme se vést žáky ke
sportu a aktivnímu stylu života. Ti nejlepší reprezentují školu na okresních a krajských soutěžích.

V loňském roce obsadili žáci krásné druhé místo
a letos jsme chtěli navázat na tyto výsledky. Bohužel, díky nemocem se nám nepodařilo sestavit
nejsilnější tým a obhájit loňské výsledky. Náš tým
získal celkově 19306 bodů a obsadil nepopulární
4. místo. V jednotlivcích se nám dařilo o něco lépe
a získali jsme tři individuální ocenění: Adéla Vaňková 3. místo, Klára Hašková 2. místo, Pavel Baier
3. místo.

učitelé TV, ZŠ Žitomířská

V následujícím měsíci nás čekají sportovní soutěže, které se uskutečňují většinou v Kolíně. Jedná se
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Výstava keramiky a výtvarných prací žáků
Tak jako každý rok jsme se začátkem května sešli na vernisáži Výstavy keramiky a výtvarných prací žáků
naší školy v galerii Šatlava.
O slavnostní zahájení se postaral pěvecký kroužek
pod vedením paní učitelky Šárky Houšové a pár
milých slov pronesla také paní ředitelka Drahomíra
Čadská. Kdo vejde dál, může hned v první místnosti zhlédnout keramiku. Někdy se ani nechce věřit,
že všechna keramická díla, co tu najdeme, vytvořily dětské ruce. Možná je mezi nimi i budoucí keramik, kdo ví…?
Další dvě místnosti patří výtvarným pracím 1. stupně. I tady je vidět, že paní učitelky podporují své
žáky při hře s barevnými tóny a nechávají volnost

dětské fantazii. Jejich svět je daleko barevnější
a veselejší než ten náš, dospělácký. Čtvrtá a zároveň poslední místnost patří žákům 2. stupně. Letos jsme trošku fušovali do tvorby Andy Warhola,
ale najdete tam i jiné výtvarné techniky, které se
snažím svým žákům v hodinách výtvarné výchovy
přiblížit.
Myslím si, že o výstavě už toho zaznělo dost. Prostě
se přijďte podívat a obrázek o naší výstavě si udělejte sami. Všichni jste srdečně zváni!
Hana Bilíková, ZŠ Žitomířská
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Z historie

Kapitoly z historie střední školy v Českém Brodě-Liblicích
2. část: Liblická škola v období 1919 – 1951
Relativně brzy po vzniku československého státu
byl předložen návrh na přeměnu dosavadní zimní
hospodářské školy na školu rolnickou. Město Český
Brod mělo tehdy mimořádný zájem na vybudování nové školy, navíc Státní pozemkový úřad přidělil
při provádění pozemkové reformy městu pozemek
o 30 ha pro účely nové výstavby. Zbytek dvora Liblice o výměře 80 ha byl dán ministerstvu zemědělství ke zřízení zemědělské výzkumné stanice, po
níž se v zemědělské veřejnosti volalo. Ministerstvo
dalo zároveň souhlas, aby žáci připravované rolnické školy mohli provádět na těchto pozemcích
praktický výcvik.
S vlastní stavbou nové školní budovy se začalo
v roce 1923, stavba byla dokončena o dva roky
později a k slavnostnímu otevření došlo 26. září
1926. Účastnil se ho tehdejší ministr zemědělství
O. Srdínko, který společně s poslancem A. Prokůpkem pronesl hlavní slavnostní projev. V té době stál
již v čele školy ing. Robert Pallas (ve funkci 1925
- 1942). Školní budova, na tehdejší dobu výstavná
a moderní, slouží svému účelu dodnes. Po svém
otevření se stala jednou z nejlepších ve státě, a tak

není divu, že se stala předmětem častých návštěv
domácích i zahraničních, např. z Itálie, Jugoslávie,
Rumunska, Estonska, Řecka, Dánska, ale i z Číny,
Indie a USA!
Zájem o zemědělské školství v poválečných letech
výrazně stoupl (v posledním válečném roce 21 žáků,
průměr v poválečných letech 33 a rekordní výše ve
školním roce 1920/21, kdy bylo zapsáno 51 žáků).
Zřízením rolnické školy ve školním roce 1925/26
existovaly pod jedním vedením dvě školy: celoroční dvouletá škola rolnická a zimní odborná škola
hospodářská. Tím pochopitelně podstatně stoupl
i počet žáků (40-45 na ročník). V roce 1932 převzal
správu obou škol zemský výbor a oficiální názvy
škol zněly Zemská škola rolnická a Zemská odborná
škola hospodářská. V krizových 30. letech podstatně poklesla návštěvnost školy a zlepšení nastalo až
na sklonku 30. let.
V období nacistické okupace došlo k celé řadě rušivých zásahů do života školy. Již ve školním roce
1938/39 byli z rasových důvodů propuštěni ze
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školy 2 žáci, v srpnu roku 1939 obsadili jedno poschodí internátu říšskoněmečtí úředníci z rádiové
stanice v Liblicích, později nuceně odešli žáci starších ročníků na práci do Německa a pokračovalo
propouštění ze školy z důvodů politických nebo
rasových. Vzdor této situaci počet žáků v obou
školách značně narůstal a poprvé ve školním roce
1942/43 se mezi žáky objevuje jméno dívčí, Marie
Sochová ze Lstiboře. Poslední válečný školní rok
1944/45 byl předčasně ukončen obsazením školy
německým vojskem 3. února 1945, dokončen byl
až po osvobození v červnu a červenci.
Všechna opatření uskutečňovaná v zemědělském
školství zejména od r. 1943 byla vedena snahou
přizpůsobit zemědělskou výrobu i školství potřebám a zájmům říše a válce. V učebních plánech
byl omezen počet odborných předmětů, byla zavedena nauka o Říši a němčina. Kritický byl i stav
v učitelích. Všichni museli složit zkoušku z němčiny. Jestliže ji nevykonali v termínu či neuspěli, byli
penzionováni nebo propuštěni. Trpěla i údržba budovy. Část byla zabrána pro vojenské účely, zařízení
bylo stěhováním poškozeno nebo zničeno.
Po osvobození v r. 1945 byla přijata soustava zemědělského školství v podstatě beze změn, jen došlo
k obsahovým změnám v učebních plánech. V Českém Brodě zůstává studium dvouleté rolnické školy, dvouleté zimní rolnické školy a lidové školy zemědělské. Dnem 1. září 1948 přechází zemědělské
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školství na čs. státní správu a v Liblicích existují dva
nové typy škol – základní odborná škola rolnická
a jednoroční rolnická škola, která se od následujícího školního roku specializuje na pěstitelství.
V nových typech škol došlo vlivem politických poměrů k obsahovým změnám v osnovách a zvláštní
pozornost byla věnována předmětům zemědělská
ekonomika, politika a družstevnictví. Předmětu
družstevnictví bylo vyučováno i rozhlasem a na
škole byl zajištěn jeho pravidelný poslech. Tvořící
se nové poměry na vesnici a komplikovaná situace v zemědělství se negativně projevily v zájmu
o studium oboru. Školní rok 1950/51 eviduje pouze jednoroční rolnickou školu pěstitelskou o jedné
třídě v počtu 25 žáků. Proto se v té době uvažovalo
o zřízení tzv. dělnické přípravky či jiných kurzech.
V uvedeném roce onemocnělého ředitele Stanislava Šabatu (vedl školu od roku 1942) nahradila
Alena Janáčková. Od tohoto školního roku bylo též
rozhodnuto o převedení zemědělského školství do
kompetence ministerstva zemědělství. A zde začíná nová etapa v historii školy…
Pramen: prof. Šedivý, V. Vznik a nejstarší období
zemědělského školství v Českém Brodě. Almanach
100 let zemědělského školství v Českém Brodě,
1986.
Mgr. Jaroslav Korselt



Z knihovny

Království divokých zvířat
aneb ZOO v knihovně
Cyklus letošních jarních besed navázal na probíhající stejnojmennou výstavu výtvarných prací žáků obou
českobrodských ZŠ, ZŠ Přistoupim a dětí z MC Kostička, které vyzdobily nejen vstupní halu Městské knihovny, ale i celou hlavní chodbu budovy čp. 1, takže jsme si četli, soutěžili a povídali o divokých exotických
zvířatech, která můžeme vidět v zoologické zahradě.
Po úvodní básničce o želvě Marii jsme si poslechli
jeden z příběhů Macha, Šebestové a jejich kouzelného sluchátka, ve kterém samozřejmě navštívili s celou třídou zoologickou zahradu. Pak už na
všechny přítomné čekala magnetická tabule se
zvířecím dominem, které skrývalo různé úkoly
a otázky. Odhadnout, jak dlouhý jazyk má žirafa,
nakoupit večeři pro tygra, slona, medvěda nebo
opici v našem Pony Zebra Marketu nebo vybrat
správnou knihu v našem knihkupectví U krokodýla
nebyl pro děti velký problém. Výborně si poradily
i s popisem nebo předvedením zadaného zvířete tak, aby ostatní uhodli, o koho se jedná. Velmi
atraktivní bylo pro děti také CD s autentickými zvuky zvířat, které měly poznávat, překvapilo nás, že

kromě malého zaváhání u zebry nebo losa určily
všechny správně.
V další části našeho setkání jsme děti seznámili
s novými knihami v dětském oddělení, o jejich prohlížení byl jako obvykle velký zájem. Na úplný závěr
jsme společně otevřeli naši knihovnickou truhlu,
tentokrát skrývala napečené velbloudy, lvy, želvičky a opice, na kterých si všichni pochutnali. Naši
knihovnickou „zoologickou zahradu“ navštívilo během dubna a května 30 tříd obou českobrodských
ZŠ, ZŠ Přistoupim a ZŠ Poříčany.
Vlasta Novotná,
Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Václav Hájek z Libočan: Kronika česká
Hájkova Kronika česká, poprvé vydaná v roce 1543, patřila až do 19. století k nejčte-nějším a nejoblíbenějším česky psaným knihám, poskytla látku mnoha novodobým
českým autorům i výtvarným umělcům. Její kritici Hájkovi vytýkali především volné
nakládání s prameny a smyšlenky v částech o nejstarším období českých dějin, postoj dnešních historiků je příznivější, oceňují především pramennou hodnotu pro
období blízké autorovu životu. Současné vydání je nejúplnější edicí Hájkovy kroniky, obsahuje kompletní transkripci textu a na připojeném CD rovněž jeho transliteraci, rejstříky, slovníček a doslov Petra Voita.
Vhrsti: O Vendulce a drakovi
Vtipný akční příběh s pohádkovým motivem. Když se starostova dcera Vendulka
k dozví, že se v jejich městské knihovně usídlila lítá saň, rozhodne se podívat
se na ni zblízka. Z dobrodružné výpravy do knihovny si odnese domů nejen
nezapomenutelné zážitky, ale i právě vylíhlého dráčka, který nestihl odletět
s maminkou. Začne mu říkat Ferdo, cvičit ho jako psa a všude ho vodit s sebou.
Jenomže i draci mají pubertu a ta v nich probouzí pravé dračí pudy a schopnosti, včetně chrlení ohně. Takže když Ferda doroste, přestane být roztomilým
mazlíčk a Vendulka musí hledat pomoc. Jak tohle dopadne...?
domácím mazlíčkem
František Čvančara: Sejdeme se v Denveru
Autor knihy je starším bratrem Jaroslava Čvančary, historika, badatele a frontma-na kapely Taxmeni. Podílel se na rozvoji kinematografii v Čechách, byl u zrodu
silné jazzové a country hudební vlny v šedesátých letech, točil amatérské filmy,
z politických důvodů byl vězněn a po srpnu 1968 s rodinou emigroval. V knize
vzpomíná na přátele z oblasti kinematografie, hudby a kultury i na některé spoluvězně, podařilo se mu zachytit typický příběh českého člověka, který byl atmosférou doby donucen k emigraci. Více než 300 unikátních snímků dokumentuje
mnoho důležitých událostí z české historie od třicátých let až do současnosti.
Kompletní přehled nových knih za měsíc květen je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz / ON-LINE katalog / Seznamy a novinky.
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Na veřejnosti se nepije!
Návrh vyhlášky omezující pití alkoholu na veřejnosti byl poprvé předložen zastupitelstvu letos v březnu; iniciativa vzešla z jednání Bezpečnostní komise
v říjnu loňského roku, impulsem (alespoň dle zápisu z jednání komise) byla stížnost na dlouhodobé
užívání alkoholu a drog problémovými osobami
v parku u kostela Nejsvětější Trojice.
Návrh samotný nebyl nejprve schválen, město ještě chtělo získat stanovisko Ministerstva vnitra a bylo nutno odstranit některé zjevné chyby, například
navrhovanou platnost již od 1. dubna 2013. Opětovně byla vyhláška předložena na dubnové jednání zastupitelstva a zde byla také schválena.
Je otázkou, zda se opravdu tento dokument stane
efektivním nástrojem v boji proti užívání alkoholu
a drog na veřejnosti. Osobně o tom pochybuji. Užívání drog na veřejnosti je již dávno zakázáno a nová vyhláška na tom nic nezmění. Dosud si pamatuji,
jak mi na diskusním fóru městský strážník vysvětlil,
proč nelze takové jednání stíhat (právo je nevymahatelné, městská policie není na drogovou problematiku proškolena, pokuty stejně nikdo nebude
platit a řízení je drahé). Bude tomu u pití alkoholu
jinak? Opravdu místní povaleči a „houmlesové“
začnou najednou spořádaně chodit k přestupkové-

mu řízení a platit pokuty? Při vědomí, že sankci se
lze jednoduše vyhnout tím, že stačí láhev s alkoholem při spatření strážníka zavřít a o přestupek se
už nejedná?
Pochybnosti vzbuzuje i rozsah míst, kde je pití alkoholu zakázáno. Některá místa jsou definována vágně (okolí Pivovarského rybníku), u některých (ulice
Ve staré vsi) zase nikdo nebyl schopen vysvětlit,
proč má prohibice platit právě tady. Seznam lokalit
– soudě podle zápisů z jednání Bezpečnostní komise – dodal Českobroďák a patří mu za to jistě dík.
Ale byl tento seznam dále probírán s veřejností?
Měli obyvatelé města reálnou možnost dát najevo že (ne)chtějí, aby jejich ulice byla zařazena do
suchých míst?
Bojím se toho, aby nakonec jediný pokutovaný,
nebyl rybář popíjející pivo u rybníka, přičemž ti,
kdo opravdu problém působí, budou dál nerušeně
fetovat. Ale snad se pletu a ze zpráv o činnosti MP
se od příštího měsíce dozvíme, že problémy mizí.
Doufejme.
JUDr. Vojtěch Pavel Traurig,
Ph.D., člen zastupitelstva města

Tísňová péče v Českém Brodě
Chcete se v klidu věnovat své práci a klidně spát? Pomozte zřídit svým rodičům, přátelům či známým
službu tísňové péče. Jedná se o sociální službu, jejímž hlavním cílem je minimalizovat zdravotní a sociální
rizika seniorů a zdravotně postižených občanů. Klient může žít dál doma a přesto je pod neustálým dohledem speciálního dispečinku. Ten mu v případě potřeby zprostředkuje okamžitou odbornou pomoc lékaře,
policii, hasiče a dalších.
Zařízení montované u jednotlivých klientů se skládá z řídící jednotky, telefonního přístroje, bezdrátového tísňového tlačítka a prostorového čidla.
Ústředna předává veškeré zprávy dispečinku, telefonní přístroj má mimo všech základních funkcí
10 paměťových záznamů a je upraven na tzv. „hlasitý příposlech“, tj. schopnost komunikovat bez
vyzvednutí sluchátka z vidlice. Bezdrátovým tlačítkem může klient aktivovat celý systém a ten jej
do jedné minuty spojí pomocí hlasitého telefonu

s dispečerem z kterékoliv části domu nebo bytu,
aniž by dotyčný musel k telefonu.
V rámci systému návazných služeb se zapojuje také
tzv. „smyčka časového dohledu“, která sleduje pohyb po bytě v určitém nastaveném intervalu. Neprojde-li klient okolo čidla v tomto časovém úseku,
zařízení samo hlásí na dispečink nebezpečí. Další
službu, kterou systém nabízí, je zabezpečení bytu
proti zlodějům, kdy je klient např. hospitalizován

Píšete nám
a toto zařízení hlídá jeho byt proti „nezvaným hostům“. Jednoduchým způsobem systém před odchodem přepíná do hlídacího režimu, a pokud se v době
jeho nepřítomnosti v bytě objeví nezvaný návštěvník, zařízení toto ihned hlásí dispečerovi, který vysílá na místo Městskou policii nebo Policii ČR.
Jaké další služby poskytuje tísňová péče? Obecné,
zdravotní a sociální poradenství, prosazování práv
a oprávněných zájmů klienta, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo rodinou,
pomoc při jednání s úřady, pomoc při zajišťování
případných sociálních dávek.
Tísňový systém lze využít přenosem dat po pevných telefonních linkách nebo pomocí mobilních
sítí operátorů fungujících na celém území ČR. Pro
mobilní osoby systém navíc umožňuje jejich hlídání
i mimo byt přes mobilní telefon. V případě zájmu
vás rádi navštívíme a bezplatně provedeme ukázku
této služby přímo ve vašem bytě.
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Proč se paní J. K., dcera jedné z našich klientek,
rozhodla zařídit mamince TÍSŇOVOU PÉČI, a co se
tím pro obě změnilo?
Maminka je celý den sama. Já ráno odjedu do zaměstnání a nemám nikoho jiného, kdo by se o ni
postaral. Má špatnou stabilitu, často padala a zůstávala celé hodiny na zemi, než jsem se vrátila
z práce a zvedla ji. Změnilo se pro nás hodně. Vím,
že když se mamince něco stane, upadne nebo jí je
špatně, dokáže se o ni někdo postarat než se vrátím domů. Mohu např. v klidu navštívit i vnoučata,
která mám v Praze a kam jsem se dříve bála odjet.
Více informací na www.zivot90-zrucns.cz,
tel.: 327 532 900, 602 235 375
nebo na emailu: zivot90@zivot90-zrucns.cz.
Zdeněk Jelínek, ředitel sdružení

A Brod je zase o kousíček hezčí
Snad každý kdo jde cestou do Zahrad podél Bušince si všimne, jak úsek tohoto potoka se „v Chouraníku“ změnil jako mávnutím kouzelného proutku.
Z místa, kde mezi vzrostlými stromy rostly náletové
keře, a to přímo až k hladině potoka a kde se divoké
porosty začaly stávat úložištěm odpadu a vypadaly
víc než nevábně, dokázali pracovníci technických
služeb udělat hezké místo. Kromě estetické hodnoty je třeba ocenit, že vyřezáním keřů rostoucích až
k hladině potoka došlo ke snížení rizika, že při velké
vodě, se kterou bohužel musíme v současné době

počítat, zde nedojde k zachycení náplavového materiálu, který sebou nese velká voda a vytvoří se
zde bariéra bránící volnému průtoku potoka. Jak se
dílo pracovníkům Technických služeb Český Brod
povedlo, můžete posoudit porovnáním snímků
před čištěním a po čištění uvedeného úseku. Anebo se přijít přesvědčit přímo na místo. Ráda bych
touto cestou poděkovala všem, kteří svojí prací
zkrášlili tento kousek Českého Brodu.
Milada Fousová

Zábava
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Obtížnost - lehká
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Řešení

Cvičíme si angličtinu
What is the difference between say and tell? How
do you know when to use them?

Complete these sentences with say or tell
1.

I will never ________ where I have hidden
your present.

2.

Verb to tell - říct (někomu něco), vyprávět
• (to) tell somebody = říct někomu
• (to) tell the truth = říkat pravdu

I will ________ the children all about that
story.

3.

I cannot ________ that I like this party.

4.

Say is immediately followed by a noun clause
(He said that he was right) or, if it is followed by
a personal object, by to (He said to his father that
he was right). Tell is followed by an object noun or
pronoun (Can you tell me who is right, please?)

They did not ________ that their car was
broken.

5.

Anthony ________ me you have a new job.

6.

Maria ________ you have a new job.

7.

Can you ________ something?

8.

________ me the truth!

9.

How do you ________ ‚goodbye‘ in Spanish?

Tell
Say

10. I‘ve got something to ________ you.
Key: 1 say, 2 tell, 3 say, 4 say, 5 tells, 6 says, 7 say, 8 tell, 9 say, 10 tell

Verb to say - sloveso říct, říci
• (to) say something = říct něco
• (to) say sorry = omluvit se
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AMATÉRSKÉHO
FILMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY:
Formát filmĥ: AVI, WMW, MP, MPG
Velikost: max. 700 MB
Délka: min. 15 sekund a max. 10 minut
PĜIHLÁŠKY: www.posemberi.cz KONTAKT: vrbovcova@posemberi.cz

VYHODNOCENÍ: 20. 9. 2014, FILMOVÝ FESTIVAL, þESKÝ BROD
þEKAJÍ NA VÁS ZAJÍMAVÉ CENY

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

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

1/3

138 mm x 66 mm
879 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: 0,60 Kč/znak včetně mezery

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 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.

Zajišťuje tiskárna Profi-tisk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:
+420 603 588 338, brejchova@profitisk.cz
+420 775 332 299, inzerce@profitisk.cz
www.profitisk.cz

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
• v případě celostránkové inzerce, kde bude tisk realizován až do krajů strany (tzv. na spad),
vyžadujeme ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně
4 mm od kraje
• veškeré obrazy musí být v barevném prostoru 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: 10. 3. 2014

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

13. 6. — 12. 7. 2O14

Českobrodské slavnosti

Kouřimské hudební slavnosti

13. 6., 19.3O I Na útěku

21. 6., 16.OO I Touch Of Gospel

Komedie Studia Hamlet Železný Brod
kino Svět

chrám sv. Štěpána

14. 6., 15.OO I Loutkáři hrají pohádky

Robert Jan Nepomuk Führer Sekundiční mše C dur
chrám sv. Štěpána

Soubor z Havlíčkova Brodu a Brodivadlo
divadlo J. K. Tyl

2O. 6., 19.OO I Maiestas Dei
Schola Gregoriana Pragensis
kostel sv. Gotharda

21. 6., 1O.OO I Nástroje znovu objevené
Musica da chiesa, beseda s ukázkami
a Vladimír Rišlink s Vladimírem Mrvíkem
o výstavě Sakrální umění na Českobrodsku
kostel Nejsvětější Trojice

22. 6., 1O.15 I Mše svatá
22. 6., 18.OO I Gabriel Fauré - Requiem Op. 48
Sbor a orchestr Vox Bohemica a hosté
chrám sv. Štěpána

Kostelecké potkávání
21. 6., 17.OO I Komorní koncert
Komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica
kostel sv. Andělů Strážných

21. 6. 19.OO I Varhanní koncert

5. 7., 19.OO I Musica Dolce Vita

Vladimír Roubal a Jan Werner, trubka
kostel sv. Gotharda

Kostel sv. Jana Křtitele

12. 7., 19.OO I Sestry Havelkov
Kostel sv. Jana Křtitele

Příměstský tábor LECCOS
sportovní hry, výtvarničení, výlety, rozlučkové přespání v Kostičce
program vždy od 8 do 16 hodin, kapacita 8 dětí

DOBRODRUŽSTVÍ S PEPINOU

7. - 11. 7. 2014
pro děti od 3 do 6 let

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

14. - 18. 7. 2014
pro děti od 3 do 6 let

SHREK

28. 7. - 1. 8. 2014
pro děti od 6 do 10 let
CENA: 2450,- Kč

Cena zahrnuje obědy, vstupenky, provozní náklady, práci vedoucích

Přihlášky ke stažení na www.leccos.cz
Posílejte do 20.5. 2013 na e-mail: sluzba.rc@leccos.cz

ZÁKLADNA

RC Kostička, nám. Arnošta z Pardubic 12, Český Brod

VEDOUCÍ

Petra Čurgaliová

S SEBOU

přezůvky, základní náhradní oblečení, svačiny

KONTAKT

Petra Čurgaliová, sluzba.rc@leccos.cz,737 312 056

www.leccos.cz

Berry servis, s.r.o. JAHODÁRNA BŘEŽANY II Vás zve na:

SAMOSBĚR JAHOD

Vážení milovníci českých jahod, na letošní rok jsme
pro Vás připravili SAMOSBĚR JAHOD na našich jahodových plantážích. Jsme dlouholetí pěstitelé jahod,
které pěstujeme s využitím moderních technologií.
Jahody jsou na kapkové závlaze, sazenice na fóliích,
podestlané slámou. Naše jahody mají ocenění značky KLASA a REGIONÁLNÍ POTRAVINA.
Samosběr jahod:
• Sběr do vlastních nádob, popřípadě možnost zakoupení loubkových košů.
• Vstup dětí pouze pod dohledem rodičů
• Samosběr každý den od 8.00 – 19.00
• Na naší farmě můžete zakoupit jahody čerstvě trhané, ovocné džemy z našeho ovoce (jahodové,
malinové, ostružinové), výrobky z našeho ovocného lihovaru….
Kde nás najdete:

• Pro bližší informace se obraťte na naše stránky
www.berryservis@seznam.cz,
• tel: 731 105 967
Předpokládaný termín zahájení samosběru jahod:
23.5.2014
KONTAKT:
Berry servis, s.r.o.
Břežany II, č.p. 71
288 01 Český Brod
Tel: 203 657 764
e-mail: berry.servis@seznam.cz
Na Vaši návštěvu se těší
Berry servis,s.r.o.

Oční optika – nová oční ambulance
• Zhoršil se Vám zrak?
• Rozbily se Vám brýle a potřebujete je opravit?
• Chtěli byste si nechat změřit dioptrie
nebo vyšetřit zorné pole?
• Přijďte, odborně Vám poradíme!
Naším cílem je celkový individuální a profesionální
přístup v oblasti poradenství a prodeje oční optiky.
Naleznete u nás kvalitní cenově dostupné brýlové
obruby, spolu s brýlovými čočkami od společnosti Hoya, splňující
i ty nejnáročnější požadavky. Nabízíme také
opravy brýlových obrub
a aplikaci kontaktních
čoček.
V naší provozovně naleznete detašované pracoviště Očního oddělení
Oblastní nemocnice Kolín a.s., kde Vám bude
plně k dispozici oční ambulance s lékaři z očního oddělení kolínské nemocnice, včetně primáře oddělení, MUDr. Pavla Rezka,
CSc., který odpověděl na položené otázky:
Jaké služby nabízí ambulance?
Ambulance navazuje na již vyzkoušenou tradici
spolupráce oční optiky a oční ambulance z kolínské nemocnice. Provádíme základní oční vyšetření
a ošetření základních očních problémů. Důležité je,
že máme plnou návaznost na oční oddělení kolínské
nemocnice se všemi specializovanými poradnami
a možnostmi operací, vyšetření i případné hospitalizace. Můžeme tak snadno zajistit nejmodernější diagnostiku i léčbu očních onemocnění. Pro pacienty
se šedým zákalem nabízíme celou škálu nitroočních
čoček od základních až po víceohniskové, pro dobré
vidění do dálky i do blízka. Tyto speciální čočky můžeme v naší nemocnici nabídnout za mnohem nižší
cenu než soukromé kliniky.
Je dobré navštívit ambulanci, i když nemáme problémy se zrakem?
Po čtyřicátém roce věku, by měl každý nejméně jednou za dva roky očního lékaře navštívit a nechat si
vyšetřit zrak, změřit nitrooční tlak a vyšetřit sítnici.
S postupujícím věkem by měla být vyšetření častější. Mnoho očních chorob se projevuje velmi plíživě,
a pokud není onemocnění zachyceno v raných fázích
při preventivní prohlídce, může být na účinnou léčbu již pozdě. Preventivní oční prohlídky by neměl
nikdo podceňovat a zvláště ten, kdo má v rodině nějaké oční onemocnění.

Zájemci o vyšetření v ambulanci se mohou objednávat osobně přímo v optice nebo na tel.:
727 917 927.
Provozní doba:
Po - Čt 8.00 - 17.00
Pá 8.00 - 15.00

Adresa:
Krále Jiřího 268
Český Brod 282 01
www.stingooptik.cz

Oční ambulance nabízí:
• Kompletní oční vyšetření, včetně změření dioptrií
• Předpis brýlí
• Aplikace kontaktních čoček
• Vyšetření zorného pole
• Indikace k operaci šedého zákalu
• Odstranění sekundární katarakty
• Sítnicová poradna
• Glaukomová poradna
• Dětská poradna
Oční optika nabízí:
• Výprodej vybraných brýlových obrub sleva 70 %
až 80 %
• Dioptrické brýlové obruby od 190 Kč
• Odborné poradenství
• Čištění brýlí ultrazvukem pro naše klienty zdarma
• Opravy brýlí a servis zdarma
• Dětské brýle
• Sluneční brýle

KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921

KONTEJNERY
sutě, písky aj.

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001
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TESAŘSTVÍ

Martin Březina

KOMPLETNÍ DODÁVKY STŘECH • POKRÝVAČSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

MOB.: 602 235 580
PŘISTOUPIM 158, ČESKÝ BROD 282 01

www.tesarstvi-brezina.cz

U KOMPLETNÍCH ZAKÁZEK ZÁVAZNĚ OBJEDNANÝCH V DUBNU, KVĚTNU, ČERVNU 2014
MOŽNOST MONTÁŽE OKAPOVÝCH SYSTÉMŮ ZDARMA.

Soukromá rehabilitační ambulance Doc. MUDr. Vladimír Kříž s r.o.
v Kostelci nad Černými Lesy
přijme

FYZIOTERAPEUTA/FYZIOTERAPEUTKU
Přijmeme i absolventa – praxe není podmínkou přijetí.
kontakt: mobil 777 858 863 nebo e-mail veronyka@seznam.cz

Sokolovská 1471, Český Brod
Telefon: 272 700 465, 272 700 466, GSM: 737 242 730
E-mail: Info@grevis.cz, Internet: www.grevis.cz

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

A
VEL KÁ JAR NÍ AK CE HU SQ VA RN
ry.
Sleva na pily, křovinořezy, sekačky, automower, ridery a trakto

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

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

R EAL I T N Í P O R ADNA
„S přítelem kupujem společně byt a hledáme na internetu nějaký vzor kupní smlouvy. Bohužel, vzory jsou různé. Můžete nám, prosím, poradit kde si lze
stáhnout vzor kupní smlouvy, aby byl odpovídající? Sám právník nám řekl, že vzory nejsou vždy aktuální a musel by se s tím „poprat“ Děkuji. L.M.
Nic jako „vzor kupní smlouvy na nemovitost“ neexistuje. Počítejte s tím, že vše co je ke stažení tzv. „free“ jsou jen pouhé holé formuláře s minimální
právní hodnotou. Smlouvu kupní by mělo připravit právní oddělení realitní kanceláře, přes kterou byt kupujete. Pokud není prodáván přes
zprostředkovatele, pak doporučuji vyhledat zkušeného právníka, který by se s tím „poprat“ nemusel.
„ Zdědili jsme starší dům a jsme 4 vlastníci. Jeden z nás dal nemovitost do prodeje přes rk, o čemž jsme se ostatní vlastníci dozvěděli až z inzerce a navíc
je dům označen, že je v rezervaci. Makléře jsme kontaktovali a ten nám řekl, že to není naše starost. Je vůbec toto jednání zákonné? A jak se můžeme
proti tomu bránit?“ Děkuji. V.K.
V první řadě je mi to líto za kupujícího. Podílové spoluvlastnictví je nepřekročitelné právo vykonávat svá majetková práva v rozsahu odpovídající
velikosti podílu. U takovéhoto prodeje je nutné vypořádání podílového spoluvlastnictví a to tak, že jeden spoluvlastník odkoupí ostatní podíly nebo
se všichni dohodnou a prodávají nemovitost společně třetí osobě. Bez souhlasu všech to není možné. Tento „makléř“ zřejmě své profesi nerozumí
a dělá zbytečnou a neprofesionální práci, což záhy jistě zjistí sám.
„S makléřkou jsme si byli prohlédnout pozemek, který se nám líbil. Po telefonické dohodě jsme se domluvili, že pozemek koupit chceme a dohodli
si termín rezervace. Ještě před podpisem rezervace jsme zjistli, že nedostaneme hypotéku a schůzku jsme tedy zrušili. Nyní po nás makléř požaduje
nějakou úhradu spojenou s přípravou rezervace ve výši 3tis. Má na to vůbec nárok podle nového obč. Zákoníku ?“ R.O.
Je to absolutní blábol, na nic takového nemá makléř nárok. Jestliže se bude ohánět novým OZ, tak by si ho měl nejprve prostudovat.
„Zaujala nás chatička na Srealitách, volala jsem na uvedené číslo, abychom zjistili alespoň č.ev., ať se můžeme první podívat do mapy v jaké části přesně
leží (jestli je přímo u rybníka atd..) a dle toho se rozhodnout, zda si máme dohodnout prohlídku. „Makléřka“ nám nechtěla podat žádné informace,
že prý nám pošle prvně prohlášení na e-mail. V prohlášení bychom se zavázali, že v případě zájmu podepíšem s danou rk rezervaci a následně kupní
smlouvy. Teď nevím, zda budou považovat za zájem i to, že se třeba pojedeme na chatičku podívat. Mají vůbec na toto právo?“ T.L.
Je to jeden z trapných a primitivních způsobů jak si RK zaváže kupujícího, když nemá uzavřenou řádnou zprostředkovatelskou smlouvu s prodávajícím.
Nic takového nepodepisujte. Pokud s Vámi nechtějí vykonat prohlídku bez tohoto sporného dokumentu, tak ať si tu chatičku
nechají. Je celkem možné, že nemovitost nabízená tímto způsobem, tj. bez smluvního vztahu s prodávajícím, bude inzerována
i jinými RK..Prodávající neznalí složitostí realitního trhu, bohužel někdy vydají všanc svou nemovitost několika RK, které pak jednají
s potencionálními zájemci, tak jak popisujete a spíše prodej oddalují.
Ráda Vám zodpovím další dotazy, které můžete zasílat na: sarka.tranova@re-max.cz
S Vaším souhlasem některé dotazy zde ráda nechám opět otisknout.
Bc. Šárka Tranová – certifikovaný makléř RE/MAX Horizont
působící zejména v českobrodské oblasti a Prahy-východ
kontakt: sarka.tranova@re-max.cz, mob.: 774 668 412
https://www.facebook.com/sarka.tranova.7

NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 46
ČESKÝ BROD (vedle pošty)

JARNÍ OČISTA TĚLA ZAČÍNÁ UVNITŘ KAŽDÉHO Z NÁS!
Přijďte si zacvičit a zrelaxovat do
STUDIA REGENERACE V ČESKÉM BRODĚ!
NABÍDKA:
PILATES, POWER JOGA, BOSU, VELKÉ BALÓNY, KOSMETIKA,
MASÁŽE, LYMFOVEN, KAVITACE, WELLNESS ZÁBALY
NABÍDKA PRÁCE:
Hledáme nové lektorky pilates, dále pedikérku
Rozvrh najdete na www.ﬁtcentrummamut.cz • Veškeré dotazy na tel. 603 483 296

www.ﬁtcentrummamut.cz • e-mail: ﬁtcentrum.mamut@centrum.cz
soukromá

MŠ Ledňáček

v Doubravčicích

fungující již 4-tým rokem

má volná místa
pro děti od 2 - 7 let
MŠ s celodenním, celoročním a prázdninovým provozem.
Možnost i hodinového hlídání.
Provoz školky:
Cena:

PO-PÁ od 6,30-17,00 hod
300 + 75,- Kč/den (školné+stravné)

Kde:

Doubravčice 94 (budova obecního úřadu)

PLATBA POUZE ZA PROCHOZENÉ DNY
( ŽÁDNÁ PLATBA PŘEDEM, PLATÍ SE AŽ NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC)
MŠ klasického životního stylu pod vedením zkušených lektorek je zaměřena
na všestranný rozvoj dětí, zdravou stravu, pohyb a rodinnou atmosféru
s individuálním přístupem k dětem.
S dětmi malujeme, zpíváme, keramikujeme, cvičíme, chodíme do přírody,
navštěvujeme solnou jeskyni, divadélka a jezdíme na výlety.
Pro více informací a závazné přihlášky nás kontaktujte:
Martina Pačesová
Petra Šimáňová

tel.: 605 87 88 25
tel.: 720 33 20 30

skolka.lednacek@seznam.cz

www.ms-lednacek.cz

Finanční poradce Libuše Kubátová
Vás zve do kanceláře MPSS a.s.
v Kostelci nad Černými lesy, Dr. Trippé 1047
PO a ST: 9.00 – 17.00 hod.
nebo dle individuální dohody
Tel. 724 040 246, 604 865 075

Elektrické a elektromechanické práce.
Oprava spotřebičů.
Tel.: 736 405 332

PRODEJ DOMKU VRÁTKOV
Nabízím k prodeji novostavbu domku na klidném
místČ - Vrátkov. Stavba nabízí ve dvou podlažích
celkem 45 m2. Obývací þást s kuchyní, koupelnou
se sprchovým koutem a WC. V patĜe se nachází
prostorná ložnice. Možnost i celoroþního využívání.

NOVĚ OTEVŘENO

ČISTÍRNA PEŘÍ

zhotovení dek a polštářů
zakázky zpracujeme
přímo na místě
ul. Jana Kouly 1349, Český Brod
www.cistirna-peri.cz
tel.: 722 625 882, 728 696 726

Nov
ot
eve
no!

PRÁDLO

CENA 1 390 000,- Kþ

REALHELP CZ
Miroslav NČmec
Mob. 602 859 822
Web: www.realhelp-cz.com
Email: realhelp@email.cz

Podprsenky
Kalhotky,
Punochy,
Noní,prádlo,,aj. Otevírací doba:

po,-,pá,9.00,-,17.00
sobota,9.00,-,12.00

Suvorovova 1377, 282 01 eský Brod

PŘESTĚHOVALI
JSME SE
PRODEJ A SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY • MOBILNÍ TELEFONY
DĚTSKÁ VOZÍTKA PEG-PÉREGO • DŘEVĚNÉ HRAČKY
knihkupectví
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SUVOROVOVA 1489, ČESKÝ BROD
Tel.: 321 620 584, 603 483 910
E-mail: obchod@svitok.cz
www.svitok.cz, www.bednahracek.cz
TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉ PRODEJNĚ

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

REALITNÍ KANCELÁØ
LUBOŠ JEDELSKÝ
prodej, pronájem a výkup nemovitostí
bezplatné realitní poradenství øešení exekucí nemovitostí
znalecké posudky energetické prùkazy
kompletní finanèní služby

+420 775 026 455
l.jedelsky@unitedreal.cz

Nám. A. z Pardubic 43
Èeský Brod

¤ĂÆĠĂgĂĴõÏ÷]ĨĲøĐĨôĨĴöÜĹÕĨĹĨĲøĐĨ¹Ĩ°ÆĂĠķ
İçĺĨÝİĨPº ½
ĪÜøĐÑĨĥĥçĨİĄĦĨĺĀê

¯¥«KªµK1Ĩ¯ ¢1¤¬
[¥¢
º¥¯¬°º¯1£©Ĩ¤
1
¬°
Ĩ°
Ĩ
ºĨPº ¥£©

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel: 606 527 091
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Matka se synem hledají pronájem klidného bytu či domu s dispozicí 2+1, 2+kk
nebo 3+1. Termín nastěhování ihned nebo
po domluvě. Tel. 733 193 566
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Firma AVKO CZECH s. r. o. se sídlem Český
Brod, ul. Tuchorazská 1433 přijme skladníka – nejlépe důchodce – vhodné jako přivýdělek. Podmínka – místo bydliště Český
Brod. Kontakt: 774 164 120, 776 366 396

3&

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

ČESKOBRODSKÁ LESNÍ s.r.o.
Ocelkova 672/20 Praha 9 Černý Most

Prodej štípaného palivového dřeva v Českém Brodě zahájen!
Nabízíme jehličnaté a listnaté štípané palivové dřevo. Polínka 25, 33, 45, 50 cm
a metrová polena, volně sypaná.

DŘEVINA
Borovice, Smrk
Dub ,Buk
Bříza
Osika , Jíva, Lípa
Mix – Bříza, Dub, Osika, Borovice
tel.: 724 744 502
www.cblesni.cz

Volně sypané
850 Kč
950 Kč
900 Kč
750 Kč
900 Kč

Metrová polena
900 Kč
1100 Kč
950 Kč
800 Kč
950 Kč

EVO
AKCE!!! 7 % SLEVA NA ŠTÍPANÉ DŘ
rady – ZDARMA!!!
DOPRAVA Český Brod, Liblice, Zah

NOVĚ OTEVŘENO !!!
Po-Pá: 7.00 – 13.00, 14.00 – 22.00
So: 9.00 – 13.00, na objednání
Ne: 16.00 – 21.00, na objednání

• Posilovna
• Fitbox
• Jumpboxing
• Kruhové tréninky
• TRX
• Výživové poradenství
• Kardio zóna

Veronika Jirkalová, 728 536 395
Jan Hrázský, 734 102 238
Palackého 143, Český Brod, 28201, 1. patro
www.infinityfitness.cz
https://www.facebook.com/pages/
/Infinity-Fitness/835868866427556

POČÍTAČE, NOTEBOOKY,
TABLETY, TISKÁRNY
SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ÚDRŽBA POČÍTAČŮ A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ
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www.briard.cz
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Mbit/

Premium AirMax
32768/8192

Standard AirMax
16384/4096
• zaĜízení pro pĜíjem 1,• instalace a aktivace zdarma
• závazek 24 mČsícĤ

• WiFi router 1,• zaĜízení pro pĜíjem 1,• instalace a aktivace zdarma
• závazek 24 mČsícĤ

• uvedené rychlosti jsou v poĜadí max. download/ max. upload
• technologie AirMAX je k dispozici na více než polovinČ míst pokrytých sítí NášNET
• stávajícím klientĤm nabízíme výhodný pĜechod na technologii AirMAX

Tarif

Max. rychlost
download
(kbit/s)

Max. rychlost
upload
(kbit/s)

START

2048

512

STANDARD

4096

2048

PREMIUM

12288

2048

STANDARD AirMAX

16384

4096

PREMIUM AirMAX

32768

8192

tel.: 314 008 200

Cena bez DPH
(cena s DPH)

240,-

(290,-)

390,-

(472,-)

490,-

(593,-)

390,-

(472,-)

490,-

(593,-)

www.nasnet.cz

