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Prázdniny spějí do vzpomínek

Po slunovratu začínáme pociťovat, že nejen dny se začínají zkracovat, ale k libosti či nelibosti je tomu také
s prázdninami. V době, kdy držíte v ruce Českobrodský zpravodaj, se učitelé chystají na přípravný týden, na ZŠ
Žitomířská a MŠ Kollárova pod novým vedením (více v článku uvnitř Zpravodaje), a žáci či studenti začínají hledat
učební pomůcky. Těm, kteří jdou letos do školy poprvé, přejeme hodně štěstí a úspěchů!
Letošní prázdniny byly též ve znamení letních táborů stálých i tzv. příměstských. Letos jsme jich napočítali 7
a organizátoři prezentují své pobyty v článcích a fotografiích v tomto vydání.
Po předloňské Bambiriádě a loňském Městě v pohybu přišly letos ke slovu Podlipanské slavnosti, při nichž se
v rámci bohatého programu představily na svých koncertech a představeních profesionální i amatérské umělecké skupiny. Kulturní léto doplnil i Kinematograf bratří Čadíků. Na příští rok již skauti plánují Bambiriádu.
O prázdninách se zintenzivnily i předvolební aktivity. Je již znám termín komunálních voleb: 10. - 11. října. Do 5.
srpna mohly volební strany podat své kandidátní listiny registračnímu úřadu. K dnešnímu datu je registrováno
9 stran a sdružení, takže budete mít při volbách 21 zastupitelů z čeho vybírat. Více informací na www.cesbrod.
cz a od 10. září na něm budou zveřejněny prezentace volebních stran, které o to projeví zájem. Stejně tak tomu
bude i v zářijovém čísle ČBZ (viz modrá rubrika).
V průběhu první části prázdnin vrcholil i sběr Dotazníků o míře spokojenosti s různými oblastmi života ve městě.
Jde o pravidelné porovnávání názorového mínění a potřeb občanů spjatých s Českým Brodem. Podle předběžných informací bylo odevzdáno 465, což je o 329 více než před dvěma lety. Co nejdříve Vás seznámíme s vyhodnocením, které by mělo být inspirací i pro další zastupitele.
Také jsme se dozvěděli v prázdninovém čase, jak jsme byli úspěšní v grantech. Byly nám přiznány dotace na
sběrný dvůr, zateplení kina a budovy G v nemocnici. Současně se realizují z dotací i rekonstrukce ulic V Chobotě
a Jatecké. Netrpělivě čekáme na výsledky z Regionálního operačního programu, kam byla podána žádost na
rekonstrukci interiéru kina Svět.
V závěru srpna se můžeme těšit na vzpomínkový den vzniku festivalu Rock for People, který proběhne 23. srpna.
Více informací přinášíme v článku uvnitř časopisu.
Příznivci sportu se dočkali zahájení fotbalové sezony a mohou se těšit na MR v singlu žen v nohejbalu i play- out
extraligy mužů. Od tohoto čísla Zpravodaje na doporučení ze čtenářských řad budou zprávy o sportu samostatnou rubrikou.
Doufám, že letošní prázdniny jste prožili dle svých představ a načerpali síly do dalších dní.
Pavel Janík
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Krátce z města
V lokalitě za nemocnicí bylo zprovozněno zemní vedení kabelů ČEZ a nové veřejné osvětlení. Během
srpna budou technické služby a pracovníci dodavatelské firmy demontovat staré sloupy veřejného
osvětlení a vrchního elektrického vedení. První
etapa by měla být dokončena posledními terénními úpravami v měsíci září. Druhá etapa zahrnující
část ulice Svatopluka Čecha a ulici Boženy Němcové se s největší pravděpodobností uskuteční na jaře
příštího roku.
Rekonstrukce části Žitomířské ulice (mezi křižovatkami s ulicemi Suvorovova a Komenského) proběhne ještě v letošním roce. Rada města schválila
výběr zhotovitele na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této části ulice. Vítězem se stala 1. SčV za
nabídnutou cenu 4,5 mil. Kč. Předmětem zakázky
je i výměna povrchů chodníků. Po dokončení prací provede krajská správa silnic položení finálního
povrchu silnice a celá komunikace bude převedena
do majetku města.
Město získalo dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu ve výši 1,4 mil. Kč na opravu
šesti lesních cest po loňských povodních a vypsalo výběrové řízení. Zakázku získala vítězná firma
Ekologická stavební z Králova Dvora za nabídnutou
částku 1,3 mil. Kč.
Práce na rekonstrukci prostoru ulice V Chobotě začaly výměnou kanalizace. Koncem září by se měla
začít budovat nová silnice, chodníky, veřejné osvětlení a veřejná zeleň. Rekonstrukce skončí v průběhu listopadu letošního roku. Pracovat se začalo i na
stavbě v ulici Jatecká, kde dojde ke zřízení nových
silnic až za zahrádkářskou kolonii a kolem místních
jatek.
Rada města jmenovala do funkce ředitele ZŠ Žitomířská Mgr. Jiřího Slavíka a na pozici ředitelky MŠ
Kollárova Bc. Jiřinu Zumrovou s platností od 1. srpna 2014.
Město obdrželo dotaci na zateplení fasády, střech
a výměnu oken u objektů kina a budovy bývalé gynekologie v areálu nemocnice. Žádost na zateplení
budovy čp. 56 městského úřadu nebyla i přes její
akceptaci schválena.
Město podalo žádost o dotaci na rekonstrukci kuchyně ve školní jídelně do programu Ministerstva
financí na podporu regionálního školství v okolí
velkých měst.


Rada města schválila podání žádosti o grant z prostředků Středočeského kraje na I. etapu environmentálního vzdělávacího centra v prostorách městské hájovny. V letošním roce již v hájovně vyroste
dřevostavba v rámci projektu Terénní základna pro
volnočasové aktivity.
Zpracovává se dokumentace na výměnu oken v památkově chráněné budově čp. 1 (knihovna), tak aby
mohla být akce uskutečněna v příštím roce a podpořena penězi z programu Regenerace městských
památkových rezervací a zón Ministerstva kultury.
V Jungmannově ulici u čp. 441 město opraví ne
plně funkční kanalizaci, která vede pod objektem
bytového domu a při velkých deštích zaplavuje
sklepní prostory. Opraven bude i prasklý vodovod
v Žižkově ulici v prostorách podzemního propojení
mezi hlavní nemocniční budovou a budovou bývalé
gynekologie.
Město nabízí k prodeji objekt rozestavěné polikliniky dle metodiky Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových za cenu 4,8 mil. Kč. Znovu byl
vyhlášen záměr na pronájem volných nebytových
prostor v areálu nemocnice. Podrobnosti najdete
na webových stránkách města.
Domov Anna pořizuje pro své klienty nové osobní
vozidlo, které jim umožní lepší manipulaci s imobilními klienty. Starší automobil bude převeden pro
potřeby technických služeb.
Díky úspěšné žádosti o grant s prostředků Středočeského kraje budou pořízeny nové kolostavy na
hřbitov a do areálu Základní školy Žitomířská. Půjde
o stejné kolostavy, jako jsou u nádraží a budou pod
dohledem kamerového systému.
Na příští rok je plánovaná oprava mostu silnice č.
III/1132 na Tuchoraz přes státní silnici I/12 Praha
– Kolín.
Rada města schválila a v případech částky vyšší než
50 tis. Kč doporučila zastupitelstvu schválit příspěvky
z programu na rekonstrukci a opravy fasád v městské památkové zóně v celkové částce 200 tis. Kč.
Ve středu 20. srpna se v obřadní síni městského
úřadu uskuteční jednání zastupitelstva města na
téma pokračování stavebních prací v okolí nádraží
a vybudování nového parkoviště P+R, všichni občané jsou srdečně zváni.
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Nové služby pro děti i rodiče v čp. 12
Město Český Brod realizuje od května letošního roku projekt Sdílené radosti a strasti základních škol ORP
(obcí s rozšířenou působností). Projekt je podpořen z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu je zvyšování kvality ve vzdělávání
a podpora pedagogů partnerských škol. Partnery
projektu jsou o.p.s. Step by Step ČR, ZŠ Bylany, ZŠ
Tyršova, ZŠ Žitomířská a Základní škola a praktická
škola v Českém Brodě, ZŠ Kounice, ZŠ Tuklaty, ZŠ
Přistoupim, ZŠ a MŠ Vitice, ZŠ Kostelec n. Č. l., ZŠ T.
G. Masaryka a MŠ Poříčany.

časné době se dokončuje projektová dokumentace
na rekonstrukci prostor a po ukončení výběrového
řízení se začne se stavebními úpravami. Otevření
centra by mělo proběhnout v říjnu letošního roku.
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje

Jednou z hlavních klíčových aktivit je vybudování
školního poradenského centra v Českém Brodě,
na nám. Arnošta z Pardubic čp. 12. Toto centrum
bude sloužit jako zázemí pro samostatnou práci s podpořenými žáky, pro doučování v různých
předmětech, pro samostatné kroužky, a hlavně
jako pracoviště školních psychologů, speciálních
pedagogů a logopeda. Tito odborníci budou docházet do všech partnerských škol, kde budou pracovat s podpořenými žáky a zároveň budou nabízet
své služby i v centru města.
V rámci projektu bude zakoupen přístroj pro nácvik
metodou Biofeedback, která je velkým pomocníkem práce speciálního pedagoga. Prostory poradenského centra díky své členitosti nabízí možnost
využití pro individuální i skupinové terapie žáků,
ale i školení pedagogů partnerských škol. V sou-

SPORTOVNÍ AREÁL NA KUTILCE OPLOCEN
SK Český Brod jako provozovateli sportovního areálu se ve spolupráci s městem Český Brod
a vlastníkem TJ Slavoj Český Brod podařilo v červnu oplotit sportovní areál na Kutilce. Areál je
tudíž neprůchozí. Toto opatření nám umožňuje areál dále rozvíjet, investovat v budoucnu do
jeho venkovních prostorů a také účinněji ochránit areál před nezvanými návštěvníky.
Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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Kinematograf bratří Čadíků bavil Český Brod
Na českobrodské náměstí zavítal v červenci Kinematograf bratří Čadíků, který zde hostoval čtyři dny a milovníci neobvyklé filmové produkce si tak mohli užít promítání pod širým nebem. Kino na kolečkách v této
podobě jezdí už od roku 1998, poprvé vyjelo při příležitosti stoletého výročí české kinematografie.
Na každý den byl vybrán jiný film, ale v pondělí se
díky velké průtrži mračen nepromítalo. Z tohoto
důvodu mělo následující večer 70 diváků možnost
hlasovat, zda chtějí vidět promeškaný film Revival
či Postřižiny. Zvítězil Revival. Ve středu se promítal
film Donšajni, ale bohužel jen polovina z 90 diváků vydržela až do konce. Zato na posledním filmu
Příběh kmotra vydrželo všech 200 diváků až do
konce.

skládáme tak, aby si v ní každý mohl něco najít
a hlavně se pobavit.“
Náklady spojené s promítáním hradilo město ze
svého rozpočtu, nicméně výtěžek z dobrovolného
vstupného bude věnován na dobročinné účely.
V minulosti kinematograf Čadíků přispěl na projekt
Pomozte dětem, konto Bariéry či na fungování Masarykova onkologického ústavu v Brně.
Ivana Nývltová, IC Český Brod

„Snažíme se vybírat co nejkvalitnější české filmy,
ale občas máme i nějaký pokus, třeba jako film
Donšajni,“ uvedl mladý Čadík a dodal, „nabídku

Výzva vlastníkům nemovitostí!
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzval město Český Brod ke zveřejnění seznamu nemovitostí, u nichž je nedostatečně identifikovaný vlastník - takzvaný neznámý vlastník. Tento kompletní
seznam pozemků je zveřejněn na úřední desce města Český Brod.
Zveřejněním jmen osob z tohoto seznamu, kterých
se nedostatečná identifikace týká, chceme napomoci k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí. Pokud se domníváte, že je v uvedeném seznamu
Vaše jméno či jméno Vašeho předka, třeba i nežijícího, a na úřední desce jsou k němu v seznamu
uvedeny nemovitosti, které by Vám měly patřit,
kontaktujte prosím Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových (ÚZSVM), odloučené pracoviště Kolín (tel.: 321 744 121). Zde Vám pomohou
s dalšími kroky k identifikaci vlastníka. Postup je
popsán i na webových stránkách www.uzsvm.cz,
v záložce nabídka majetku je poslední odkaz věnován nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkům.
Seznam zveřejněných jmen:
Baťová Marie, Bedrna Jan MUDr., Bechyňová Marie, Čadilová Barbora, Černohorský Václav, Háček
František, Háčková Terezie, Havlíček Josef, Havlíčková Věnceslava, Heroldová Anna, Hlaváček Jaroslav, Hybeš Jaroslav, Hybeš Josef, Hybešová Marie,

Janáčková Františka, Kopecká Terezie, Koula Karel,
Lounský František, Lustig Otto Dr., Mrázková Emilie
Hana, Mrázková Hana, Müller Josef, Müller Miloslav, Müller Oldřich, Müllerová Božena, Müllerová
Dagmar, Müllerová Marie, Müllerová Miloslava,
Mužíková Marie, Novák Jaroslav MUDr., Novák Rudolf, Nováková Ludmila, Nováková Marie, Nováková Marta, Pospíšil Zdeněk, Reinwald Václav, Rybín
Josef, Rybínová Julie, Řehořovská Růžena, Řezáč
Václav, Řezáčová Marie, Semerádová Bohumila,
Stein Hynek, Svatoš Jaroslav, Svatošová Vlasta,
Šmejkal František, Šmejkal Miroslav, Šmejkalová
Božena, Šmejkalová Vlasta, Šramota Oldřich, Šťást
Josef Ing., Šťástová Milada, Štrobl Bedřich, Štroblová Božena, Třešňáková Marie, Velich Antonín, Velichová Theodora, Vítková Hana, Vondráček Václav,
Vondráčková Anežka, Zahrádková Marie.
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Co nového v projektu Zlepšení mikroklimatických podmínek?
Obyvatelé i návštěvníci města mohli na přelomu roků 2013 a 2014 zaregistrovat poměrně velkou skupinu
stromolezců, kteří ošetřovali stromy na území města. Řezy na stromech (501) a bezpečnostní vazby (6) byly
prováděny v rámci realizace projektu Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města
Český Brod podpořeného dotací z Operačního programu životní prostředí.
Kromě ošetřování stromů jsou součástí projektu
i výsadby stromů, keřů a výsevy trávníků. Na jaře
letošního roku byly vysázeny stromy v ulicích Komenského, Hřbitovní a okolo rybníka ve Štolmíři.
Ve druhé polovině roku budou vegetační úpravy
dokončeny v ostatních lokalitách. Celkově bude
vysázeno 286 stromů, 9600 keřů a vyseto 3600 m²
trávníku.

ale i dodržování zahradnických standardů během
výsadby a následné péče. Snažíme se, abychom
měli v okolí města vysázeny stromy zdravé, kvalitní
a dlouhodobě perspektivní.
Ing. Rostislav Vodička,
odbor životního prostředí a zemědělství

Dodavatelem zahradnických prací je společnost
KHL EKO z Jirkova, na kvalitu sazenic i zahradnických prací dohlíží technický dozor investora, kterým je arborista David Hora DiS. ze společnosti
Treewalker. Zalévání stromů je v režii zhotovitele,
stejně jako záruka za jejich přežití. Za investora,
město Český Brod, jsem zodpovědnou osobou já.
Kromě stromů vysázených v rámci výše uvedeného
projektu, jsou v okolí města sázeny i stromy podél nových polních cest. Investorem jak výstavby
polních cest, tak i výsadeb podél nich, je Státní
pozemkový úřad, územní pracoviště Kolín, který
realizaci těchto „společných zařízení“ (cest a doprovodných výsadeb) zajišťuje. Objednává projekční firmy, vybírá zhotovitele stavebních prací,
vybírá dodavatele zahradnických prací. Vzhledem
k tomu, že je při výběru zhotovitele hodnoceným
parametrem cena, ne vždy se podaří nalézt toho
nejlepšího dodavatele. Proto se někdy můžete setkat se stromy, které jsou suché, nekvalitní, poškozené. V posledních letech se snažíme výsadby přebírat až po jejich posouzení nezávislým arboristou,
který hodnotí nejen kvalitu vysazovaných stromů,

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Jiřina
Klusáčková, paní Jiřina Hitschfeldová, paní Ludmila Červinková, pan Otta
Bureš, pan Jaroslav Bejšovec, pan Josef Hanzlík, paní Danuše Součková,
paní Jana Dušková, pan Jeroným Šašecí, paní Hana Fikeisová, paní Bohumila
Skalová, paní Jarmila Jindrová, pan Josef Vlastník, pan Oldřich Průšek a pan Václav
Novotný, paní Věra Drbohlavová a paní Alena Novotná. Upřímně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví a pohody do dalších let!
Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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Jak to vypadá s koupalištěm?
Léto pomalu končí, koupaliště zůstává zavřené a mnoho lidí se oprávněně ptá, co bude dál? Město se
před časem stalo vlastníkem, když zchátralé koupaliště koupilo od T. J. Sokol. Za tu dobu se podařilo areál
vyčistit, odstranit polorozpadlé stavby sloužící jako nejlevnější českobrodský hotel a pravidelně se také
provádí nejnutnější údržba.
Samozřejmě s tímto stavem nejsme spokojeni
a máme zájem prostor nadále využívat ke sportovním účelům. Nápad využít prostor pro fotbalové hřiště s umělou trávou nebyl po dohodě s SK
Český Brod uskutečněn a úplně se od něj upustilo,
když rada města rozhodla o zachování bazénu pro
možné další využití pro rekreaci českobrodských
občanů.
Začali jsme tedy hledat jiné možnosti, jak obnovit
bazén, než byla původně zamýšlená kompletní rekonstrukce za několik desítek miliónů. První variantu vidíme v postupné úpravě koupaliště do podoby
jako je v Úvalech nebo v Kolovratech. S provozovatelem obou koupališť jsme vstoupili v jednání již na
podzim loňského roku. Projevili zájem i o naše koupaliště a slíbili nám zpracovat do jara svojí představu. Odhadované náklady vychází asi na 1 mil. Kč
a měl by je buď vcelku anebo po etapách hradit
vlastník, čili město. Všechny provozní náklady by
hradil provozovatel.

protože při první variantě se uvažuje o napouštění
z vodovodního řadu a pouze u druhé varianty by se
využil blízký vrt.
Materiál o problematice koupaliště je připraven
do jednání rady. Rada by měla doporučit zastupitelstvu určitý postup a také uvolnění potřebných
financí, neboť ve schváleném rozpočtu na letošní
rok peníze na úpravu koupaliště nejsou. Příští řádné zasedání zastupitelstva je v září a je tudíž jasné,
že se letošní koupací sezóna opět nestihne. Samozřejmě adekvátní je i otázka, zda se současné zastupitelstvo bude chtít ještě problematikou koupaliště
zabývat nebo rozhodnutí přenechá v podzimních
komunálních volbách nově zvoleným zastupitelům. Nicméně podklady připravíme a do jednání
rady a potažmo i zastupitelstva předložíme.

Druhou náročnější variantou je přestavba na přírodní koupací biotop, kde jsme si nechali zpracovat
nabídku na vypracování studie proveditelnosti jako
v případě Prostřední Bečvy (dokument je k dispozici na stránkách města). Studie obsahuje podobné
technické řešení a odhad je cca 7 mil. Kč. V tomto
případě bude pravděpodobně možné podat žádost o dotaci na výstavbu. Studie proveditelnosti
potřebná pro zpracování žádosti o dotaci by měla
vyjít na přibližně 10 až 20 tis. Kč. Biotop však není
bezúdržbový a vyžádá si nutné provozní výdaje.
Ideální by bylo skloubit obě varianty. Vybudovat
biotop nejlépe z dotačních peněz a nechat jej provozovat soukromému provozovateli.
Napuštění samotného koupaliště a ponechání
v režimu hasičské nádrže je také možné. Vyžádalo
by si však náklady ve výši asi 200 tis. Kč na zajištění
odpovídajícího příkonu elektrického proudu a pořízení dostatečného čerpadla. Po rozhodnutí o rekonstrukci by se mohlo jednat o vyhozené peníze,
Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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Domácí násilí

Rok 2014 nám přinesl řadu změn, které souvisí s účinností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014.
Zákoník přinesl změny i do životních situací člověka, rodinu nevyjímaje. Jednou z oblastí, o které bychom
Vás chtěli blíže informovat, je i ochrana před domácím násilím. Na otázky související s tímto společensky
citlivým a mimořádně závažným tématem odpověděla sociální pracovnice Bc. Eva Dobiašová.
Co je „domácí násilí“?
Domácí násilí lze považovat za jednu z nejrozšířenějších a nejskrytějších forem násilí v naší společnosti. Vyskytuje se u rodin sociálně slabých i dobře
situovaných, mezi vysokoškoláky i nevzdělanými.
Domácí násilí je jednou z nejhorších forem útisku,
protože se před ním lze jen těžko bránit. Odehrává
se za zdmi domovů, pečlivě skryto před zraky okolí.
Navíc v místě, kde člověk hledá spíše útočiště, klid
a bezpečí. Agresorem je někdo z našich blízkých,
často právě ten, komu jsme v životě dali největší
důvěru. Jeho selhání pak vnímáme také jako selhání svoje a máme tendenci jej omlouvat.

bydlení manželů pro jednoho z nich nesnesitelné.
Stejně lze postupovat i v případě rozvedených manželů. Soud v tomto případě rozhoduje do 48 hodin,
a pokud návrhu vyhoví, uloží odpůrci zejména, aby:

Domácí násilí má řadu podob. Rozhodujícím znakem je dlouhodobost, opakovanost a neměnnost
role oběti a pachatele. Je domácím násilím to, že
se s partnerem pohádám? Není. Domácí násilí je
fyzické, sexuální, psychické či ekonomické. Za domácí násilí lze považovat jednání, kterým někdo
někoho dlouhodobě pronásleduje tím, že vyhrožuje ublížením na zdraví, vyhledává jeho osobní blízkost, vytrvale jej písemně nebo jinak kontaktuje.

Návrh na ochranu před domácím násilím může
podat i nezletilé dítě, jehož jménem podává návrh
zákonný zástupce, orgán sociálně právní ochrany
dětí nebo advokát. Omezení práva odpůrce v domě nebo bytě bydlet určí soud, nejdéle však na
dobu šesti měsíců. Soud návrh projedná znovu,
jsou-li pro to zvlášť závažné důvody. Tímto závažným důvodem je i domácí násilí.

Kdo všechno může být týranou osobou a jak postupovat, pokud hrozí nebezpečí?
Oběťmi mohou být nejenom děti, ženy, ale i muži či
senioři. Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí a člověk je napaden ve společné domácnosti, je třeba se
obrátit na linku 158, kdy Policie ČR má možnost agresora vykázat ze společné domácnosti a to i v případě, že se jedná o jeho byt či dům. Případně je možné
se obrátit na Městskou policii – 736 675 756, 321
612 156. Oběť má možnost podat k soudu návrh na
vydání předběžného opatření na ochranu před domácím násilím v případě, stane-li se např. společné

• opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo
do něj nevstupoval,
• nevstupoval do bezprostředního okolí společného
obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam,
• se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.

Co dělat v případě domácího násilí?
Pokud jste obětí domácího násilí, snažte se okamžitě vztah opustit a vyhledat pomoc. Stud zde
není na místě. Ten, kdo by se měl stydět, je agresor! Vyhledejte pomoc proškolených odborníků
z organizací zaměřených na pomoc obětem domácího násilí. Tyto organizace poskytují pomoc a poradenství bezplatně a anonymně. Kromě psychické
podpory nabízejí také právní poradenství.
Pro občany Českého Brodu a blízkého okolí jsou
dostupné tyto organizace, které nabízí anonymní,
diskrétní a individuální přístup:

KOMUNÁLNÍ VOLBY ŘÍJEN 2014
S blížícími volbami nabízíme volebním stranám a sdružením zdarma prezentaci v zářijovém
Zpravodaji. Podmínky: 1/2 strany A5. V případě zájmu o větší plochu, je možné si zaplatit
inzerci. Kontakt: Kateřina Bartošová 731 441 101.
Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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• Intervenční centrum Respondeo - pomoc obětem domácího násilí, tel.: 775 561 847, www.
respondeo.cz
• Rosa - centrum pro týrané ženy, tel.: 241 432
466, 602 246 102, www.rosa-os.cz
• Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem trestných
činů, svědkům a pozůstalým, tel.: 257 317 100,
www.bkb.cz
• Acorus - pomoc osobám ohroženým domácím
násilím, poskytující i utajené bydlení, nonstop
telefonní linka: 283 892 772, www.acorus.cz


V neposlední řadě se můžete obrátit také na MěÚ
odbor sociálních věcí, kde vám budou s řešením
Vaší nelehké situace nápomocni. Sociální pracovnice mohou poskytovat součinnost při sepsání
návrhu k soudu na vydání předběžného opatření
na ochranu před domácím násilím, příp. Vás spojí
s příslušnou organizací.
Martina Fejfarová,
odbor sociálních věcí

Máme kamenné město?
„Chudoba na kytky a keřové záhonky. Betonové květináče dlouho zející prázdnotou… za bývalého starosty
nouze o pestrobarevnost v našem městečku nebyla.“ Na tuto výtku, kterou napsala do redakce jedna čtenářka, odpověděl vedoucí životního prostředí a zemědělství, Ing. Rostislav Vodička.
Ano, Český Brod barevností příliš neoplývá, ve veřejné zeleni vítězí zelená, případně odstíny šedé,
na podzim město krátce zahýří barvami podzimu.
Proto si truhlíky nejen na radnici, ale i na sloupech
veřejného osvětlení a letos i některé betonové
v centru města vzal na starost odbor životního prostředí a zemědělství.

šených na sloupech veřejného osvětlení již nebudou zajišťovat technické služby, ale i tato aktivita
bude svěřena našemu odboru. Osázení truhlíků na
okna obou budov MěÚ a nádob na sloupy veřejného osvětlení, zařídilo opět zahradnictví z Limuz,
a stejně tak jsme u nich objednali osázení betonových nádob v centru města. Plastové truhlíky,

Ve snaze o zlepšení vzhledu města a jeho oživení
barevnými květinami jsme jako první krok nakoupili kvalitní plastové truhlíky na okna radnice, která
by přeci jen měla patřit mezi reprezentativní budovy. Po několika letech hledání dodavatele kvalitních truhlíkových květin jsme „objevili“ zahradnictví manželů Coombesových v Limuzech, kteří
nejen že pěstují kvalitní materiál, ale ochotně nám
truhlíky do oken již několik let osazují.
Truhlíky na sloupy osazovaly v posledních letech
technické služby. V loňském roce se jim však nepodařilo včas vypěstovat vhodné rostliny, proto
náš odbor na poslední chvíli hledal zahradnickou
firmu, která by ještě disponovala sazenicemi do
těchto nádob. Ačkoliv se podařilo v loňském roce
nádoby osázet, požadovaný efekt se nedostavil
a město nebylo tak hezké, jako letos.
S ohledem na zkušenosti z předchozích let bylo pro
rok 2014 vedením města rozhodnuto, že osazování
betonových nádob v centru města a truhlíků zavěČeskobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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které jsou snadno transportovatelné, byly osázeny
a předpěstovány přímo v Limuzech a ven instalovány až po „zmrzlých“. U těchto nádob se barevný
efekt dostavil ihned. Betonové nádoby byly osázeny rovněž až po „zmrzlých“, ovšem nakvetení trvalo poněkud delší dobu. Každopádně v porovnání
s předchozími léty je centrum města nesrovnatelně barevnější a veselejší.

v první fázi od dostatku finančních prostředků na
jejich pořízení. Ve druhé fázi však rostliny potřebují pro svoji existenci dostatek vláhy, a to už je
úkol pro technické služby, které disponují vhodnou
technikou. Péči o rostliny a případné odplevelování
záhonů však zajišťuje zahradnická firma, která záhony vysázela, neboť její pracovníci pravidla péče
o štěrkové záhony znají.

Kromě nádob s květinami jsme ve městě začali
zkrášlovat i další místa květinovými záhony. Barevné květy se objevily na konci uličky Lázeňská,
před kinem Svět, na parkovišti proti nádraží, podél
chodníku u nádraží, osázeli jsme i city bloky na příjezdních komunikacích do města. Všechny tyto lokality byly externí zahradnickou firmou zvelebeny
tzv. štěrkovými záhony, které díky složení substrátu
a mulče nevyžadují přílišnou péči a plevel v nich
nemá takový prostor k uchycení jako v běžných záhonech se zeminou.

Snahou našeho odboru je v oblasti péče o zeleň
kromě zajištění zdravých a bezpečných stromů
i rozveselení a zútulnění veřejného prostoru ve
městě barevnými květinovými záhony, které však
budou minimálně náročné na údržbu. Technickým
službám byla svěřena velice zodpovědná úloha,
a to zajišťovat vysazeným květinám dostatek vláhy
nejen pro jejich přežití, ale i pro jejich ještě větší
krásu. Věřím, že v letošním roce nebude výtka paní
pisatelky již tak oprávněná a že naši snahu o postupné rozšiřování květinových ploch ve městě zaregistruje a třeba i ocení.

V první fázi jsme se snažili vylepšit dlouhodobě
nepřívětivá místa na frekventovaných lokalitách.
Velikost a bohatost záhonů se samozřejmě odvíjí

Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství
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Představujeme vám další odbor MěÚ Český Brod
Jedním z nejrozmanitějších odborů z pohledu agendy je odbor tajemníka městského úřadu, který řídí Ing.
Aleš Kašpar. I jemu jsem položil několik otázek, které vám více přiblíží a osvětlí činnost tohoto odboru.
Jaké agendy odbor spravuje?
Odbor tajemníka zajišťuje tzv. podpůrné procesy,
mezi něž patří zejména servis starosty, místostarosty a tajemníka. Organizačně zajišťujeme zasedání zastupitelstva a rady města včetně právních
služeb. V oblasti personalistiky vedeme výběrová
řízení na pracovní pozice a spolu s vedoucími odborů připravujeme pracovní smlouvy, platové výměry, náplně práce, plánujeme vzdělávání úředníků a také je hodnotíme a snažíme se hledat cesty
k jejich osobnímu růstu. Další významnou oblastí
je správa počítačů, telefonů a jejich programových
aplikací. Tento úsek úzce spolupracuje se skupinou
podporující vnitřní a vnější komunikaci a propagaci
aktivit města. Média, která společně naplňují, jsou
web města, Facebook i tento Zpravodaj. Díky nim
jsme v lepším spojení s občany, školami a dalšími
organizacemi města i akčními spolky, neziskovkami.
Zajišťujeme také autoprovoz a rezervaci místností.
Do oblasti státní správy patří zejména výkon agendy krizového řízení a civilní ochrany.
Co občan pořídí na IC?
Naše informační centrum (IC) spojuje služby vyplývající z jeho členství mezi certifikovanými Informačními centry pro mládež (ICM), v Asociaci turistických
center (A.T.I.C) a městského „íčka“, které zajišťuje
i základní kulturní servis. Je to myslím velmi užitečné spojení. Vedle uceleného balíčku informací pro
mládež členěných do oblastí (dle metodiky ICM),
zde najdete informace o historických památkách
města i blízkého okolí, tipy na procházku či výlet, informace o kulturním, sportovním a společenském
dění, o dopravních spojích a další. Můžete se tu připojit na internet, sehnat vstupenku na místní kulturní akce i představení ze sítě Ticketportal, mapu,

turistickou publikaci či upomínkový předmět, využít kopírovací služby, navštívit odtud podzemí nebo
galerii Šatlava, domluvit pronájem kina Svět. Například loni jen v kině pomohly naše kolegyně z íčka na
svět dvaceti pořadům. Dalších více než třicet jsme
podpořili organizačně či propagací.
Jak pomáhají informační technologie?
Po mém nástupu do úřadu jsme si v oblasti ICT (Information Communication Technologies) připravili
každý rok pořádné sousto. V roce 2011 jsme zavedli
elektronickou spisovou službu, která zpřehledňuje
oběh úředních dokumentů a spisů. V roce 2012
jsme si osvojili program na podporu vnitřní integrace úřadu – naše oblíbené Lotusy. Usnadňují sdílení
termínů a událostí v našich kalendářích, e-mailových zpráv, vedení projektů, zadávání úkolů, svolávání schůzek, vedení porad a vzájemně dokáží provázat další důležité informace. Loni jsme přestavěli
městský web a letos jsme spustili nový účetní program, který umožňuje lepší správu rozpočtovaných
finančních prostředků. Pokud uspějeme s dalším
projektem v této oblasti, pokročíme například tím,
že nabídneme občanům možnost elektronického
podání nejčastěji používaných formulářů.
Co si lze přestavit pod agendou bezpečnostní ředitel?
Válka je hnus. Nikdo si ji nepřejeme, stejně jako povodeň, povětří, požár nebo jinou pohromu. Pokud
se něco semele, spoléháme na fungující Integrovaný záchranný systém, který propojuje zejména
policii, zdravotníky, hasiče a v odůvodněných případech i vojáky.
Úřední prodlouženou rukou těchto složek je právě bezpečnostní ředitel, který je s nimi v kontaktu
a spolu s nimi se v dobách míru a pohody podílí na
přípravě plánů na zabezpečení území v případě krizového stavu.
Jak se vlastně řídí úřad?
S podporou Lotusů prostě jedna báseň!
Pavel Janík
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Jak je to s bezpečným úvěrovým zatížením města či lidově
zadlužením města?
Město k srpnu 2014 eviduje závazky v celkové hodnotě 53,8 mil. Kč, což je dle zpracované finanční analýzy
částka stropu bezpečného úvěrového zatížení dlouhodobých závazků města. Čili jakékoliv další zadlužení
by pro město mohlo být rizikové. Avšak všechny úvěry jsou účelově vázané a byly použity pouze na nutné
investice. Tedy nebyly tzv. projedeny.
Město v takové situaci není poprvé. Podobně tomu
bylo i v roce 1997, kdy mělo úvěry přibližně ve výši
50 mil. Kč použité hlavně na výstavbu čistírny odpadních vod. Postupně se tato částka splácela až
do roku 2008, kdy kleslo zadlužení na 9 mil. Kč.
Od té doby si další velké investiční akce vyžádaly
další zadlužení města. Jednalo se o akce, na které se městu podařilo získat dotační peníze, a bez
dalších tzv. cizích peněz bychom v rozpočtu neměli
prostředky na potřebnou nutnou spoluúčast. Díky
tomu jsme mohli vybudovat kanalizaci a vodovod
ve Štolmíři, intenzifikovat čistírnu odpadních vod,
opravit vodovody a kanalizace, chodníky, veřejné
osvětlení od sídliště k nádraží či zrekonstruovat
celý prostor u nádraží, zateplit místní školy či opravit další ulice. Jednalo se o investice dosahující
částky čtvrt miliardy korun.
Ano, kdybychom do podobného rozhodnutí nešli,
zadlužení města by se nyní blížilo nule. Ale pouze
zadlužení zdánlivé, neboť skryté zadlužení v podobě neopraveného majetku by bylo mnohem vyšší a čekalo by na naše následovníky. Také využití
doby finanční krize bylo správné. Stavební práce
byly na velmi nízkých cenových hladinách, které se
už nemusí dlouhou dobu opakovat. Zastupitelstvo
města nepřistoupilo k navýšení daně z nemovitosti, která by posílila rozpočet města.

Všechny výstavby, rekonstrukce a opravy probíhající ve městě potřebují určitý čas na přípravu. Vypracování kvalitní projektové dokumentace, zajištění
všech nutných potvrzení není vůbec jednoduché.
Na přípravu je potřeba několika měsíců a mnohdy
i let, a proto si myslet, že některé rekonstrukce děláme až po upozornění v novinovém článku či na
webové diskuzi je dětinské. Například rekonstrukce prostoru před nádražím se projednávala od roku 2000 a oprava hradeb se s památkáři řeší také
již několik let.
V tuto chvíli jsou na městském úřadě zpracovány
a připraveny další investiční akce, s nimiž se počítá
v příštím rozpočtu (např. P+R v Klučovské) a bude
jen záležet na nových zastupitelích, zda se projekty
stanou skutečností či dají přednost rychlému snižování zadlužení města. Ale jak jsem již zmínil na
začátku, jsme na bezpečném úvěrovém zatížení
města a nebylo by dobré tuto hranici překračovat.
Z toho plyne, že rozpočty příštích několika let by
měly být koncipovány jako vyrovnané nebo přebytkové, stejně jako je sestaven rozpočet letošního
roku.
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Anglické prázdniny o prázdninách
Přestože červenec a srpen patří ve školství mezi letní prázdninové měsíce, v jazykové škole CARPINUS tomu
tak není. V těchto 2 měsících u nás již tradičně probíhají týdenní intenzivní kurzy angličtiny pro děti, žáky,
studenty i dospělé, plné života, nových znalostí a dovedností, zábavy, pohybu a her.
Programy jsou samozřejmě uzpůsobeny úrovni
a věku, to vše v malých skupinkách po 6 dospělých,
resp. 8 dětech. Zkušení aprobovaní lektoři a rodilí
mluvčí se na přípravě našich autorských programů
aktivně podílejí, jejich nadhled a zahraniční zkušenosti dodávají programům tu správnou šťávu se
závanem exotiky.
Jelikož o programu pro ty nejmenší jsem psala
loni i předloni, letos bych se s Vámi ráda podělila o to, co zažily děti starší, žáci ve věku 10 – 12
let. Jejich tématem byly English holidays – Anglické prázdniny, nebo chcete-li svátky, které se slaví
v anglicky mluvících zemí. Pondělí bylo dnem Díkůvzdání (Thanksgiving Day). Krátký příběh děti
zavedl do historie mezi poutníky (pilgrims) na loď
Mayflower, která roku 1620 přistála u amerických
břehů. V úterý jsme se přesunuli do Anglie, kde nás
v kalendáři čekal den Guye Fawkese (Guy Fawkes
Day). Psal se rok 1606 a tento chlapík spřádal plány proti králi. Se svými kumpány zamýšlel vyhodit
do povětří budovu parlamentu společně s králem.
Ve středu jsme zůstali ještě na Britských ostrovech,
ale přesunuli jsme se do Irska. Čekal nás den svatého Patrika (St. Patrick’s Day). Den, kdy vše je zelené, oblečením počínaje a jídlem a pitím konče.
A už tu byl čtvrtek, den svišťů (Groundhog Day).
Děti jezdily prstem po mapě a hledaly americké
město Punxsutawney. Město, kde ve svém brlohu
už stovky let přebývá nejslavnější svišť všech svišťů
na světě, Punxsuaowney Phil. Ale dost nadsázky,
byl tu pátek, Americký den nezávislosti (Independence Day). Děti objevovaly rozdíly mezi původní

a současnou americkou vlajkou a hledaly příběh
v první sloce americké hymny. Zvládly to skvěle!
Celým týdnem se prolínalo téma kalendáře, měsíců v roce a řadových číslovek. Děti si postupně vytvořily svůj vlastní kalendář, který si společně s materiály k jednotlivým svátkům, vlepovaly do své
deskové knihy, tzv. lapbooku. Tvořivosti se meze
nekladly a koncem týdne bylo jasné, že Americký
fenomén projektové výuky – lapbook nenadchl
pouze nás lektory, ale i naše svěřence, jejich rodiny a okolí. Pokud byste týden plný angličtiny chtěli
příští rok dopřát svým dětem i Vy, kontaktujte nás.
Svoji práci milujeme a to děti vždy poznají!

Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014

Mgr. Martina Benáková,
ředitelka Jazykové školy Carpinus

Ze společnosti

14
Dopravní hřiště

Akce Dopravní hřiště, kterou iniciovala Evropská komise v roce 2000 v rámci Evropského týdne mobility,
patří v Českém Brodě mezi oblíbené akce v rámci místní Agendy 21. Letos se na náměstí Arnošta z Pardubic
konal již čtvrtý ročník. Hlavním záměrem akce bylo upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, která v ulicích omezuje cyklisty i chodce.
Na kolech a koloběžkách přijely soutěžit děti ze ZŠ
Tyršova, ZŠ Žitomířská, ZŠ a PrŠ Český Brod, MŠ
Kollárova a RC Kostička. Dokonce ani kolemjedoucí
děti se nenechaly dlouho pobízet a nasedly na zapůjčená kola.
„Letos nám Besip půjčil pro děti 4 kola a 4 helmy,“
uvedla Ing. Šárka Jedličková, jedna z pořadatelek
akce a doplnila, „poprvé jsme měli půjčený i dopravní koberec se značkami.“

„Já bych chtěl toho smajlíka,“ radoval se malý Jakub, který si vybral z krabice odměn reflexní přívěsek.
Pořadatelé napočítali celkem 135 dětí, které si
přijely prověřit své schopnosti a nabýt nové vědomosti v oblasti silničního provozu.
„Děti byly nadšené a tímto děkuji všem, kteří se na
akci podíleli,“ doplnila Šárka Jedličková.

Součástí jízdy zručnosti bylo několik disciplín, včetně přenesení kelímku s vodou nebo zastavení před
překážkou. Na náměstí nechybělo ani stanoviště
Besipu, u kterého si děti vyzkoušely, zda znají dopravní předpisy. Za jednotlivé disciplíny sbírali malí
cyklisté body a na závěr je čekala odměna.
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Novinky z ANNY
V uplynulých měsících probíhalo v našem Domově Anna mnoho tradičních i nových akcí. Po delší pauze se
například uskutečnila dlouho očekávaná Dílnička s dětmi. O.s. Magráta si pro naše klienty a děti z 2. B ZŠ
Tyršova tentokrát připravilo výrobu větrníků. I když práce bylo více než jindy, za pomoci dětí si každý klient
zvládl svůj větrník vyrobit.
Pátého ročníku Lyského pětiboje v Domově na
Zámku se zúčastnily naše klientky Jaruška Vosecká,
Zdeňka Lehká, Anna Koblížková a Jitka Vašinková.
Po absolvování pěti disciplín nakonec vybojovaly bronzové místo, a to hlavně zásluhou paní Vosecké, která skvěle předváděla historický kostým.
Hezké počasí v tomto období často lákalo klienty
k pobytu v příjemném prostředí zahrady i vnitřního nádvoří. Toho jsme využili k nácviku nové hry
petanque. Také kuželkové turnaje o ceny jsou mezi
klienty oblíbené.
Díky panu Knoblochovi jsme mohli v našem Domově přivítat dvě vzácné návštěvy. Prvním byl pan
František Srp, spolupracovník časopisů Kosmonautika a letectví, Skauting a Historický Kaleidoskop,
který nám zajímavě povídal o bojích letců v Anglii. V červnu nás poctil svou návštěvou pan Alfréd
Strejček, známý herec, moderátor a recitátor, který
svoje vyprávění o životě, práci a cestování zpestřil
hrou na basovou flétnu.
Počátkem června se naši senioři, tak jako každý
rok, zúčastnili se svými výrobky celostátní výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem.
Obdrželi jsme Cenu Asociace poskytovatelů sociálních služeb za kolektivní práci vánočních dekorací
z powertexu.

obědě byly na programu společné sportovní aktivity.
Jedno nádherné odpoledne připravily pro naše klienty děti ze ZUŠ z Českého Brodu a Úval pod vedením pana ředitele Tomáše Charváta. Největší potlesk sklidil téměř stočlenný dětský pěvecký sbor.
Historicky první cyklovýlet zaměstnanců do hájovny Vrátkov se skvěle vydařil. Strávili jsme pohodové odpoledne opékáním buřtů. Správce městských
lesů Ing. Jan Kopáček nám poskytl zázemí a jako
bonus nám pověděl i něco o novém chovu daňků.
Koncem června jsme byli pozváni na 16. Olešecký
den a náš Domov reprezentovali paní Ujková, paní
Nikodýmová a pan Pýcha. Účastníci poměřili své
síly ve sportovních disciplínách a odpoledne si poslechli muzikálové písně.
Během prázdninových měsíců se již v našem Domově naplno rozběhly plánované rekonstrukce
kadeřnictví a rehabilitace. Zájemci si budou moci
nově opravené prostory prohlédnout 7. října
v rámci Dne otevřených dveří. Více informací najdete na www.domov-anna.cz

Při letošních Českobrodských hrátkách si mohli
naši klienti vyzkoušet tradiční i nové disciplíny: kuželky, petanque, šipky, skládání puzzle, vědomostní kvíz o Česku… Kdo prošel všechna stanoviště,
byl na závěr odměněn domácím ovocným koláčem
a kávou.
V červnu nás také navštívili dobrovolníci z firmy
Covidien AG, kteří pro naše klienty připravili pestrý celodenní program. Dopolední blok s názvem
„Cestujeme“ zahrnoval povídání, promítání obrázků i ochutnávky jídel z různých zemí. Následoval
kvíz z besedy, při kterém se soutěžilo o ceny, a po
Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014

Lucie Hovorková, ředitelka

Ze společnosti

16

Filmový festival Učíme se filmem je za dveřmi
Učíme se filmem je název vzdělávacího projektu spolupráce, na kterém pracují čtyři místní akční skupiny
(MAS) ze středočeského kraje včetně MAS Region Pošembeří. Významným partnerem projektu je o. s.
Harvest Films, jehož úkolem je odborné poradenství v oblasti výběru dokumentárních filmů.
Nosnými pilíři v průběhu realizace projektu byla
čtyři témata: veřejný prostor, prostupnost krajiny,
samospráva a ekonomika venkova. Ta se promítla
v řadě 32 seminářů s diskuzí, které proběhly v první polovině letošního roku. Byly rozděleny do dvou
bloků a to pro odbornou a širokou veřejnost. Originalita seminářů pod vedením odborníků spočívala
v diskusích doprovázených dokumentárními filmy
z naší i zahraniční produkce. Měly za úkol inspirovat a vyvolávat polemiku nad společnými problémy, což se s úspěchem dařilo. Filmový festival se
koná se v sobotu 20. září v českobrodském kině
Svět, bude odrazem seminářů a podnětů, které na
nich zazněly.
Témata seminářů i soutěže krátkého amatérského
filmu zní vznešeně a pro někoho možná až akademicky. Venkovskou krajinou však „prostupujeme“
dnes a denně například při cestování do zaměstnání, do školy či za obchodem nebo při výletech
s rodinou. Samospráva na venkově je také součástí
běžného života. Nemusíme chodit pravidelně na
zasedání zastupitelstev, ale jejich rozhodování sdílíme ať s větším či s menším souhlasem. Veřejný
prostor na venkově si vytváříme sami. Mám tím
na mysli venkovskou architekturu, úpravu zeleně
i veřejných prostranství. Určitě sem patří i úprava
předzahrádek, typická pro menší vesnice. Ekonomika venkova jistě není ideální a stále je co zlepšo-

vat. V promítaných dokumentárních filmech navazujících na semináře jsme se snažili přinést naději
a inspiraci jak ekonomiku posílit a dát venkovu jiný
směr. Inspirujících filmů však máme dostatek v naší mediatéce. Sčítá téměř třicet DVD, která jsou pro
zájemce zdarma k zapůjčení. „Ty nejlepší z nich budou ke zhlédnutí na zmíněném filmovém festivalu,
kam všechny návštěvníky srdečně zveme a těšíme
se plodné diskuse na téma venkov,“ glosují organizátoři.
Na festivalu se objeví filmy, které byly na seminářích nejúspěšnější i některé novinky. Budou doprovázeny diskuzemi s publikem. Připraven je také
doprovodný program pro děti a prodej regionálních produktů. Největším lákadlem je film s titulem Farmář a jeho princ. Vypráví o způsobu využití
ekologického zemědělství očima prince Charlese
a farmáře Davida Wilsona, kteří spolu dlouhá léta
farmaří. Pozvánka na film je unikátní také tím, že
rodina prince Charlese souhlasila jen se čtyřmi veřejnými produkcemi filmu v celé naší zemi. Je to
tedy jedinečná šance, jak film zhlédnout. Na filmovém festivalu nemusíte platit vstupné, je zdarma.
Jste srdečně zváni! Těšíme se na vás! Podrobnosti o festivalu najdete na www.ucimesefilmem.cz
a www.facebook.com/ucimesefilmem
Petra Ištvániková, projekt Učíme se filmem
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Školní pohár ukořistil Zmijozel
V červenci proběhl znovu po roce letní tábor skautů a skautek ze střediska Ing. Ládi Nováka v Českém
Brodě. Středisko se na letošní prázdniny nově rozdělilo podle věku a starší děti se již tradičně odebraly na
tábořiště Pod kopcem Pohoř.
Již před začátkem prázdnin obdržely děti poštou
dopisy s pozvánkou do školy čar a kouzel v Bradavicích, kde před lety studoval i slavný Harry Potter.
V den školního vysvědčení se tedy všichni vydali na
Příčnou ulici nakoupit školní hábity, kouzelné hůlky
a ostatní materiály potřebné ke studiu magie. Ve
středu se poté „žáci“ sešli na nástupišti 93/4 a tábor
započali třídenním ‚puťákem‘ směrem k tábořišti.

těšíme na tábor 2015. Fotografie a ostatní grafické
materiály si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.skaut7.cz.
Všechny mudly zdraví...
Filius Kratiknot, zástupce ředitele (Jiří Pech),
Skautské středisko „Ing. Ládi Nováka“ Český Brod

Po příchodu na tábor byly děti rozřazeny do jedné ze čtyř kolejí: Nebelvíru, Zmijozelu, Havraspáru
a Mrzimoru a započal boj o školní pohár. Všechny
aktivity, kterých se děti za celý tábor účastnily, byly
poté ohodnoceny školními body ve formě barevných drahokamů, kterými se každá kolej snažila naplnit své přesýpací hodiny. Aktivity nabraly všech
forem od jednoduchých stolních her, stopovaček
a hádanek, až po famfrpálový turnaj, hry bez hranic a dokonce i splavování řeky Sázavy. Samozřejmě nechyběl ani výlet do Prasinek, kouzelnické
souboje, zkouška NKÚ, kouzelnické šachy, či pravidelné přilétání sov na astronomickou věž s dopisy
a časopisem Kouzelnické kratochvíle, ve kterém
byly pro děti připraveny příběhy, křížovky a vtipy
z kouzelnického světa.
Jednotlivé koleje se vedoucím podařilo velice rovnoměrně rozdělit, a tak byl boj o školní pohár až do
samého konce velice napínavý a děti se snažily ze
všech sil. Celkové hodnocení, boj o poklad a tedy
i školní pohár nakonec s náskokem zaslouženě ukořistil ctižádostivý Zmijozel. Vedoucím, dětem a jejich rodičům děkujeme za krásný tábor a už teď se
Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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Tábor světlušek a vlčat „Na Zlatém potoce“
Oddíl světlušek a vlčat střediska Ing. Ládi Nováka vyrazil, letos nově bez skautů a skautek, na tábor, který
se konal v Kácovci poblíž města Kácov.
Stopy koně našeho nového přítele Billa Noface
nás dovedly až k tábořišti a pořádné westernové
vzrůšo mohlo začít! Hádáte dobře, ocitli jsme se na
divokém západě, a ten byl divoký se vším všudy…
V duchu celotáborového tématu divokého západu jsme si zahráli i netradiční Člověče, nezlob se!,
BANG, rýžovali jsme zlato a vydali se po stopách
maskovaného bandity, kterého jsme po řadě škod,
které napáchal, konečně polapili.
V programu nechybělo ani např. tradiční vyřezávání lodiček, plnění bobříků a stezek, slavnostní skládání slibu světlušek a vlčat, nebo táborový oheň.
Mezi aktivity našeho tábora patřilo mimo jiné
i poznávání ostatních skautských středisek, a pro-

to nechyběla návštěva Starého Kolína, diskusní
,,Kecy v kleci“ se sousedními Psohlavci, nebo noční
přepad prosečských skautů. Ale to se ví, během
tábora jsme se podívali i za těmi „svými“. Formou
třídenního výletu jsme došli až pod náš starý dobrý
kopec Pohoř, kde jsme část dne strávili se skauty
a skautkami z našeho střediska.
Na závěr tábora jsme směnili dlouho střádané táborové peníze u hokynáře, kterému jsme pomohli,
za hračky, dárky a laskominy všeho druhu, dostali
diplom a zlatou cihličku, a tak si každý odvezl z tábora kromě spousty zajímavých a výjimečných
vzpomínek také nějakou hmotnou památku. Podrobnou reportáž z tábora očekávejte v příštím čísle. Fotky z tábora najdete na www.skaut7.cz
Holky a kluci, pokud vás naše zážitky a fotky z tábora zaujaly, přijďte se podívat mezi nás. Najdete nás
v naší skautské klubovně v Kollárově ulici (vedle
MŠ Letadýlko). Termíny schůzek v novém školním
roce naleznete na www.skaut7.cz
Kiki Zumrová,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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RC Kostička pro celou rodinu
Cvičení na podporu stabilizace páteře nebo kurz Šití nás baví, to jsou novinky, které připravujeme pro další
školní rok v programu Rodinného centra Kostička, který poběží od září 2014.
Kroužky pro děti a další aktivity pro rodiny, které
jste navštěvovali v loňském roce samozřejmě nebudou chybět. V seznamu nových pravidelných
aktivit pro děti přibude kroužek Zálesák, v němž
budou poznávat přírodu, učit se, jak žít v souladu
s přírodou a vyrážet na výlety po okolí se zkušenými
lektorkami Petrou Čurgaliovou a Andreou Hradeckou. Dětem i dospělým nabídneme cvičení metodou SM Systému – spirální stabilizace páteře podle
MUDr. Richarda Smíška. Jeho cílem je zvýšit pružnost svalů, pohyblivost kloubů a vyrovnat svalové
dysbalance. Je to metoda, která je prevencí i terapií bolestí zad. Výrazně pomáhá při skolioze páteře,
výhřezu meziobratlových disků, plochých nohách,
ale také při bolesti kloubů, hlavy či při migrénách.
Cvičení je vhodné pro děti od 4 let a dospělé, pro
sportovce, nesportovce, těhotné i seniory.
Pro předškoláky stále poběží kroužek CHYTROLÍNI,
se speciální pedagožkou Mgr. Martinou Křížovou,
který je systematicky připraví na školní výuku. Další
novinkou je speciální kurz pro děti od 5 do 12 let.
Jedná se o Metodu dobrého startu (MDS), která
funguje jako nápravná metoda u dětí se specifickou poruchou učení – různé formy DYS, syndrom
ADD a ADHD. Zaměřuje se na rozvoj řeči, zrako-

vého vnímání, hrubé i jemné motoriky, vnímání
rytmu. Je velmi vhodná pro děti s odkladem školní
docházky. MDS i cvičení stabilizace páteře povede
zkušená lektorka Bc. Simona Čabanová.
Zajímavou novinkou, především pro ženy je kurz
ŠITÍ NÁS BAVÍ, který je určen všem, kteří chtějí začít s vlastním šitím, i pro ty, kteří potřebují poradit s technologií, střihy či s úpravou oděvů, anebo
chtějí zvládnout šití na stroji i v ruce a nemají dostatek zkušeností. Kurz povede Lia Blatná, zkušená
krejčová s dlouholetou praxí. Do programu RC také
v průběhu roku zařadíme další jednorázové akce
pro děti i celé rodiny, jako jsou besedy, semináře, výlety... Nedílnou součástí komplexních služeb
pro rodiny, které O.s. LECCOS nabízí je Poradna
pro rodiny a terénní práce v rodinách, které běží
i o prázdninách a ve školním roce budou pokračovat. Zprávy i fotografie ze všech turnusů našich
prázdninových příměstských táborů a všechny aktuální informace najdete na našem webu www.
leccos.cz/kosticka nebo na našem Facebookovém
profilu. Těšíme se na Vás!
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Sestry Havelkovy zakončily slavnosti
Cyklus Podlipanských kulturních slavností skončil, pořadatelé si oddychli a posluchači se doslova nabažili.
Umělci i amatéři z regionu Českobrodska, Kouřimska a Černokostelecka mohou být se svými vystoupeními
spokojeni. Důkazem byla obsazená sedadla v divadlech a lavice v kostelích na všech pořadech.
„Měli jsme i trochu obavy, zda jsme nepřestřelili,
ale nálada při všech představeních byla skvělá,
máme spoustu pozitivních reakcí, hlásí se další
obce v regionu, že by se rády přidaly,“ shrnul
regionální akci jeden z organizátorů Aleš Kašpar.

pro další ročníky,“ komentoval uplynulý měsíc druhý organizátor Tomáš Charvát a dodal, „odpočívat
nebudeme dlouho, už brzy začneme chystat další
ročník slavností.“

Slavnosti odstartovaly na Českobrodsku již v polovině června, divadelním a o den později loutkovým přestavením. Pestrý program nabízel v červnu
a začátkem července vskutku lákavé tituly, i ten
nejnáročnější posluchač si přišel na své. Od světově uznávaného mužského sboru Schola Gregoriana Pragensis, besedy s ukázkami historických
hudebních nástrojů, varhanní koncert, vystoupení
gospelového souboru, hudby barokní, renesanční
i soudobé, české duchovní hudby až po závěrečné pohlazení jazzovými a tanečními songy období
první republiky.
„Bylo to vyčerpávající, ale spokojenost diváků
a posluchačů je naší největší odměnou i závazkem
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Jeli jsme hledat štěstí na západ
Sbalili jsme si věci, připřáhli koně k vozu a vyjeli. Cesta byla dlouhá, a tak se nám jednoho dne vůz rozbil.
Nezbylo nám nic jiného, než se porozhlédnout po okolí, zda bychom nenašli někoho, kdo by nám ho pomohl opravit. Naštěstí jsme zůstali trčet v blízkosti městečka Deadwood City. No naštěstí…
Našli jsme kancelář šerifa, kde jsme s ním a majitelem místní banky probrali naší situaci. Nabídli
nám, abychom se v okolí trochu porozhlédli, prý se
nám ve zdejším kraji zalíbí. Pan bankéř nám do začátku poskytl úvěr za velmi výhodných podmínek.
Tak začala řada neuvěřitelných dobrodružství. Po
prohlídce okolí jsme se rozhodli na jednom místě
utábořit s tím, že časem založíme malou osadu.
Museli jsme si natrénovat naše zálesácké dovednosti – práci s pilou a sekerou, rozdělávání ohňů,
poznávání dřevin a rostlin, zdravovědu, šifrování
a mnohé další. Cvičili jsme se i ve střelbě ze všeho možného a vrhání nožů, abychom se dokázali
ubránit indiánům, nebo si ulovili nějaké divoké zvíře. Zkusili jsme si na ohni i uvařit polévku. No nebyla špatná, ale v Grand Hotelu v Deadwood City
přeci jen vařili o poznání lépe.

cenou odměnu jsme konečně koupili dost pozemků, abychom se mohli v kraji trvale usadit. Vůz už
asi opravovat nebudeme, protože se nám odsud
vážně nikam nechce...
Milan Rollo, skautské středisko Psohlavci

Šerif a pan bankéř měli radost, že se nám v kraji líbí
a nabídli se, že nám prodají nějaké pozemky, abychom mohli začít farmařit. Nebo, jak říkali, založili
třeba zlatý důl, protože to je jejich ze všeho nejoblíbenější živnost. Zvlášť, když jim musíme splácet úvěry. Prozatím jsme zkusili na potoce vytvořit
rýžoviště, uvidíme, co z toho bude. Takže nastal
čas shánění peněz. Zkoušeli jsme všechno možné,
založit dostavníkovou společnost, otevřít si vlastní
živnost jako třeba kadeřnictví, čistírnu bot nebo tetovací studio. Velké oblibě se těšila i jízda na oslovi,
ale byl to tak trochu chcípák, takže dlouho nevydržel a moc peněz to nehodilo.
Ale nejen prací osadník je živ. Po večerech jsme
tak pálili táborové ohně, pěli písně, opékali buřty,
bizony a jiné pochutiny. Jednoho večera dorazila
i slavná kabaretní skupina a my jsme se od nich
naučili některé společenské tance. Do města čas
od času dorazil i dostavník s novým zbožím a poštou z domova. Na to, jaký to byl zapadákov, byl náš
společenský život celkem na úrovni. Možná i to
sem přilákalo bandity, kteří vykradli banku. Pan
bankéř vypsal vysokou odměnu za jejich dopadení,
což se nám společně se šerifem podařilo. Za vyplaČeskobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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Jaké dárky rozbalí DIVOKEJ BILL, HORKÝŽE SLÍŽE, MONKEY BUSINESS, TATA BOJS, XINDL X, VYPSANÁ FIXA
a další? Dvacet let existence, tři generace fanoušků, tisíce kapel a bezpočet vzpomínek a zážitků… 20. výročí
Rock for People proto stojí za to oslavit nejen na „velkém“ festivalu v Hradci Králové, kde letos zkraje července vystoupili Manu Chao, Biffy Clyro nebo Lucie, ale i na místě, „kde to všechno začalo“ – v Českém Brodě.
V sobotu 23. srpna na stadionu Na Kutilce vystoupí
řada kapel, které s Rock for People rostly či jsou
s ním jinak provázány. Platí to například o skupině
Kryštof, která si Český Brod vybrala jako jeden ze tří
letních festivalů, na němž vystoupí mimo své kempy. A bude to poslední koncert před dlouhou roční
pauzou! Festival v Českém Brodě, pojmenovaný
prostě BROD 20, bude o hudbě, ale i o vzpomínkách a zdravém sentimentu, stejně jako příbězích.
Hudebníků i návštěvníků, kteří od roku 1995 festival Rock for People prošli.
„Slečna, která byla na prvním ročníku festivalu
v Brodě ve svých pěti letech, pak jezdila každý rok,
následně i do Hradce a letos poprvé nejela, protože čeká potomka. Pár, který se na Rock for People
seznámil, další rok tam jel na svatební cestu a nyní
také čekají budoucího hudebního nadšence. Kamarádi, kteří se seznámili na Rock for People a sedli
si natolik, že po pár letech šel jeden druhému za
svědka na svatbě,“ vyjmenovává zakladatel festivalu Petr Fořt a dodává: „Všechny podobné příběhy
nás nesmírně těší i naplňují a jsou jedním z důvodů, proč festival pořádáme a nadále budeme jeho
lidskou stránku podporovat.“
Vedle hudebních vystoupení a setkání se svými
přáteli se návštěvníci mohou těšit i na nehudební
program. Ten se skládá z toho, co fanoušky Rock for
People v průběhu 20 let nejvíce oslovilo. Návštívit
bude možné Muzeum Rock for People plné vzpomínek a fotografií kapel, návštěvníků i samotných
organizátorů. Hudbu na přání zajistí originální Live
Jukebox, který místo gramofonových desek ukrývá
skutečné živé hudebníky. O zábavu se postará Silent party, která baví nejen zúčastněné tanečníky
a posluchače, ale i DJ’s a přihlížející, kteří mnohdy
roztodivné kreace zdánlivě bez hudby nechápou.

fect, UDG, Hudba Praha, Medvěd 009 a Evelynne.
Některé z nich ještě ani neexistovaly, když festival
začínal, jiné jsou o pár let starší a zkušenější. Většina z nich si každopádně pro Rock for People připravila nějaké to překvapení. I tím hudební setkání
na sklonku léta v Českém Brodě ponese punc výjimečnosti a slavnostní nálady.
Michaela Braná, Radka Hájková

ROCK FOR PEOPLE 3 - 5/7 2014 FESTIVAL PARK
HRADEC KRÁLOVÉ:

Vedle již zmíněných formací Kryštof, Divokej Bill,
Horkýže Slíže, Monkey Business, Tata Bojs či Vypsané Fixy v BRODĚ vystoupí dále Xindl X, Blue EfČeskobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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BROD 20
Vstupenky na RFP festival v ceně 450 Kč je možné zakoupit na www.ticketsforpeople.cz
a v předprodejní síti Ticketstream. Na místě budou vstupenky za 550 Kč. Kapacita brodského
stadionu Na Kutilce je omezena, proto doporučujeme zakoupit si vstupenku co nejdříve! Více
informací k programu a festivalu na www.brod20.rockforpeople.cz.
Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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Noví ředitelé se představují

V průběhu letošních prázdnin rada města jmenovala do funkcí ředitelů škol dva nové ředitele. Našim čtenářům díky rozhovoru s nimi dáváme možnost je více poznat nejen profesně, ale i osobnostně. Položil jsem
Jiřímu Slavíkovi a Jiřině Zumrové několik otázek.
Můžete se v krátkosti našim čtenářům představit?
Jmenuji se Jiří Slavík, narodil jsem se v Českém Brodě, ale své dětství jsem prožil v nedalekých Kounicích, kde jsem vychodil základní školu. Gymnázium
jsem vystudoval v Českém Brodě, po gymnáziu
jsem absolvoval studium na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze v oboru učitelství pro
2. a 3. stupeň – matematika a tělesná výchova.
V Kounicích na ZŠ a obecním úřadě jsem ještě
absolvoval 1,5 roku civilní služby a od roku 2001
působím na ZŠ Žitomířská 885, nejdříve jako učitel
a vedoucí zájmových kroužků. Od roku 2013 jsem
byl zástupcem ředitelky pro 2. stupeň. Můžu říci,
že jsem z učitelské rodiny, babička i děda byli učitelé a děda působil jako ředitel v Kounicích. Podle
pamětníků byl velice oblíbeným ředitelem, tak se
mi snad podaří navázat na jeho práci.
Jsem člověk, kterého baví sport a pohyb. Kdo mě
nezná, může mě potkat skoro každé ráno, kdy
běhám po Brodě. Vyzkoušel jsem mnoho sportů
a nejvíce jsem si oblíbil atletiku, triatlon, horolezectví a házenou. Své zkušenosti se snažím předávat dál, a proto jezdím trénovat házenou do Úval
a vedu lezecké kroužky na naší škole. Naše početná rodina – manželka Markéta a synové Jakub,
Vojtěch a Matěj mě v tom podporují, za což jsem
jim velice vděčný. Snažím se jim to vracet a vést je
k aktivnímu stylu života plného pohybu.
S jakými představami vstupujete do vedoucí pozice?
Rok jsem působil ve vedení školy a chtěl bych navázat na práci paní ředitelky Čadské, která byla
na vysoké úrovni. Ale vždy je co zlepšovat, vztahy
mezi pedagogy, vztahy škola – rodiče, motivace
žáků k učení atd. Chtěl bych, aby naše škola byla
otevřená, aby se zapojovala do veřejného dění ve
městě.
Jaké jsou Vaše nejbližší plány a projekty?
Plánů, nápadů a projektů je dost, ale začít se musí
pomalu. Nejsem zastáncem radikálních změn,
každé změny chci nejdříve prodiskutovat s kolegy.

Chtěl bych školu přiblížit veřejnosti, během prvního roku chci přejít na informační systém školaonline.cz, který, jak věřím, bude přínosem pro učitele,
žáky i rodiče. Od září bych chtěl připravit celoškolní
projekt a rozhýbat naše žáky. V dnešní době moderních technologií, které vedou naše žáky k lenosti, je to myslím priorita.
Vaším zřizovatelem je město, jak hodnotíte vztahy mezi vaší školou a městem?
V současné době jsou vztahy a spolupráce s obcí
na velice dobré úrovni. V této spolupráci chci pokračovat a dobré vztahy dále prohlubovat. Vnitřní
informační systém města, na který je škola napojena, umožňuje velice rychlé sdílení informací
a rychlé reagování na aktuální problémy. Spolupráci bych chtěl rozšířit i s dalšími organizacemi města
a neziskovými organizacemi, které v Českém Brodě
působí.
Máte nějaké krédo (motto, citát) pro Vaši práci?
„Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál,
posunout výš. A jen vůl mu v tom brání.“ (Jan Werich)
Můžete se i Vy v krátkosti našim čtenářům představit?
Jmenuji se Jiřina Zumrová, jsem vdaná a mám tři
děti. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu
v Čáslavi a Školský management na UK Praha. Pracovat ve školce jsem chtěla už od dětství, takže se
mi vlastně splnil velký sen. Děti mám ráda a práce
s nimi je zároveň mým koníčkem. Dále mám ráda
přírodu, hudbu a tanec.
S jakými představami vstupujete do vedoucí pozice?
Už přesně vím, co tato práce obnáší. Moje představy o tom, co mě čeká už mají jasné kontury,
jelikož jsem na této pozici pracovala poslední tři
roky, když jsem zastupovala paní ředitelku, která
odešla na mateřskou dovolenou. Vím, že mě čeká
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problémů, provozních záležitostí a věcí, které se
týkají dětí a jejich rodičů. Proto je nutné na sobě
neustále pracovat a mít co možná nejlepší přehled
a znalosti v příslušné oblasti.
Jaké jsou Vaše nejbližší plány a projekty?
V návaznosti na tradici školy utvářet dobrou pověst
školy a informovanost o škole. Vést kvalitní, rozvíjející, motivující a metodicky správný výchovně
vzdělávací proces. Usilovat o otevřené partnerství
ve vzdělávání. Vytvořit ekonomicky a materiálně
vyhovující podmínky, na jejichž základě bude možné dosahovat cílů školy. Podporovat kvalitní a bezkonfliktní spolupráci se zřizovatelem školy. Vytvořit
projektovou dokumentaci k rekonstrukci mateřské
školy.

25
Při řešení problémů a při komunikaci se zřizovatelem jsem se vždy setkala se vstřícným a konstruktivním přístupem a předpokládám, že tento trend
zůstane zachován i nadále.
Máte nějaké krédo (motto, citát) pro Vaši práci?
Slova „pracovat“ a „hrát si“ označují tutéž činnost
za různých podmínek. (Mark Twain)
Pavel Janík

Vaším zřizovatelem je město, jak hodnotíte vztahy mezi vaší školou a městem?
Na základě dosavadních zkušeností mohu říci, že
vztahy se zřizovatelem jsou na velice dobré úrovni.

Bc. Jiřina Zumrová

Mgr. Jiří Slavík

JOSEF ULRICH (26.8. 1884 - 20.10. 1961) - ZÁPISKY Z 1. SV. VÁLKY (1914 - 1918)
8. srpna 1914 - „Budíček byl ve čtyři hodiny. Stojím na dvoře se starým kolem, na němž je
připevněný batoh a lopatka. Na to, jak to má být, zatím žádný předpis nebyl. Na sobě pás se
čtyřiceti ostrými a bajonet. Po straně chlebník a přes rameno karabinu. Tak trochu na mě ta
flinta visí jinak, než lankasterka doma při honech. Při písni „Modlitba před bitvou“, kterou
hrála vojenská hudba, mi při sólovém úderu velkého bubnu, bylo velice smutno. Čemu jdu
vstříc ne ze své vůle? Velkým útrapám, snad zmrzačení nebo smrti? Vše jest v rukách osudu…“ Plnou verzi textu si můžete vyžádat v Informačním centru nebo stáhnout na www.
cesbrod.cz v aktualitách.
Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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Andulka v Litoměřicích

Na začátku června jsme se s naší „Andulkou“ – Pragou AN vypravili do Litoměřic, kde byl naplánován šestý
ročník Hasičských slavností. Jednalo se o náhradní termín za zrušené Hasičské slavnosti v roce 2013, kdy
většinu území zasáhly povodně a vyhlášený nouzový stav nedovolil Hasičské slavnosti uspořádat.
Hlavním pořadatelem akce je Sdružení pro obnovu
a zachování historických hasičských tradic. Na slavnosti přijelo na 2 500 vystavujících hasičů z více jak
250 hasičských sborů a litoměřické výstaviště za
dva dny navštívilo 17 000 návštěvníků. Program byl
velice pestrý. Součástí páteční výstavy byly i ukázky
práce s historickou a moderní hasičskou technikou,
na místní HZS byl Den otevřených dveří. V tento
den byla Andulka v obležení dětí, pro které připravili učitelé výlet.

roky, na dalším ročníku Hasičských slavností. Jsme
rádi, že jsme se mohli akce, kterou v rámci dotačního grantu podpořilo i Město Český Brod, zúčastnit.
Přestože i v letošním roce je Andulka žádaná na
spoustě akcí, tuto považujeme v každém případě
za tu největší a jsme rádi, že i „ve svém věku“ 85
let dojela do Litoměřic po své ose a v pořádku se
vrátila zpět domů. Fotografie naleznete na www.
sdhceskybrod.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/sdhceskybrod

V sobotu byl program stejný, ovšem den začal jinak, slavnostněji. Ráno přejížděla kolona všech vozidel z výstaviště na litoměřické náměstí, kde došlo
při slavnostním nástupu k požehnání a dekorování
hasičských praporů. Poté následovala komentovaná přehlídka a přejezd všech vozidel zpět na výstaviště, které se opět otevřelo pro veřejnost. Ve
večerních hodinách byla na Lodním náměstí ukázka činnosti HZS – předvedení speciálních technik
a záchranných prací na vodě. Následovala Hasičská
fontána a na závěr večera i ohňostroj.

Lída Voslářová, starostka sboru SDH Český Brod

V neděli jsme se vraceli domů plni zážitků a doufáme, že nebudeme v Litoměřicích chybět ani za tři
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Romantika v zahradách
Koncem června jsem s kolegyní navštívila ekologické zahrady v dolnorakouském Tullnu v rámci projektu
Praxí ke kvalitě (psali jsme o něm v minulém čísle zpravodaje). Tulln an der Donau je městem zahrad a Die
Garten Tulln se nachází asi 70 km od jihomoravského Znojma.
Již na parkovišti před vstupem je možné vidět netradičně osázené truhlíky a jiné nádoby. Po zaplacení vstupného 11 EUR za osobu se můžete nechat
unášet krásou více než padesáti různě zaměřených
zahrad. Za zmínku stojí právě rozkvétající hortenziová zahrada, Dunajské vlny kvůli zvlněnému terénu, Zlato a stříbro pro osázení rostlinami v těchto
barvách, Tanec čarodějnic s obrovskými okrasnými
česneky, růžová zahrada, která vás omámí svou
intenzivní vůní, zahrada ekologického ovocnářství,
recyklovaná s okrasnou trávou v pračce, gigantická
zahrada, ve které jsou pro obry připraveny židle,
holínky a tříkolka, přírodní lékárna, japonská, energetická či zenová zahrada. Budete zde obdivovat
jezírka s lekníny a jinými vodními rostlinami, voňavé záhony levandulí, šalvějí a řebříčků, pestrobarevného lučního kvítí, ušlechtilých jiřin, lilií, bohyšek a alpinek, ale i záhony s rostlinami pro potěchu
včel a motýlů.
Každou zahradu realizovalo jiné rakouské zahradnictví před šesti lety. Záhony ukazují poslední trendy v zahradničení. Návštěvníci mohou využít poradenských center a inspirovat se pro tvorbu vlastní

zahrady, mohou se dozvědět jaké zvolit rostliny
a jak je udržovat, aby nám dělaly radost. Zahrady jsou čistě ekologické, nepoužívají tu chemická
hnojiva a postřiky, ale minerální rozpustná hnojiva a rašelinu. Pokochat se krásou zahrad je možné
i z třicetimetrové vyhlídkové věže od rakouského
architekta Ernsta Mauera.
Zahrady jsou otevřeny celoročně a vždy jsou krásné a romantické, přímo stvořené pro relaxaci a načerpání pozitivní energie. Posedět se dá v každém
koutku na lavičkách, v křesílkách, můžete si lehnout do závěsných sítí či na lehátko a pohoupat
se na některé z houpaček. Na své si přijdou i děti. Najdou tu vodní hřiště, prolézačky, skluzavky či
jiné atrakce. Můžete se najíst v místní restauraci
a ochutnat vína z nedaleké rakouské vinařské oblasti Wachau. Vážení čtenáři, doporučuji Vám všem
návštěvu těchto zahrad, stojí opravdu za to. Pokud
se tam nedostanete, zavřete alespoň na chvíli oči
a nechte pracovat svou představivost a fantazii...
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9. A se loučí aneb „Myšárna Cup“

Jakožto třída, která se nerada předvádí, jsme se rozhodli uspořádat místo tradiční deváťácké akademie
sportovní den pro všechny děti naší školy. Naše třída je plná schopných sportovců všeho druhu, a proto
nebyl problém vymyslet program. Program jsme rozdělili na dva dny a dvě věkové kategorie.
První stupeň - první část „HER“ se konala v městském parku, kde jsme rozmístili stanoviště s různými pohybovými hrami, ale i úkoly na šikovnost, jako
je vázání uzlů nebo poznávání předmětů v kufříku.
Děti za každý splněný úkol dostaly značku stanoviště na hrací kartu a po splnění všech úkolů se mohly
občerstvit u stánku s našimi vlastnoručně upečenými dobrůtkami.
Druhý stupeň- všichni účastníci se sešli i se svými
vlajkami u Pivovarského rybníka a konalo se zahájení ve stylu olympijských her. Nechyběl slavnostní
proslov, organizační pokyny a školní maskot myšák
Formík běžel se zapálenou pochodní kolem rybníka, čímž mohly hry začít. Druhý den týmy z každé
třídy, které se účastnily zápasu ve florbalu, šly do

haly. Vítězně prošel systémem „každý s každým“
tým 8. B a ten si poté zahrál s pořadateli, kteří vyhráli. Celou halu rozpumpoval myšák Formík. Utkání i jejich organizace byly velmi náročné, ale naši
sportovci i pořadatelé si s tím skvěle poradili. Zbytek tříd se účastnil soutěží v atletice na Kutilce. Zde
byl skok do písku, vrh koulí, běh na 60 m a 1000
m a spousta dalších disciplín. V mezičase jsme si
zahráli i softball.
Na závěr bych tímto chtěla za 9. A poděkovat všem
učitelům, kteří nás podpořili a také panu řediteli,
že nám dovolil akce uspořádat. Doufáme, že jste si
akce všichni užili!
K. Kolářová, 9. A, ZŠ Tyršova

Tepfaktor 2014
V červnu byli žáci 9.A a 8.B z Myšárny na výletě v TEPfaktoru u Chotilska v blízkosti Slapské přehrady. V bývalém skladu vybudovali českou obdobu světově proslulé soutěže Pevnost Boyard.
Cesta rychle ubíhala, až jsme spatřili velkou budovu s nápisem „TEPfaktor“. Ještě venku jsme se
rozdělili na týmy, vymysleli názvy a zvolili kapitána. Po příchodu do budovy jsme uviděli písečnou
pláž ve stylu Bora Bora a od vedoucích jsme dostali
všestranné školení. A pak jsme se vrhli na úkoly,
kterých bylo celkem 24.

vůbec se dostat ven. Spoustu úkolů jsme ale nesplnili, protože už došel čas. Vítězným týmem se stal
„Sirky neškrtnem si“, my jsme skončili až druzí společně s týmem „Jumbo“. Poté jsme všichni dostali
diplomy a jeli domů. Na plánované hry na břehu
přehrady už nám nezbyly síly...

Týmů bylo devět – Dream team, Jumbo, Holčičky,
Pokémoni, All star, Sirky neškrtnem si, Smíšci, Pruhy a náš se jmenoval „Good time“ a skládal se ze
čtyř členů. Nejdříve jsme se vrhli na šikmou stěnu,
která byla vysoká asi tři metry, a v krutě vymezeném čase jsme ji zdolali až na třetí pokus. Poté
jsme v další místnosti po tmě prošli skrz několik
pavučin z provazů a prolezli tunelem. Asi nejbolestivějším úkolem bylo prolézání lanovými sítěmi
opletenými řetězy, ze kterých máme i pár modřin.
Naopak nejlepším úkolem bylo prodrat se uličkou
plnou gymnastických míčů, kde dalo dost práce
Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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Soutěžíme na ZŠ Tyršova
V uplynulém školním roce se žáci naší školy zúčastnili celé řady akcí.
Nejprve to byla soutěž ve fotbalu pod názvem „Fotbal ano, drogy ne“. Naši sportovci obsadili v okresním kole soutěže pěkné 2. místo. Pak následovala
přírodovědná soutěž „Není zvíře jako zvíře“, kde
hned dvě třetí místa získala družstva ze 4. a 5. tříd.
Celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího mladého
chemika 2013 - 2014“ se zúčastnili hlavně deváťáci K. Fraňková, M. Schramlová a V. Lupínek. Soutěž
probíhala jako každoročně v budově SPŠCH Pardubice pod záštitou pardubického hejtmanství a Svazu
chemického průmyslu ČR. Cílem projektu bylo představit chemii jako zajímavou a užitečnou vědu, která
má široké uplatnění v praxi.
Petr Doležal a Vítek Lupínek reprezentovali naši školu i v olympiádě z českého a anglického jazyka, kde
Vítek obsadil pěkné 6. místo okresního kola. V místní knihovně proběhla soutěž „Království divokých
zvířat aneb ZOO v knihovně“. Tady si zase zasoutěžili čtvrťáci. Třída 4. A vytvořila velkou koláž pralesa,
kde nechyběli barevní papoušci, palmy a mnoho
pestrých květin. Po ukončení soutěže byly výkresy
a koláže vystaveny i uvnitř knihovny. Výstava bude
trvat do konce srpna. Protože všechna díla byla
opravdu povedená, nebylo vyhlášeno jejich pořadí.

Žáci soutěžili i v matematice, páťáci v soutěži „Plus“
a šesťáci v „Pythagoriádě“. Tady vybojoval v okresním kole 1. - 3. místo Vašek Houžvička ze 6. A.
Další úspěchy byly na sportovním poli. Velmi dobře se naše škola prezentovala ve floorballe, v obou
kategoriích. Vždy nám chybělo trochu štěstí k postupu do další fáze turnajů. Velkou událostí byla účast
na „Odznaku všestrannosti olympijských vítězů“.
Pod tímto názvem připravili pro žáky ZŠ pohybový
program olympijští vítězové R. Změlík a R. Šebrle.
Tady jsme na „domácí“ půdě vyhráli okresní kolo
a postoupili do krajského finále v Čáslavi, které však
bylo již nad naše síly. A to hlavně z důvodu oslabení našeho původního mužstva. Do Čáslavi si přijelo
změřit své síly téměř 200 chlapců a dívek z celého
kraje. Celodenní klání probíhalo za účasti našich
olympioniček J. Kratochvílové a Š. Kašpárkové. V silné konkurenci, se získanými 23 560 body, obsadila
naše škola v kategorii družstev hezké 8. místo. Celkově můžeme naše vystoupení na sportovním poli
shrnout slovy Pierra de Coubertina, že není důležité
vyhrát, ale aktivně a radostně se zúčastnit.
V. Fišarová, ZŠ Tyršova

Poslední zvonění
V letošním školním roce se deváté třídy dohodly, že nebude rozlučková akademie „deváťáků“. Každá třída
se vydala jinou cestou.
Třída 9. A uspořádala sportovní dny a 9. B se pokusila
změnit tradiční „poslední
zvonění“. To jejich se konalo v sokolovně a mělo název
Barvy. Hned na počátku Katka upozornila, že bude vše
jinak, že se chtějí lišit, takže
postupně bourali vžité představy: bílá – svatba,
modrá – kluci, růžová – holky… Za zvuků písničky
Bílá, bílá, bílá vběhli do sálu čmeláci, s Modrou
doslova vplula děvčata v námořnickém a s růžovou
vtančili do sálu chlapci v růžových sukních. Závě-

rečná píseň Zelená je tráva předpokládala statné
fotbalisty, ale pěkná děvčata ji pojala po svém
a zkusila i kankán.
V druhé části vystoupení učili deváťáci svoje mladší spolužáky tančit ptačí tanec, letkis a makarenu.
V odpoledním představení roztančili i rodiče. Závěrečné loučení při písničce Drobná paralela bylo
smutné a plné slz. Něco krásného končí, ale třeba
i něco krásného začíná.
Milí deváťáci, hodně štěstí!
J. Dušková, třídní učitelka 9.B, ZŠ Tyršova
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nám. Arnošta z Pardubic

nám. Arnošta z Pardubic

nám. Arnošta z Pardubic

hřiště Na Kutilce

hřiště Na Kutilce

KČT

V+T aréna Wolkerova

u Pivovarského rybníka

hřiště Na Kutilce

7. 9., 11.00 – 16.00

7. 9., 16.00 – 17.00

7. 9., 18.00 – 20.00

7. 9., 14.00

11. 9., 16.30

13. 9.

13. 9., 9.00

13. 9., 10.00 – 16.00

13. 9., 10.00

Podlipanské muzeum

6. 9., 11.00 – 17.00

hřiště Na Kutilce

KČT

5. 9. – 7. 9.

6. 9., 17.00

hřiště Na Kutilce

4. 9., 16.30

V+T aréna Wolkerova

Jazyková škola Carpinus

3. a 4. 9., 17.30 – 19.00

6. 9., 14.00

galerie Šatlava

1. 9. – 24. 9.

Kalendář akcí – září 2014

Fotbal SK Český Brod/ Starší žáci – S. Jesenice

Dětský branný den – 4. ročník zábavného a sportovního odpoledne

Nohejbal, krajský přebor muži „B“ TJ Slavoj ČB – NK Dobříš

Výlet s KČT – Zámek Liběchov, Želízy (V. Levý, skalní reliéfy a sochy)

Nábor dětí do fotbalového klubu, ročníky 2004 – 2009

Fotbal SK Český Brod/ Muži B – Kozojedy

Dny EHD v Českém Brodě – prohlídka podzemí s historickou soutěží (čp. 1)

Dny EHD v Českém Brodě – kavárna v Kamenné zvonici (u kostela sv. Gotharda)

Dny EHD v Českém Brodě – prohlídka sklepení Královské hospody (čp. 56)

Fotbal SK Český Brod/ Muži A – Vysoké Mýto

Extraliga nohejbalu, muži, Slavoj Český Brod – SK nohejbal Žatec

Dny EHD v muzeu – vstup do muzea za 1 Kč

Výlet s KČT: Luhačovice, Horňácko, Bílé Karpaty

Nábor dětí do fotbalového klubu, ročníky 2004 – 2009

Zápisy do jazykové školy pro školní rok 2014/2015

Výstava obrazů – krajinomalba – společná výstava několika autorů
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hřiště Na Kutilce

hřiště Na Kutilce

hřiště Na Kutilce

KČT

hřiště Na Kutilce

hradby Šafaříkova ul.

hřiště Na Kutilce

u Pivovarského rybníka

hřiště Na Kutilce

21. 9., 14.00

22. 9., 17.30

27. 9.

27. 9., 10.00

27. 9., 10.00

28. 9., 10.15

28. 9., 14.00 a 16.00

28. 9.

náměstí

20. – 21. 9.

20. 9., 17.00

sokolovna

20. 9., 9.30 – 16.30

hřiště TJ Liblice

hřiště TJ Liblice

14. 9., 10.15

20. 9., 16.30

hřiště Na Kutilce

14. 9., 10.15

kino Svět

hřiště TJ Liblice

13. 9., 17.00

20. 9., 9.00 – 22.30

V+T aréna Wolkerova

13. 9., 10.00

Kutilka v pohybu – zábavný a sportovní den

Svatováclavský běh – 13. ročník běhu pro všechny generace

Fotbal SK Český Brod/ Dorost – Mnichovice

Svatováclavské střelecké slavnosti pro historickou kuši

Fotbal SK Český Brod/ Starší žáci – Votice

Výlet s KČT – Tetín, Damil, Koda – jeskyně, Srbsko

Posvícení Na Kutilce – zápas fotbalových gard

Fotbal SK Český Brod/ Muži B – Tuchraz B

Fotbal SK Český Brod/ Muži A – Česká Třebová

Fotbal TJ Liblice B – Kouřim B

Filmový festival MAS Pošembeří

Českobrodské posvícení

Turnaj v rapid šachu Český Brod 2014 – 12. ročník šachového turnaje

Fotbal TJ Liblice/ Dorost – Jestřábí Lhota dorost

Fotbal SK Český Brod/ Dorost – Nučice

Fotbal TJ Liblice A – Slovan Poděbrady

1. liga nohejbalu, ženy „A“ TJ Slavoj ČB – TJ Útěchov Brno
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Výlet do Pardubic

Letošní školní výlet jsme pojali opravdu sportovně. Část výletu jsme strávili na inline bruslích a část ve
výšce na lanových překážkách.
Příprava začala již koncem května ve Štolmíři, kdy
jsme trénovali a učili se jízdě na kolečkových bruslích
s paní učitelkou Kaiferovou a Lukáškovou. Na samotný výlet jsme vyrazili ve středu 18. června s panem
učitelem Švandrlíkem a paní učitelkou Kaiferovou již
brzy ráno, vlak odjížděl už v 6:55 hod. Z pardubického nádraží jsme se nechali odvést pod Kunětickou horu. Na parkovišti jsme si odložili in-line brusle
a jednu koloběžku. Po prohlídce hradu jsme se vrátili pro naše brusle a koloběžku. Měli jsme v plánu jet
do lanového centra autobusem, ale rozhodli jsme
se, že tam dojedeme na bruslích (cca 7 km). V lanovém centru jsme byli skoro 4 hodiny, vyzkoušeli jsme
malý lanáček, trampolíny, lanovku, velkou houpačku
i okruh překážek ve výšce 10 metrů.

v McDonald‘s. Zpět do Brodu jsme se vrátili až večer, výlet se nám vydařil, zranění se nám vyhnulo
a počasí nám přálo.
třída 8.B, ZŠ Žitomířská

Cestu na nádraží jsme opět jeli na bruslích (cca 3
km) a před odjezdem vlaku jsme se stihli občerstvit

Praktická matematika pro každého
Peníze se týkají každého z nás. Nejen, že nás obzvlášť baví je utrácet, je třeba také s nimi měsíčně vyjít,
vědět, jaká rizika přináší úvěr, co je to hypotéka, vědět jak a kam je odložit na pozdější dobu, až je budu
potřebovat.
Zkrátka hospodaření s financemi, témata týkající
se spoření, poskytování hypotečních, spotřebitelských či jiných úvěrů, možnosti investování, jsou
témata patřící k základním znalostem potřebným
pro dobré fungování v dnešní společnosti. Ve čtyřech ucelených přednáškách nám k těmto tématům přednášela slečna Lucie Šmejkalová, která
v současné době podniká a má vystudovanou ekonomickou školu. Všechny čtyři bloky byly velmi zajímavé, poutavé a hodina a půl společně strávená
velmi rychle utekla. První přednáška se jmenovala
„Inflace a mzdy“. Dozvěděli jsme se o rozdílu o hrubé mzdě, čistě mzdě, kam tento rozdíl putuje, co
ovlivňuje inflaci a jak se stát snaží proti ní bojovat.

si jejich rizika. Ve třetí jsme podrobně probrali složky platu, odvody na zdravotní a sociální pojištění,
na důchodové zabezpečení, a co se z těchto peněz
financuje.
No a konečně v poslední přednášce jsme investovali do bydlení, uzavírali spotřebitelské úvěry
a vůbec se zadlužovali a připomněli si, že dluhy se
musejí platit a že si máme být vědomi svých možností. Každopádně můžu říct, že celkově byl projekt
přínosný a jsem ráda, že jej škola realizovala a rozšířila tak naše „obzory o praktické“ věci do života.

V druhé přednášce jsme investovali, a nejen to, dokonce jsme uzavírali smlouvy a uvědomovali jsme
Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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Jak jsme jeli pro vlajku
Ve čtvrtek 19. června jsme jeli s paní ředitelkou Čadskou a paní učitelkou Součkovou, společně ještě s Tomášem Volným ze VII. B do Prahy. Cíl cesty byl jasný, převzít titul Ekoškola ve Valdštejnském paláci v budově Senátu.
Celé udílení mezinárodního a velice prestižního
titulu probíhalo ve slavnostní atmosféře, také proto jsme se sladili do růžové a zelené barvy, které
byly podmínkou. Další podmínkou byl jeden společný prvek pro zástupce školy. Zahájení probíhalo v hlavním sále paláce. Přivítali nás ministři,
zástupci a sponzoři sdružení Tereza, které je úzce
spjaté s programem Ekoškola v České republice.
Po přivítání a komentované prezentaci, jež se týkala domněnek ohledně programu Ekoškola a jejího
vzniku, jsme se mohli jít posilnit kávou či kolou. Po
takovémto posilnění nás čekalo to dlouho očekávané a těžce vydřené ocenění pro naši základní školu.

stavili na zmrzlinovém poháru na počest získání titulu. Naše velká školní oslava se uskutečnila v pondělí 23. června na školním hřišti, vystoupily mažoretky a byla vyvěšena vlajka. Na tuto oslavu se
přišli podívat i zástupci z městského úřadu, včetně
pana starosty, který přijel ekologicky na kole. Titul
Ekoškola budeme muset obhajovat každé dva roky,
takže doufám a držím palce, aby se nám to dařilo
i v dalších letech.
Radka Sommerová, IX. A, ZŠ Žitomířská

Dostali jsme vlajku, certifikát a další skvostné dary.
Dále nás čekala prohlídka Valdštejnského paláce.
Neuniklo nám ani jednání politiků, také jsme potkali ministra školství a šli jsme po schodech, kudy
chodí velvyslanci z různých zemí. Prostory paláce
byly skvostné, myslím, že se tam jen tak někdo nepodívá. Na konci prohlídky nám byla dopřána výborná svačinka v podobě bagety a ovoce. Následoval volný program, při kterém se každá škola mohla
a musela vyfotit u velké vlajky Ekoškoly.
Po vyblejsknutí probíhal odpolední program, po
kterém jsme si to namířili domů. Cestou jsme se
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Příměstské tábory Na Kutilce

V letošním roce jsme poprvé zorganizovali příměstské tábory pro děti z Českého Brodu a okolí.
Děti si vyzkoušely táborovou olympiádu, navrhly si
vlastní olympijské medaile, předtím si prohlédly na
interaktivní tabuli prezentaci první sady novodobých medailí a také všechny sady pro posledních
5 letních olympiád. O inspiraci pak nebyla nouze.
Po svačině je vždy čekala zkouška některé z disciplín, od atletiky, přes fotbal, basketbal, aerobic až
po jízdu na koních. Každé odpoledne si otestovaly
nově nacvičené dovednosti v improvizované soutěži. A když už si všichni dospělí mysleli, že děti nemohou mít ani špetku energie, děti se dožadovaly
skákání na trampolínách. Rodiče ocenili především
sportovní program, vždyť v dnešní počítačové
době pohybu není nikdy dost. Hlavně je těšilo nadšení dětí, z jejichž zářivých očí bylo na první pohled
patrné, že zážitků si odnáší plnou hlavu. Dokonce
tolik, že některé děti přesvědčily rodiče a vrátily se
hned na další turnus. Doufáme, že se nám tak na
Kutilce podařilo postavit pevné základy nové tradice – sportovních příměstských táborů. A Kutilka
žije i v červenci!

kého kraje. Pro oko zkušeného diváka jistě zajímavá
změna. Po letošní sezóně si budeme schopni odpovědět na otázku, zda je „céčko“ opravdu nejtěžší,
jak tvrdí „znalci“. Pro nás to znamená trochu víc cestování a především nám bude určitě chybět derby
- Úvaly a Litol. Nové soupeře čeká také naše béčko,
postoupilo do III. třídy. Díky tomu se můžete pobavit při posvícenském derby Český Brod B – Tuchoraz B. Poslední zářijovou neděli se můžete těšit na
Kutilku v pohybu – sportovní odpoledne pro celou
rodinu. Už teď připravujeme zajímavé disciplíny
a také ceny pro všechny statečné malé sportovce.
V září také přivítáme na náboru nové budoucí fotbalisty – kluky a holky od pěti do deseti let.

Nová sezóna pro klub začala překvapením hned
v červenci. Losovací aktiv nám předurčil účast v divizní skupině C, což znamená soupeře především
z Hradeckého, Pardubického a východu Středočes-
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Úspěšná sezóna
Právě proběhlý fotbalový ročník můžeme v TJ Liblice hodnotit více než kladně. Náš A tým vstoupil do 1.B
třídy dobře a od začátku se držel v horní polovině tabulky. Dařilo se nám hrát vyrovnané zápasy s favority
soutěže a často je i porážet pěkným kombinačním fotbalem. Bohužel jsme měli i výpadky a prohráli s týmy
z konce tabulky. V součtu to stačilo na vyrovnanou bilanci 12 výher a 12 porážek a 8. místo v tabulce.
Rezervní družstvo mělo původně za cíl postoupit do
vyšší soutěže, ale po přihlášení B mužstva Českého
Brodu jsme skončili druzí za tímto favoritem, když
jsme prohráli jen 3x a z toho 2x právě s Brodem.
Český Brod zaslouženě postoupil, ale my mu byli
vyrovnaným soupeřem.
Poprvé v krajské soutěži se představili naši dorostenci. Podzim nebyl nijak slavný, ale v zimě se
podařilo družstvo vhodně posílit a na jaře dokázali
kluci porazit všechny týmy ze špičky. Bohužel se ale
nevyhnuli výkyvům a prohrávali s týmy, se kterými
bojovali o záchranu. Jejich boj byl nakonec úspěšný
a zachránili se. A za odměnu za tvrdou práci někteří
z dorostenců nakoukli do A týmu. U žáků jako pozitivum hodnotíme, že se trenérům podařilo žákovské mužstvo více stabilizovat a zabudovat nové
hráče. Vyzdvihnout musíme výbornou tréninkovou
morálku a pravidla slušného chování, která trenéři
nastavili a žáci poctivě dodržovali. První část sezóny
se žákům vůbec nepovedla, ale v druhé polovině už
byli úspěšnější, zaznamenali několik výher a porazili i lídra soutěže.

Tým starší přípravky tento rok působil premiérově
v okresní soutěži, která fungovala formou turnajů. V nich zpočátku doplácel na nezkušenost, ale
po půlce sezóny již dokázal některé týmy porážet.
Oproti začátku soutěže tým zaznamenal velký vzestup, který doufáme zúročí v dalším ročníku. Věkově nejmladší z liblických týmů, tzv. „Ministars“,
pokračuje ve svých prvních fotbalových krůčcích.
Tréninky probíhají zábavnou formou a to zejména
pomocí her. K úspěchům této kategorie patří zvládnutí některých základů fotbalových dovedností
a posunutí některých hráčů do vyšší kategorie.
Na závěr chceme poděkovat všem hráčům, rodičům, fanouškům a dalším lidem, kteří nám pomáhali a podporovali nás. Bez nich bychom se těžko
obešli. Děkujeme i našim sponzorům, Městu Český
Brod, MAS Pošembeří a SZIFu, bez jejichž podpory
bychom nemohli fungovat. Úspěšná sezóna je za
námi, tak se těšíme na Vaši návštěvu v té nové!
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Z historie českobrodského školství

Chtít se podrobně probírat historií školství nebo vlastně škol českobrodských, to by byla záležitost na dlouhé
zimní večery. A nakonec to není ani účelem tohoto spisku. Zůstaňme proto jenom u toho nejdůležitějšího.
Asi první školou, o které stojí za to hovořit, byla ta
na obrázku č. 1. Poznáte, kde tento architektonický
poklad stál? Ano, bylo to z pravé strany kostela sv.
Gotharda. Již v první polovině 16. století byla škola
významným kulturním střediskem města. Působila
zde řada vynikajících kantorů, spisovatelů a hudebníků, kteří vychovali řadu svých následovníků. Budova školy 29. dubna 1628 vyhořela, takže výuka se
konala v některých měšťanských domech, většinou
v čp. 19 a asi od roku 1720 v dnešním domě čp. 27.

Obr. 1 Objekt renesanční školy z roku 1865.
Od konce 18. století, kdy byla zavedena povinná
školní docházka, existovala v Českém Brodě jednotřídní a později dvoutřídní triviální škola, navštěvovaná společně chlapci i děvčaty. Ke změně došlo
až v roce 1853, kdy byla o třech třídách otevřená
farní škola hlavní, ve které se ve dvou třídách vyučovalo česky a v jedné německy. V roce 1856 byla
opět obnovena triviální škola, nebo chcete-li, škola
elementární. K definitivnímu rozšíření dvoutřídky
došlo až v roce 1863, kdy byla zřízena čtyřtřídní
škola hlavní, umístěná do nově postavené budovy
na náměstí v domě čp. 19.
Roku 1872 zahájila vyučování měšťanská škola
chlapecká, ale působila pouze dva roky pro finanční a prostorové potíže. Teprve až v září 1884 byla
znovu slavnostně otevřena v Tyršově ulici čp. 68
měšťanská škola chlapecká a v roce 1888 i měšťan-

ská škola dívčí. Od roku 1888 měl tedy Český Brod
dvě pětitřídní obecné školy a dvě trojtřídní školy
měšťanské.
Tak jsme se prokousali základním školstvím v našem městě a nyní zbývá podívat se na školství
střední. Tady bude situace mnohem jednodušší,
neboť na přetřes se dostane škola sice jenom jedna, ale zato v průběhu doby s asi deseti různými
názvy. Podívejme se na ně a zjistíme, že v podstatné většině z nich se v různých tvarech a s různými doplňky opakuje slovo gymnázium, které si lid
studentský nahradil slovem gympl. Kdo si dnes pamatuje zkratky „jsš“ (jedenáctiletá střední škola)
nebo „SVVŠ“ (střední všeobecně vzdělávací škola)
nebo dokonce, nedej příroda, „GKG“ (Gymnázium
Klementa Gottwalda). Zůstaňme tedy u všeobecného názvu gymnázium, případně jsem ochoten
přistoupit na název, obvyklý v mé maturitní třídě,
kde šla řeč ve stejném slova smyslu o Českobrodské Sorboně.
První třída byla otevřena 15. září 1919. K otevření střední školy v Českém Brodě byl dán popud na
schůzi okresního zastupitelstva 28. prosince 1918.
Na veřejné schůzi, konané 11. května 1919 v sokolovně vyslovili se zájemci většinou pro zřízení
střední školy v Českém Brodě. V důsledku toho došlo ve schůzi okresního zastupitelstva 15. května
1919 k usnesení, aby byla podána žádost k vyšším
úřadům o zřízení střední školy v Českém Brodě.
Žádost podána byla v červnu 1919 a příznivé vyřízení došlo výnosem MŠO z 12. srpna 1919. Projektantem byl pan J. Valečka a vlastním provedením
stavby byli pověřeni pánové J. Mikyna a O. Tyl.
O vlastní stavbu a veškerou další problematiku se
staralo Kuratorium městského reálného gymnasia
v Českém Brodě (neplést s Kuratoriem, které u nás
existovalo jako německá mládežnická organizace
za Protektorátu!).
V březnu 1921 byl zakoupen za 97.800 Kč pozemek
a již v květnu téhož roku předložil Arch. Valečka
projektovou dokumentaci včetně rozpočtu. Ten
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činil 3.445.945 Kč. Práce na stavbě byly zahájeny
v červenci téhož roku, 1. října byl položen základní
kámen a již 17. listopadu bylo dosaženo „glajchy“
na 2. podlaží. Hlavní práce byly dokončeny v červenci 1924 a 1. září 1924 byla škola otevřena pro
žactvo.
V nádvorní části bylo vybudováno hřiště pro basketbal a volejbal a zejména v košíkové naši borci
vynikali. Dokladem toho je, že v letech 1936 a 1947
dvakrát postoupili do finále Středoškolského poháru, což bylo v podstatě neoficiální mistrovství re-
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publiky a mně to nedá, abych pro věčnou památku
nezaznamenal, že v roce 1936 jsme skončili druzí
za Rg Slovenská a v Brně při této soutěži v roce
1947 bylo konečné pořadí takové, že vítězem se
stalo Rg Královo Pole-Brno, na druhém místě skončila Obchodní akademie Bratislava, a bronz před
Rg Košice získali naši.

Dovolte mi na tomto místě vzpomenout dvě jména, která se o vznik basketbalu a jeho první úspěchy
v našem městě zasloužili nejvíce. Byl to prof. Karel
Hala, tělocvikář, který vlastně basketbal na náš
gympl přivedl a rozvinul a o něco později ředitel školy, prof.
Jaroslav Klenka, který hodnoty,
vytvořené prof. Halou rozvinul
a dále udržoval. A za všechno
tohle mohlo jedno letní hřiště
v zahradě gymnasia. Ale vraťme se k historii gymnasia. Svoje
středoškolské vzdělání zde získala řada známých osobností,
a tak snad jenom několik jmen
pro připomenutí: Radovan Lukavský (herec), Yveta Simonová
(zpěvačka), Otta Brousek (herec), Jaroslav Mareš (herec),
Ladislav Bezubka (kapelník),
František Prokop (kytarista), Vít
Obr. 2 Celkový pohled z roku 1929 na budovu gymnasia od severoOlmer (režisér).
východu s částí zahrady. Ve věži na střeše je umístěna astronomická
pozorovatelna.
Změny, které v budově gymnázia nastaly v posledním dvacetiletí, úmyslně neuvádím, ale
věřte, že stojí za to. A neuvádím
je proto, abych vás nepřipravil
o moment překvapení a o zážitky z vlastní prohlídky objektu, ve kterém jste i vy měli svoji
„alma mater“ a kam se rádi
vrátíte. Podívejte se na plakát
uvnitř tohoto čísla na to, co
vás čeká. Na letošní podzimní
setkání abiturientů, profesorů
a žáků školy vás co nejsrdečněji
zveme!

Obr. 3 Začátek třicátých let s pohledem na altán, který býval součástí
gymnasiální botanické zahrady.
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Josef Kunštát aneb CESTA ČESKÉHO LEGIONÁŘE NA RUSI DO VLASTI
Před časem se mi dostal do rukou péčí přítele Dr. Mirka Vostatka z Pardubic zápisník českého legionáře
Josefa Kunštáta. Je patrné, že si jej musel vyrobit sám a to z materiálu, ke kterému měl nejblíže. Tedy z vojenských tiskopisů a udělal to zručně a doplnil zajímavými poznatky. Ten legionář se jmenoval Josef Kunštát
a já bych vás s ním nyní rád seznámil.
Ve svém zápisníku zachytil cestu kolem světa v průběhu I. světové války. Líčení událostí začíná datem
16. 12. 1919, kdy nasedli do vlaku ve stanici Innokent, kdesi na Sibiři. Jejich cesta směřovala do Irkutska. Ve městě probíhaly boje. Brzy do Irkutska
přijeli Japonci a později i Američané. V zápiscích
popisuje situaci, kdy museli na ramenou nosit uhlí
pro parostroje, aby se pohnuli dál. V poznámkách
se zrcadlí chaotické události oněch časů, poměrů
na cestě, odzbrojování vojáků, problémy s lokomotivami, vagony, uhlím i průjezdy stanicemi. Uvedení
Japonci dávali našim mouku, Američané zase různé
„padárky“.

18. 11. 1920 a tak si jako mnoho jiných, jemu podobných vojáků odsloužil přes šest roků v uniformě
pod vedením velitele pluku Matěje Němce.
Je tomu již 126 let od jeho narození. Spolu s desetitisíci dalších bojoval v neuvěřitelných dálkách
a poměrech za novou republiku, která vlastně ještě
ani neexistovala. Jistě je tedy užitečné vzpomenout
na jména hrdinů a na jejich životní osudy, obzvláště
když jsme si v červenci připomněli smutné výročí
100 let od vypuknutí první světové války.
Jaroslav Petrásek,
podle článku Dr. Mirka Vostatka

Další poznámky souvisí s cestou, kdy museli zdolávat značná stoupání, potřebovali až tři lokomotivy
a i tak jeli krokem. Posléze opět překročili ruskou
hranici a dorazili do Vladivostoku, kde čekali na
nalodění. Konečně 12. 4. dorazila loď Mount Vernon, na kterou se nalodilo 3500 našich, 700 Němců
a 800 členů posádky. Loď vyrazila na dalekou cestu,
počasí nebylo příznivé a trápilo vojáky mořskou nemocí.
Josef Kunštát ve svém zápisníku popsal dramatické
chvíle v Rusku, na Magistrále i na moři. Pořídil si podrobnosti o obou lodích, o zbraních i o cestě. Musel
to být prostý člověk s lidovou zvídavostí.
Dostávám se k tomu, proč jsem vás s Josefem Kunštátem chtěl seznámit. Jmenovaný se narodil 12. 1.
1889 v Třebohosticích u Českého Brodu. Je to tedy
krajan. V civilu byl rolníkem a vystudoval hospodářskou školu, zřejmě rovněž v Českém Brodě. Narukoval 28. 8. 1914 k 36. pěšímu pluku do Ml. Boleslavi a do zajetí padl 29. 11. u Bafry. Zajetí prožíval
v Buguruslanu. Do čs. vojska na Rusi byl zařazen 10.
5. 1918 a byl v různých jednotkách 3. střeleckého
pluku v oddělení zákopního dělostřelectva. Za vzornou službu byl povýšen na svobodníka, posléze na
desátníka. Domů se plavil na lodi Mount Vernon
a druhou část cesty na America II. Demobilizoval

Transportní loď Mount Vernon

Vylodění legie, Vladivostok 1920
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„Písmenka jsou kamarádi
pro ty, kteří si čtou rádi.“
Tato slova si mohl přečíst každý prvňáček na pasovací listině, kterou si odnesl z letošního, už sedmého
ročníku, Pasování prvňáčků na malé čtenáře. V první polovině června proběhlo v Městské knihovně osm
slavnostních setkání, na kterých jsme do velké rodiny čtenářů přivítali 158 žáčků prvních tříd obou českobrodských ZŠ, ZŠ Přistoupim a ZŠ Poříčany.
V našem Písmenkovém království museli malí školáci nejprve splnit jednoduché úkoly, aby dokázali
Písmenkové královně, že už znají všechna písmenka a mohou si přečíst vše, co potřebují. K pohádkovým postavičkám přiřazovali jejich správná jména, hádali veršované hádanky a hledali zatoulaná
písmenka v obrázcích i slovech. Po „náročném“
maratónu čtení a hraní s písmenky jsme si všichni
dopřáli chvilku odpočinku při poslechu oblíbené
pohádky naší královny o Zuzance a písmenkách od
Miloše Macourka.

jila slavnostní pasování. Protože ji všechny děti
přesvědčily, že se s písmenky kamarádí, ocenila
je pasovací listinou s titulem Malý čtenář, každý
prvňáček dostal ještě miniknížku veselých říkanek
Stojí město Nepovězto a malou sladkost. Na závěr
proběhlo tradiční společné fotografování každé
třídy s Písmenkovou královnou, rozloučili jsme se
s přáním, abychom se o prázdninách i v příštím
školním roce zase společně sešli u knížek.

V další části našeho setkání se královna ujala
své vlády, pochválila předvedené výkony a zahá-
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Eva Vedralová,
Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Martin Patřičný: Čítanka
Čítanka výtvarníka a literáta Martina Patřičného je zábavná kniha o čtení a kni-hách, subjektivní rádce na cestu labyrintem literatury. Martin Patřičný miluje
knihy, dřevo a ženy, jejich pořadím si asi ani sám není jistý. Čítanku psal několik
let, je to vlastně jeho celoživotní čtenářský deník, v němž nás zve do svých
knižních vzpomínek. S obrovskou vášní vypráví o pevné součásti svého života,
knihách, které stojí za to vzít do ruky a do hlavy nejen podruhé, ale víckrát, mít
je ve své knihovně. Číst znamená jít po cestě k porozumění sobě i světu okolo,
ale zároveň se skvěle bavit, smát a pustit k sobě i něco smutku.
Martin Nekola: Petr Zenkl
Biografie mladého českého historika splácí dluh výrazné osobnosti českých dějin.
Učit
Učitel, literát, propagátor českého jazyka a kulturní osvěty národa, aktivista bojující proti habsburské monarchii, sociální pracovník, starosta, primátor, ministr,
politický vězeň, předseda strany, neúnavný vůdce protikomunistického odboje
v zahraničí, tím vším byl Petr Zenkl. Kniha popisuje Zenklův život před vstupem do
politiky, na komunální a celostátní úrovni i v exilu, zastavuje se u všech významných
událostí a zvratů Zenklova více než šedesát let trvajícího veřejného působen
ne
ní, odhaluje dosud neznámé
souvislosti i detaily z jeho osobního života.
Petr Stančík: Jezevec Chrujda točí film
Když do lesa Habřince jednoho dne přiletí z města papoušek, je z toho velké
pozdvižení. Všechna zvířátka najednou obdivují jeho krásně pestrobarevné peří,
zatímco jezevec Chrujda, který má jen černobílý kožíšek, upadá v přezíravé přehlížení. Pak ale do lesa přijedou tři černobílí filmaři – panda, zebra a straka – natáčet černobílý film. A kdo v něm získá hlavní roli? No přece náš jezevec... Příběh
malé čtenáře hravou formou vede k poznání, že to podstatné u lidí, stejně jako
u zvířátek, nemají hledat na povrchu, ale v nitru. A že móda se rychle mění,
kdežto opravdové přátelství zůstává stále.
Kompletní přehled nových knih za měsíc červenec a srpen je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014
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Poděkování
Ráda bych touto cestou veřejně poděkovala Ing. Miroslavu Krulišovi, vedoucímu Technických služeb v Českém Brodě a všem dobrovolným hasičům z Peček.
V pondělí 21. 7. 2014 zasáhla naše město průtrž
mračen. Vždy vzhlížíme k obloze s hrůzou, když se
blíží mračna od Sázavy nebo Labe. Ze zkušeností
minulých let víme, co může nastat. Bydlíme v ulici Pod Hájem, oblast “Mexiko“, která je nejnižším
bodem v Českém Brodě. V průběhu posledních
patnácti let jsme měli sedmkrát vytopený suterén.
Hrůza, která se v těchto dnech prohnala naším domem vhání slzy do očí. Suterénní prostory našeho
domu, kde se nachází koupelna, letní kuchyň a kotelna byly zaplaveny obsahem potrubí kanalizace,
tedy zapáchající vodou s výkaly. Ačkoliv máme čerpadla, situaci jsme vzhledem k rozsahu škod sami
nemohli odstranit, a tudíž jsme byli nuceni požádat

o pomoc. Povolaným dobrovolným hasičům z Peček patří náš obdiv a obrovský dík.
Tímto apelujeme na občany: „Pokud máte podobný problém, obraťte se na Technické služby v Českém Brodě, které jsou zastoupeny obětavými, slušnými lidmi. Jak pan inženýr Kruliš řekl: „Jsme tu
pro lidi, když o problému nevíme, nemůžeme pomoci.“ Ještě jednou, Vám pane Kruliši, děkujeme
za okamžitou pomoc, vstřícnost a ochotu. Domníváme se, že bychom v našem městě takových lidí
potřebovali více.
R. Nigrinová, J. Vokáčová, Ing. M. Jedlička

Českobrodský zpravodaj – červenec/srpen 2014

Zábava

42
Sudoku

Obtížnost – středně těžká
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Cvičíme si angličtinu
Back to School
First translate the words written below and then circle the words that you find in the word search.
školní tabule, knihy, třída,
pastely, psací stůl, kamarádi, tužka, dětské hřiště,
číst, stůl, učitel, hračky,
bílá tabule, psát

Joke
Two boys were arguing
when
the
teacher
entered the room. The
teacher says, „Why are
you arguing?“ One boy
answers, „We found a ten
dollar bill and decided to
give it to whoever tells
the biggest lie.“ „You
should be ashamed of
yourselves,“ said the
teacher, „When I was
your age I didn‘t even
know what a lie was.“
The boys gave the ten
dollars to the teacher.
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VSTUPENKY NA WWW.TICKETSFORPEOLE.CZ
NEBO V SÍTI TICKETSTREAM
NEBO V KVĚTINÁŘSTVÍ NA NÁMĚSTÍ V ČESKÉM BRODĚ
OD 10 hODIN jSOU POSÍLENy PRAVIDELNé VLAKy Z PRAhy A KOLÍNA.
ZVLášTNÍ VLAKy Z ČESKéhO BRODU: SměR PRAhA, ODjEZD 0.45 A 2.15
SměR KOLÍN – PARDUBICE, ODjEZD 2.10, SměR NymBURK – PODěBRADy, ODjEZD 1.30

WWW.ROCKFORPEOPLE.CZ

a nohejbalový oddíl
TJ Slavoj Český Brod Vás zvou na

Neděle 24. 8. 2014
Začátek od 9,00. Vyřazovací boje cca od 13,00.
V+T MAT ARENA - nohejbalové kurty ul. J. Wolkera, Český Brod.
Při nepřízni počasí ve sportovní hale Český Brod.
Bohaté občerstvení, teplá i studená kuchyně.
Více na www.nohejbal-ceskybrod.cz
Partneři oddílu

MUDr. Jiřina Sýkorová
soukromá praktická lékařka
Kolínská lesní

SPORT Alena Vokáčová
Partneři ČNS

Jan Vokáč - montáž
a oprava el. zařízení

PRODE J
PALIVOVÉHO DŘEVA
• příznivé ceny – sypaný štípaný m3 tvrdého dřeva: 950 Kč vč. DPH
• jistota původu – vyrábíme palivové dřevo přímo z našeho certifikovaného lesa
• výroba expedice v areálu hájovny ve Vrátkově č.p. 78
d
• dopravu zajistíme
eský Bro
Č
y
s
e
l
é
k
Městs 605 064 519
• kompletní ceník na www.cesbrod.cz tel.: +420 y@cesbrod.cz
s

e-mail: le

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

ExKlUZIVNÍ INZERCE
4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
2.979 Kč
4.568 Kč (jednostranný)
6.030 Kč (oboustranný)
logo na titulní straně: 479 Kč
odkaz na PR článek
na titulní straně: 279 Kč
řádková inzerce: 0,60 Kč/znak včetně mezery

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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
+420 731 441 101, 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 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením 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
Uzávěrky: červenec/srpen 4. 8., září 8. 9., říjen 6. 10., listopad 3. 11., prosinec 8. 12.
data expedice: červenec/srpen 15. 8., září 19. 9., říjen 17. 10., listopad 14. 11., prosinec 19. 12.
poslední aktualizace ceníku: 10. 3. 2014

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

Výkup druhotných suroVin
Cerhýnky

železný šrot • koVy
papír, akubaterie
• zajištění odvozu železného šrotu, nakládka ramenem
• drobné likvidace šrotu, řezání plamenem přímo u vás

Po – Pá 9.00 – 16.00 • první So v měsíci 9.00 – 12.00 – nebo po dohodě
tel./zázn.: 604 205 328, 321 792 214, e-mail: vopavopa2@seznam.cz

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

Rekonstrukce a nové střechy
JIRSÍK & VARTA
Renomovaná firma s 20 letou tradicí

• Dodávka a montáž krovu • Pokrývačské práce •
• Montáž klempířských prvků • Celoplechové střechy •
• Montáž střešních oken • Stavební práce •
Tel.: +420 602 255 155
www.strechy-cesky-brod.cz

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

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

Přebytky ze zahrádky? Přivezte je k nám!
Na výrobu 1 litru 50 % nefalšované pálenky je třeba
13–16 kg zralého ovoce. Hotový mok vydáváme
2–4 měsíce od příjmu ovoce :)

Ovoce přijímáme
v sezóně (září–listopad) PO–PÁ: 8–17 hod., NE: 10–18 hod.
mimo sezónu PO–PÁ: 8–16 hod.

Břežanská pálenice

Břežany II (na statku u hřiště)
Tel.: 321 672 657, mobil: 731 105 967, e-mail: info@berryservis.cz
www.berryservis.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

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

Elektrické a elektromechanické práce.
Oprava spotřebičů.
Tel.: 736 405 332
Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel: 606527091
...........................................................................................
Prodám družstevní byt 2+kk. Tel. číslo 606758671. Cena dohodou.

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

AK CE HU SQ VA RN A

Sleva na pily, křovinořezy, sekačky, automower, ridery a traktory.

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

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

ČISTÍRNA PEŘÍ
• zhotovení dek a polštářů
• zakázky zpracujeme přímo na místě
DÁLE NABÍZÍME:
oprava obuvi, zakázková výroba nábytku
ul. Jana Kouly 1349, Český Brod
www.cistirna-peri.cz
tel.: 722 625 882, 728 696 726

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ

(11.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANýICE
Kurz S1: Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

Kurz S2: MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

nedČle, od 21.9.14

Kurz S3: StĜednČ pokroþilí 18:45 – 20:25

nedČle, od 21.9.14

Kurz S5: Speciál

nedČle, od 21.9.14

Info: tel: 603 238 090

20:35 – 22:15

nedČle, od 21.9.14

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921

KĚĚůƵǎĞŶşĂĚůƵŚŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
ůĞŝŶƐŽůǀĞŶēŶşŚŽǌĄŬŽŶĂ͘
:ĞĚŝŶĄŵŽǎŶŽƐƚŝũĂŬƐĞǌĄŬŽŶŶĢ
ĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀŶĢǌďĂǀŝƚĚůƵŚƽ
ĂƐƚĂǀşŵĞĞǆĞŬƵĐĞ͕ĚƌĂǎďǇ͕ƐƌĄǎŬǇǌĞ
ŵǌĚǇ
ĂƉůĂƚşƚĞ ŵŝŶ͘ϯϬйŽďũĞŵƵƐǀǉĐŚ
ǌĄǀĂǌŬƽ
:ĞĚŶĂŶşǌŬĄƐƉůĄƚŬĂŶĂŵĂǆ͘ϱůĞƚ
WƌŽĨǇǌ͘ŽƐŽďǇĂK^s ƐĞǌĄǀĂǌŬǇ
ǌ ƉŽĚŶŝŬĄŶş
^ƚŽƉŶĂƌƽƐƚĄŶşĚĂůƓşĐŚƷƌŽŬƽ͕ƐĂŶŬĐşĂ
ƉŽŬƵƚ
dĞů͘ 776 Ϯϯϯ ϲϬϱ͕ϲϬϴ ϱϱϴ 762
tĞď͘ǁǁǁ͘ϭϮϯ-ŽĚĚůƵǎĞŶş͘Đǌ

www.vykopydurek.cz

Kontejnery
nabízí

odvoz sutě, železa, odpadů, bioodpadů
dovoz písku, štěrku, betonu, kůry
dovoz paletového zboží hydraulickou rukou
prodej a dovoz kompostované tříděné zeminy a kompostu
údržba zahrad a kácení stromů
zemní práce, demolice, vyklízení, veškeré přípojky,
výkopy bazénů a příjezdových cest
stavební práce, základové desky, zámkové dlažby,
rodinné domy

Svojetice 180, 251 62 Mukařov
E-mail: info@vykopydurek.cz
Mobil: +420 777 322 134
Fax: +420 323 660 739

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

Hutní materiál
Miloš Kundrum
sklad přemístěn
do areálu nover liblice
prodej I, U, L, jakly, trubky, plechy,
betonářská ocel

mobil: 603 112 652

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001
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www.autodoprava-hovorka.cz

www.autoservis-hovorka.cz

Ě JŠÍ
N
V
E
L
J
E
N
ĚSTĚ
M
E
V
E
L
BRÝ

%,%'


"

!*
&&# "#()!
!$%  &&#
%$ ( "%'  &
&)!"%%$*
'.#!0/ % -("1'%
)#  

$!#$'#%&)!"$!#%$
+++%,

2YCHLÉPīJĎKA
NACOKOLIVł
   
    
   

10 000 Kč
již od
969 Kč*

6OLEJTEZDARMA
800 366 000
-đSÓĎNÓSPLÉTKA+Ď PLATÓPRO:AMđSTNANECKâÞVđR VâÝKAÞVđRU+Ď SPLATNOST
ÞVđRUMđSÓCī 203.  ÞROKOVÉSAZBA  CELKOVđZAPLATÓTE+Ď

www.ano-pujcky.cz

JSTE VY TEN/TA NEJLEPŠÍ?
Hledáme vhodné kandidáty na pozici:

PRODAVAČ/POKLADNÍ – Český Brod
Váš proﬁl:

• středoškolské vzdělání / vyučení /
základní vzdělání
• příjemné a vstřícné vystupování
• zkušenost z obchodu vítána, ale není
podmínkou
• ochota k fyzické práci
• schopnost týmové spolupráce
• ﬂexibilita, práce na směny

Pracovní náplň:

• pokladní činnost
• doplňování zboží na prodejní ploše
• dopékání pečiva a jeho doplňování

Příprava na budoucí úkoly:

V rámci našeho dvoutýdenního tréninkového programu Vás připravíme na Vaše budoucí úkoly a poskytneme Vám důkladné
zapracování, které probíhá pod vedením
zkušeného kolegy – interního trenéra.

Co nabízíme:

• od počátku zajímavé mzdové ohodnocení
• propracovaný systém zaučení
• příjemnou pracovní atmosféru
v motivovaném týmu
• jisté zaměstnání v rychle se rozvíjející
společnosti
• možnost částečného úvazku
• osmihodinové směny
• 2 dny v týdnu volné
• elektronickou evidenci docházky
• možnost kariérního růstu
Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontaktujte nás na webových stránkách
www.kariera.lidl.cz. Prosím vyplňte on-line
formulář u dané pozice a nezapomeňte
přiložit svůj životopis.

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

PRODEJ

POČÍTAČE, NOTEBOOKY,
TABLETY, TISKÁRNY

SERVIS

SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ÚDRŽBA POČÍTAČŮ A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ
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www.briard.cz

32

s

Mbit/

Premium AirMax
32768/8192

Standard AirMax
16384/4096

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

• 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

