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Co nového

Kdo bude řídit Český Brod?
Volební šílenství skončilo. Ze schránek na nás přestaly vypadávat volební letáčky jednotlivých volebních
stran a uskupení s jejich představami o správě města a věcí veřejných. „Staré“ strany nabízely pokračování
a postupné vylepšování činnosti městského úřadu a nováčci přišli samozřejmě se změnou. Všichni si však
zaslouží poděkování za relativně slušnou a vcelku férovou volební kampaň. Programy jednotlivých subjektů se moc nelišily, a tak si přejme, aby nově zvolené zastupitelstvo došlo ke shodě nejen v personálním
složení radnice, ale také v dalším směřování města. Jména nových zastupitelek a zastupitelů se dozvíte
uvnitř čísla. O tomto víkendu si zvolíme i senátora, a tak postupně mizí ze sloupů veřejného osvětlení
obrázky mužů a žen, na nichž se kandidáti ucházeli o vaši přízeň.
Ustavující jednání zastupitelstva se uskuteční ve středu 5. listopadu od 18 hod. v budově kina Svět. Noví
zastupitelé budou skládat slavnostní slib a okamžitě se ujmou svých povinností. Doufejme, že se jednotlivé strany dohodnou a dozvíme se jména starosty, místostarosty a nové složení rady města. Ti by pak měli
řídit naše město další čtyři roky.
Zastupitelé by také měli ustavit své poradní orgány. Ze zákona musí mít zastupitelstvo zřízeno finanční
a kontrolní výbor. Na zvážení zastupitelů bude i založení osadních výborů pro Liblice, Štolmíř či Zahrady.
Na ustavujícím zasedání bychom mohli znát i jména nových členů těchto výborů. Na jednání jsou srdečně
zváni všichni občané města!
Nejen volby hýbou životem města. Velké stavební práce se pomalu chýlí ke svému závěru. Novou silnici již
mají v Jatecké ulici a brzy se otevře i ulice V Chobotě a hlavně přístup ze Škvárovny na nádraží nově prodlouženým podchodem. Přelomovou stavbou budou i opravy budov kina a bývalé gynekologie v areálu
nemocnice.
Podzim je v plném proudu, a tak si jej užijte. Když budete mít chuť, přijďte se podívat na drakiádu, upéct
si chleba do Štolmíře nebo pojďte do kina na pohádku či koncert irských a skotských písniček. Širokou nabídku listopadových akcí našeho přívětivého a zdravého města najdete jako obvykle uvnitř Zpravodaje.
Vše dobré přeje Jakub Nekolný
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Krátce z města
Činnost samosprávy města byla podrobena kon
trole Ministerstva vnitra České republiky. Výsledek
kontroly, v němž bylo konstatováno - bez závažných
pochybení, vzalo na vědomí zastupitelstva města.
Tři drobné chyby byly již napraveny.
Zastupitelstvo města neschválilo vstup města do
společného podniku s obcí Tismice na zajištění
odvádění odpadních vod z Tismic do kanalizačního
systému města. Dále se budou hledat jiné možnosti, které by umožnily napojení a zajištění čištění
těchto odpadních vod na českobrodské čistírně
odpadních vod.
Zastupitelstvo města schválilo třetí rozpočtové
opatření k rozpočtu města letošního roku, kterým
se zvýšily příjmy i výdaje, výše přebytku rozpočtu
zůstala stejná.
Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na rekonstrukci kuchyně ve školní jídelně.
Město obdrželo dotaci na vybudování sběrného
dvoru u čistírny odpadních vod v Liblicích a vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele.
Město předalo firmě AVE Kolín staveniště a v krátké době budou zahájeny práce na opravě chodníků
v Jungmannově ulici mezi křižovatkami s ulicemi
Prokopa Velikého a Havlíčkova. Ještě letos bude
opraven chodník před řadovými domy a v příštím
roce chodník blíže k náměstí a veřejné osvětlení.
V rámci opravy bude přesunut blíže Lázeňské ulici a nasvícen přechod pro chodce. Přes zimu by se
měla prověřit i možnost zřízení parkovacích míst
v této ulici.
Starosta města podepsal dohodu o změně smlouvy
o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v Kounické a Mozartově ulici. Tím skončila ochranná
doba a je možné jednat o převodu bytů na existující
bytová družstva nebo přímo na nájemníky.
Město nabízí k prodeji byt v domě čp. 1256 v Palackého ulici (věžák) o velikosti 1+kk o výměře 27 m²,
formou obálkové metody za minimální cenu 700
tisíc Kč. V případě Vašeho zájmu žádejte další informace na odboru rozvoje u paní E. Suchanové
nebo na e-mailu: suchanova@cesbrod.cz nebo na
tel. 321 612 153.
Nové směrové značení jednotlivých ulic města již bylo
vyrobeno a dodáno do technických služeb. Technické
služby instalují značky v průběhu listopadu.
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Rada města schválila přijetí dotace na projekt Konsolidace IT a nové funkce technologických center
obcí pro město Český Brod v celkové výši 5 mil. Kč,
což umožní nejen další rozvoj výpočetních technologií na úřadě s cílem zefektivnění práce, ale hlavně
větší bezpečnost a zálohování dat. Tento projekt
umožní městu též zveřejňovat zajímavé ekonomické, projektové a smluvní informace.
Na veřejnou zakázku na vybudování parkoviště P+R
na Škvárovně se přihlásilo celkem 8 firem. Výběrová
komise nyní posuzuje jednotlivé nabídky a předloží
do říjnového jednání rady města schválení výsledku tak, aby město splnilo podmínky pro obdržení
dotace. Parkoviště by mělo stát do začátku května
příštího roku. Samozřejmě záleží na klimatických
podmínkách, zda stavbu umožní. Do té doby by
mělo být zprovozněno provizorní parkoviště v areálu cukrovaru.
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žitomířské ulici mezi křižovatkami s ulicemi Suvorovova
a Komenského byla ukončena. Jelikož se podařilo
dojednat s plynaři výměnu plynovodního vedení,
bude koncem října silnice zarovnána živičným recyklátem a otevřena. Od začátku dubna do poloviny května bude vyměněn plynovod a následně do
začátku června dostane silnice nový povrch.
V lese probíhá oprava šesti lesních cest po loňských
povodních a bude ukončena do konce měsíce.
Město zpracovává záměr na rozšíření výukových
kapacit mateřských a základních škol. Rada města
schválila podání žádosti o registraci záměru na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Zároveň prověřujeme přestavbu části domova mládeže Střední
odborné školy v Liblicích na třídy mateřské a základní
školy. Se záměrem již souhlasila také rada kraje.
Stavební práce na novém školním vzdělávacím centru v prvním patře domu čp. 12 se rozeběhly. Termín
dokončení se kvůli problémům s povoleními, dodatečnou specifikací objednaných prací i kvůli Českobrodskému posvícení posunul do konce listopadu.
Nová silnice v Jatecké ulici již byla dokončena a předána do užívání. V Chobotě se již pracuje na tělese
komunikace a práce skončí v polovině listopadu letošního roku.
Rada města stanovila nájemné za pronájem vodohospodářského majetku ve stejné výši jako letos,
což činí 7 mil. Kč a projednala dokumenty o stavu
majetku včetně plánů oprav a investic.
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Město navštívila francouzská delegace
Od pátku 10. 10. do úterý 14. 10. navštívila na oplátku za květnovou účast na Evropském dnu delegace
z Pontarlier.
Gérad Malfroy získal od nás díky svým aktivitám
pro město Český Brod ve francouzském městě Pontarlier přezdívku „chargé d´affaires“. Nyní přijel,
abychom mohli předjednat další oblasti možného
rozvoje spolupráce nejen pro gymnázium, ale případně i pro Vox Bohemicalis či případné volnočasové a sportovní aktivity. Francouzský protokol v oblasti partnerství je více byrokratický, než ten náš.
Součástí návštěvy byla i prohlídka města, které navštívil naposledy v roce 1995. Očima nestranného
návštěvníka ocenil mnohé změny ve městě, které
občanům zpravidla unikají. Ocenil rekonstrukce

fasád, barevnost výloh obchodů, rekonstrukce
sportovišť a v neposlední řadě také nádraží a nové vlaky. Dojednali jsme i návštěvu starosty a místostarosty města Pontarlier v příštím roce u nás
v Českém Brodě.
Budování vztahů se zahraničními partnery je důležité nejen pro školy, ale i pro podporu cestovního
ruchu na Českobrodsku a prezentaci města v zahraničí. Věřím, že další aktivity na sebe nenechají
dlouho čekat.
Pavel Janík
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Za keramikou a fotografií do galerie Šatlava
Informační centrum zve na návštěvu do městské galerie na výstavu regionálního výtvarníka Jiřího Málka
z Poříčan, který za svoji keramickou tvorbu v roce 2012 obdržel označení regionální produkt Polabí.
Jaké byly Vaše začátky?
Touha po uměleckém řemeslu mě před lety zavedla ke keramice, které jsem se začal aktivně věnovat
po návratu z Irska v roce 2007. Můj start byl v Keramickém studiu Kohoutov, kam jezdím ještě dnes
za sbíráním dalších zkušeností.
Jaké je Vaše zaměření?
Věnuji se jak výrobě užitkové keramiky tak menších plastik, kterým se snažím dávat tak trochu
„duchovní rozměr“, jako plastika Světlo v dlaních
nebo svatý Prokop, který přímo souvisí s naším
regionem, a krásnou legendou o svatém Prokopu. Prosazuji svou tvorbu, kde nepodléhám různým “módním“ vlivům, užitkovou keramiku mám
hrubou, je v ní i trochu pravěku a středověku a je
vhodná pro každodenní použití.
Zvláštností jsou Vaše kameniny, můžete nám je
představit?
Ano, v posledních dvou letech jsem začal vyrábět
z kameniny, kde používám své míchané glazury
z nízko tavných jílů tzv. “šlemovky“ a čistě přírodní
přísady.

A kdy Vás zaujalo fotografování, máte rád digitál
nebo klasiku?
Fotografii jsem se začal věnovat v Irsku od roku
2004. Z první irské výplaty jsem si pořídil fotoaparát Nikon F75, na který fotím do dnešních dnů. Po
návratu do Čech jsem se rozhodl fotografie z Irska
vystavovat, ve snaze přiblížit tuto zajímavou zemi
lidem u nás v Čechách, jedna z výstav už byla i v galerii Šatlava, ale asi ta nejvýznamnější výstava byla
na Zlínském filmovém festivalu 2012 k Týdnu irské
kinematografie. Stále se věnuji i přes záplavu digitální techniky klasické fotografii na film bez dalších
úprav. Mám rád přírodu, vodu, stromy a starou architekturu. Přiznám se, že v poslední době mi více
času zabere keramika, a na fotografii si udělám čas
pár dnů v roce ve svém blízkém okolí od Prahy po
Kutnou Horu. Občas zavítám do Slavonic, hlavně
mimo turistickou sezonu.
Děkuji Vám za rozhovor a těším se na Vaši fotografickou výstavu, která proběhne v Galerii Šatlava
v období 3. - 21. listopadu 2014!
Zdenka Bočková, IC Český Brod
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Podzimní kulturní akce nejen v kině
Začátkem října jsme po letní pauze opět přivítali první návštěvníky v kině Svět. Podzimní kulturní sezónu
jsme zahájili pohádkou Honza Nebojsa, kterou nastudovalo plzeňské Divadélko Kuba.
Dopoledního představení se zúčastnily 1. a 2. třídy
obou českobrodských základních škol a mateřská
škola z Přišimas. Pohádka měla velký úspěch! Děti
s nadšením pozorovali, jak jde Honza do světa, aby
se naučil bát.

„S dětmi a jejich doprovodem se pojedeme v prosinci podívat do divadla S+H na to, jak může dopadnout Štědrý večer, když jeho přípravu mají na
starosti pan Spejbl s Hurvínkem,“ dodala Ivana Nývltová z informačního centra.

Co dalšího chystáme pro milovníky kultury? Ve
středu 22. října v kině vystoupí česká kapela Asonance, která už před rokem 1989 jako jedna z prvních přiblížila posluchačům podmanivou krásu ostrovní hudby a má na svém kontě už osm alb.

A pro toho kdo se nebojí, připravujeme ve spolupráci s o.s. Magráta Podzemní peklování. V pátek
dopoledne, 5. prosince na Mikuláše, přivítáme
v podzemí mateřské školy a odpoledne bude Mikuláš nadělovat ostatním dětem… anebo budou
čerti trestat?

O měsíc později oslavíme Den hudby s orchestrem
a sborem Vox Bohemica a jejich hosty. U sv. Gotharda zazní na počest patronky zpěváků a muzikantů sv. Cecílie Vivaldiho Gloria. Udělejte si čas
v sobotu 22. listopadu od 18 hodin.
V sále kina zazní v listopadu naučný koncert pro
školy, pohádka Zvířátka a loupežníci a naučný pořad s názvem Mexiko: zánik starých Mayů. Ani
dospělí diváci nepřijdou zkrátka. Čeká je divadelní
představení Pan Kaplan má třídu rád, Z louže pod
okap a zájezd do pražského divadla na muzikál Královna Antoinetta.

Kristýna Šílová, PR manažerka
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Mnoho předvolebního povyku pro nic aneb výběrové řízení
na nového provozovatele skončilo
Po městě se objevil anonymní leták „Nemocnice - nový velký problém na obzoru“. Je nám jasné, že šlo
o jednu z posledních předvolebních aktivit, ale závažnost zkresleného obsahu letáku nás vede k následujícímu vysvětlení. Dovolujeme si tedy ve stručnosti shrnout podstatné informace, které s Českobrodskou
nemocnicí s.r.o. a Nemocnicí Český Brod s.r.o. souvisejí.
Jelikož se spolupráce s největším nájemcem v areálu nemocnice a provozovatelem lůžek následné
péče firmou Českobrodská nemocnice s.r.o. neosvědčila a nepodařilo se dohodnout na řešení vysoké dlužné částky, město na jaře letošního roku
vypovědělo nájemní smlouvu. Proč až tak pozdě?
Dluh v minulém roce nerostl a jednalo se o možném způsobu řešení. Jednání bohužel zkrachovala.
V letošním roce společnost opět přestala plnit své
povinnosti a nehradila nájemné v plné výši.
Proto město vyhlásilo nové výběrové řízení, do
kterého se přihlásili čtyři uchazeči. Dva z uchazečů nesplnili základní kvalifikační předpoklady a tak
je výběrová komise složená ze zastupitelů napříč
politickým spektrem musela vyřadit. Z nabídek Nemocnice Říčany a.s. a Nemocnice Český Brod s.r.o.
výběrová komise doporučila a zastupitelstvo následně schválilo jako výhodnější druhou jmenovanou. Tento uchazeč nabídl cenu za převod pohledávek ve výši 13,4 oproti 5 mil. Kč a lepší platební
podmínky (splatnost či jištění).
Kdo je vítězem výběrového řízení? Nemocnice Český Brod s.r.o. je vlastněna společností Medireco
a.s. stejně jako několik dalších zdravotnických zařízení. Jde o přejmenovanou společnost Chirurgie
Kartouzská, která v poslední době nebyla aktivní.

Je pochopitelné, že nemocnici bude vlastnit samostatná společnost a nebude součástí jiné nemocnice. Celá skupina Medireco hospodaří s konsolidovaným obratem 150 mil. Kč a ziskem kolem 20 mil.
Kč ročně. Ručitelem za směnku je právě Medireco,
tedy movitá a již delší dobu fungující společnost.
Jednatel MUDr. Tomáš Tesař se již v prvním výběrovém řízení ucházel o provozování nemocnice
v Českém Brodě, ale nebyl společně s firmou Anesan úspěšný. Není pravdou, že jeho trvalé bydliště
je na úřadu městské části. Předvolební leták deklaruje, že využívá informace z obchodního rejstříku.
Tyto informace ale překrucuje, nepravdivě interpretuje a o dalších podstatných mlčí. Je zřejmé, že
jde o pokus manipulovat veřejné mínění s cílem
poškodit současné zastupitele.
Celý proces změny provozovatele není u konce
a nejedná se o nevratný proces. Zastupitelstvo
schválilo výsledky výběrového řízení. Smlouvy
o převodu pohledávek již bude schvalovat zastupitelstvo nové. To by si zcela jistě mělo pozvat na
své jednání MUDr. Tomáše Tesaře i zástupce firmy
Anesanu.
Jakub Nekolný, Pavel Janík

VÝSLEDKY VOLEB - SEZNAM ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ
Borovská Gabriela (ANO 2011), MUDr. Drahoňovská Irena (ANO 2011), Fischer Jaromír
(ODS), MUDr. Forstová Jana (ODS), Mgr. Havlíček Jiří (ČESKOBROĎÁK), Mgr. Janík František (Zájmy Českého Brodu), Mgr. Janík Pavel (Zájmy Českého Brodu), Mgr. Klinecký Tomáš
(TOP 09), Ing. Kokeš Jaroslav (ČESKOBROĎÁK), Korec Václav (KSČM), Bc. Kratochvílová
Jana (TOP 09), Kulhánková Jana (Zájmy Českého Brodu), Bc. Bc. Málek Metoděj (ČESKOBROĎÁK), PhDr. Mrvík Vladimír Jakub Ph.D. (KDU-ČSL), Bc. Nekolný Jakub (ODS), Ing.
Petrásek Jaroslav (ČESKOBROĎÁK), Podhorský Boris (KSČM), Ing. Šmejkalová Lucie (ČESKOBROĎÁK), MUDr. Štěpán Pavel (KDU-ČSL), MVDr. Talacko Jaroslav (ODS), JUDr. Traurig
Vojtěch Pavel Ph.D. (VPM).
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Přehled smluv na webu města
V rámci rozšiřování funkcionalit nového ekonomického systému Gordic Ginis, který byl na našem úřadě nasazen od 1. ledna letošního roku, uvádíme do provozu další modul - Přehled smluv, jehož prostřednictvím
budou na webu města pravidelně publikovány veškeré smlouvy uzavřené městem Český Brod.
Modul pro jejich zveřejňování je nadstavbou části Evidence smluv, do které odpovědní referenti
smlouvy vkládají. K publikaci na webu dochází
automaticky v pravidelném měsíčním intervalu.
Nasazení celého ekonomického informačního systému bylo pro úřad poměrně velkým zásahem do
provozu a vyžádalo si určitou dobu záběhu a dolaďování rutinních funkcí.
Nyní nastává čas pro postupné doplňování o nadstavby systému určené nejen pro chod úřadu, ale
i pro širokou veřejnost. Jednou z těchto nadstaveb
je již určitou dobu funkční „Rozklikávací rozpočet“,

který ještě dostane aktualizovanou verzi s přehlednějším členěním, obdobným, jaké bude mít i modul Přehled smluv.
Elektronické obrazy smluv budou v přehledu dostupné po podpisu statutárního zástupce města a po anonymizaci, kterou nám ukládá zákon
o ochraně osobních údajů. Se zveřejňováním smluv
jsme začali na webu města 13. října 2014.
Jakub Nekolný, Aleš Kašpar
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Útulna nebo hřiště?
V pondělí 22. září se po poledni prudce ochladilo. K večeru fičel čerstvý vítr „ze strnišť“. Přes nepřízeň
počasí se několik odvážlivců na prvním setkání o cestě mezi Českým Brodem a Štolmíří sešlo. Po svižné
procházce nové cesty jsme se ve Zvonečku snažili hledat možnosti jak daný prostor nejlépe využít. Bavili
jsme se nejen o „Útulně“ (prostranství u dvojité zatáčky), ale také o cestě a jejím okolí. Množství návrhů,
lze shrnout do šesti základních okruhů:
1. Posílení a rozšíření funkce komunikační - podél
cesty vytvořit další trasy pro koně a běžce.
2. Využít prostor pro rodiny s dětmi. Doplnit herní
prvky spíše přírodního charakteru. Vytvořit terénní
nerovnosti pro jízdu na kolech a odrážedlech. Vytvořit prostor pro aktivní hru s přírodními materiály
jakými jsou například oblázky, klacky, prkna, štěpek… Postavit vrbové chýše. Doplnit zde herní prvky i pro velké děti (workoutové hřiště). Různé atrakce pro děti umístit v obou nástupních prostorech,
ale i podél cesty. Herní prvky v nástupním prostoru
od Českého Brodu zastínit výsadbou stromů.
3. Posílit společenskou roli prostoru – vybudovat
ohniště a prostor pro barbecue, umožnit odpočinutí na lavičkách, doplnit lavičky pro nazouvání
bruslí, stojan na kola, vybudovat altán, který může
sloužit jako útočiště před větrem a sluncem, nebo
i jako útulna s možností přespání pro poutníky.

5. Využít ekologicky cenného území a umožnit poznávání a pozorování života v mokřadu – postavit
rozhlednu na pozorování zvěře, vyhloubit tůně
s možností pozorování obojživelníků, umožnit haťovou cestou vstup do rákosin a přístup ke Kounickému potoku. Pokusit se vyčistit Kounický potok
například vložením sedimentační tůně, a štěrkových polí s kořenovou čistírnou. Může zde vzniknout i naučná stezka. Doplnit výsadbu ovocných
stromů.
6. Vystavět v nástupním prostoru od Českého Brodu multifunkční hřiště. Tento návrh přinesl i negativní reakce: Hřiště se sem příliš nehodí – je mimo
kontrolu obyvatel, je hůře dostupné nehodí se
k charakteru území, je zde omezený prostor, nevejdou se sem všechny prvky, bylo by vhodnější najít
prostor někde jinde.
Ing. Rostislav Vodička

4. Využít prostor pro instalaci uměleckých děl ze sympozií dřevosochařů ve Štolmíři a dalších kumštýřů.
Zapojte se do naší ankety zde nebo na webu:
své odpovědi prosím zakřížkujte
Posílení společenské role
Používáte tuto cestu?
ano ne
Útulna s možností přespání
Prostor pro instalaci uměleckých děl
Za jakým účelem?
komunikace mezi
jiný účel, doplňte
Poznávání a pozorování přírody
Brodem a Štolmířem
jaký:
Multifunkční hřiště
procházky
kolo
Navrhněte jiné využití prostoru:
brusle
venčení psa

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Ohodnoťte prosím každý ze šesti okruhů známkou 1-3 (1 – Takové využití je pro daný prostor
nejvhodnější, 2 – vhodné, 3 – nevhodné).
Posílení komunikační funkce
Prostor pro rodiny s dětmi

1
1

2
2

3
3

Vyplněnou anketu můžete odevzdat v podatelně,
IC, v knihovně nebo na MěU do 14. 11. 2014
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Agrese a násilí v raném dětském věku
Odborníci pracující s dětmi a mládeží v posledních letech stále častěji řeší vzrůstající agresivitu mezi dětmi,
ale i nevhodné chování dětí k rodičům, učitelům a autoritám celkově. Na otázky vztahující se k tomuto
tématu jsem se zeptala kurátorky pro mládež Bc. Kateřiny Poupové, která v této funkci působí na MěÚ
v Českém Brodě již od r. 2006.
Co se to s dětmi děje, že jsou „takové“?
Svět, ve kterém děti vyrůstají, nevhodná výchova
rodičů, nedostatek porozumění, ale i uspěchanost
a přemíra techniky, dělá z dětí jedince, kteří nejsou
schopni se poprat s denní realitou. Často je „patologické“ chování ve formě agrese, šikany, krádeží
nebo lhaní pouze formou obrany a projevem neschopnosti řešit náročnější situace.
Jaké jsou podle Vás příčiny zvýšené agresivity
u dětí a mládeže?
Výraznou roli hrají genetické faktory. Některé prameny uvádějí podíl dědičnosti až 60 %. Dětská
agresivita se zároveň vyvíjí v závislosti na výchově
a citlivosti rodičů a vychovatelů. Nadměrné užívání
tělesných trestů a křik vedou k odporu ze strany
dítěte. Je zcela pravděpodobné, že převezme tyto
formy chování a dojde k rozvoji agresivních sklonů.
Dále je to nečitelnost ve výchově, výrazný nesoulad
v hranicích školy a rodiny, vliv party a v neposlední
řadě mediální násilí. Odborníci stále častěji hovoří
o tom, že za stoupající agresivitu dětí může i násilí
prezentované v počítačových hrách a v televizi.

Jak tomuto předcházet a chránit děti před sociálně patologickými jevy?
Důležitým prvkem je výchova! Například v rámci
školních vzdělávacích programů jsou děti seznamovány s nebezpečím závislosti na alkoholu, drogách,
kouření, počítačích a internetu. Velmi důležité je
rovněž podporovat tradiční rodinné hodnoty, vytvořit příznivé sociální prostředí mezi dětmi navzájem, dětmi a pedagogy, ale i mezi pedagogy a rodiči. Není lepší prevence než rodinné prostředí plné
důvěry, lásky, pochopení a vzájemné komunikace!
Kristýna Šílová, PR manažerka

S jakou nejčastější formou násilí mezi dětmi se při
své práci setkáváte?
Z praxe mohu říci, že mezi nejrozšířenější sociálně
patologické jevy patří záškoláctví, vandalismus,
drobné krádeže a ublížení na zdraví. Faktory, které
mohou výrazně ovlivnit osobnost a jednání dítěte
je především alkohol, užívání drog a s tím souvisí
klesající věk „experimentátorů“ s drogami.

POZVÁNKA
T. J. Sokol Český Brod zve občany v pondělí 27. října v 16 hod. do parku k pomníčku T. G. M.
na vzpomínkovou akci ke vzniku Československého státu.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOŠ LIBLICE
Srdečně vás zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Navštivte nás v termínech 11. listopadu,
9. prosince a 13. ledna, vždy v úterý od 14 do 18 hod. Čeká vás praktické seznámení s obory,
prohlídka školy, informace o oborech ve 14 hod., 15 hod. a 17 hod., a v 16 hod. vystoupení
studentů. Těšíme se na vás! www.sosceskybrod.cz, tel.: 321 622 397.
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Českobrodské hrátky
Začátkem září se v Domově Anna uskutečnily další, již tradiční Českobrodské hrátky, kdy se mohou senioři
setkat se svými vrstevníky a prožít jedno neobyčejné odpoledne. Přivítali jsme seniory z Kostelce n. Č. l., Lysé
n. L., Poděbrad, Kolína, Luštěnic a Benátek n. J. Nově se akce zúčastnili také hosté z chráněného bydlení Zvonečku Bylany. Náš domov reprezentovalo smíšené družstvo, pí Pokorná, pí Jelínková, p. Pekárek a p. Šafr.
Krátké úvodní přivítání všech hostů proběhlo v Kazetovém sále a účastníky přišel podpořit i tajemník MěÚ Aleš Kašpar a pak už na seniory čekalo 9
zajímavých stanovišť, na kterých si mohli dokázat,
že ještě „nepatří do starého železa“. Vzhledem ke
krásnému slunečnému počasí se většina sportovních disciplín uskutečnila na vnitřním nádvoří nebo
na zahradě. Senioři si vyzkoušeli kuželky, pétanque,
šipky, hod do koše a na slunečnici.
Letos nový vědomostní kvíz „Česko“ byl zpestřený
i poznáváním bylinek a všichni jsme byli překvapeni, jaké znalosti senioři prokázali. Náplň dalšího
stanoviště napovídá jeho název „Kdo je to?“ Družstva měla za úkol uhodnout známou osobnost na
obrázku, který jim byl postupně odkrýván. Trochu
náročnější na zručnost byla výroba dárkových tašek s logem Domova, ale s malou pomocí to všichni zvládli. Skládání puzzle seniory také bavilo a většina si chtěla sestavit i více obrázků.
Nakonec jsme se všichni sešli zase v Kazetovém
sále na zaslouženou kávu, zákusek a pár hezkých
písniček v podání pana Picka. Na památku si každý odvážel originální hrneček, který vyrobili naši

klienti v rámci ergoterapie v keramickém kroužku.
Během celého odpoledne vládla dobrá pohoda
a přesně to bylo cílem akce, aby od nás hosté odjížděli s ještě lepší náladou, než k nám přijeli.
Českobrodské hrátky by se nemohly uskutečnit
bez obětavé práce některých zaměstnanců a těm
patří obrovský DÍK. Ráda bych poděkovala také
dobrovolníkům z pražské firmy Covidien AG, kteří
nám pomohli s organizačním zajištěním. My všichni v Anně už přemýšlíme o nových disciplínách na
příští rok. Fotografie z akce si můžete prohlédnout
na www.domov-anna.cz.
Lucie Hovorková, ředitelka
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Galerie K ve znamení dechberoucích digitálních krajin
Děkujeme všem, kdo navštívili výstavu fotografií Terezy Šídlové v Galerii K. Další v programu jsou od 15.
října do 30. listopadu digitální obrazy Markéty Gebrian. Její tvorba zaznamenala v poslední době úspěch
například v Galerii Avoid na pražské Náplavce.
Markéta je povoláním architektka, ale srdcem
umělkyně. Přestože tvoří na počítači, její tvorba
je naprosto spontánní a živelná. Ve svých kolážích
zpracovává zážitky ze snů i každodenní reality, kterou vnímá neobyčejně citlivě. Má za sebou několik
samostatných i skupinových výstav. Jmenujme například v Galerii Prokopka v Praze s Janou Babincovou v roce 2013, výstavu v Jízdárně Zámku Litomyšl
v květnu 2014 s Petrem Hájkem nebo samostatnou
výstavou v Galerii Avoid v srpnu 2014 na Náplavce
v Praze.

Pro Galerii K vytvořila kolekci „Time for Wondering, Čas k Přemýšlení“ inspirovanou trávením svého volného času a přemýšlením o smyslu života.
Aktuální životopis a přehled tvorby naleznete na
marketagebrian.blogspot.cz .
Markéta Gebrian žije v Praze s manželem, popularizátorem architektury, Adamem Gebrianem.
Pavel Fuchs, Galerie K

Jako architektka pracovala ve studiu NL Architects
v Amsterdamu, Maxwan v Rotterdamu, Jean Nouvel Ateliers v Paříži, KSS Design Group v Londýně,
Steven Ehrlich Architects v USA. Na Technické Univerzitě v Liberci a v architektonických atelierech
se naučila používat 3D počítačové programy, které
využívá pro svou tvorbu i dnes. V Praze pracovala
pro studia CMA architects a UPP Visual Effects Post
Production House, kde si osvojila techniku Matte
painting – digitální malbu realistických i dechberoucích krajin.

Projekt se rozjel v plném proudu
Většina tříd se již zapojila do projektu „Uběhni maraton - doběhni ředitele“ a začala sčítat naběhané kilometry. Jelikož hned první týden projektu dosáhly dvě třídy mety maratonu, rozhodl jsem se v projektu
pokračovat.
Třídy mohou běhat dál a sčítat své kilometry, soutěží mezi sebou a každý týden odevzdávají třídní
učitelé tabulku s naběhanými kilometry. Třída, která v týdnu naběhá největší porci kilometrů, získává
na následující týden putovní pohár ředitele školy.
Všechny kilometry se sčítají a uvidíme na konci
školního roku, jak daleko doběhneme od naší školy, možná oběhneme zeměkouli, uvidíme!
Na druhém stupni vznikají velice kreativní hodiny
- běhací diktát v českém jazyce nebo poezie v pohybu v literatuře. Chtěl bych všem poděkovat, jak

se do projektu zapojili. Na stránkách projektu,
které jsou součástí webové prezentace naší školy
www.zszitomirska.info, můžete sledovat průběžné
výsledky jednotlivých tříd i fotografie z „běhacích“
hodin. Během prvních třech týdnů našeho projektu jsme všichni dohromady naběhali úctyhodných
960 km. Věřím, že i touto cestou se podaří naše
žáky motivovat k přirozenému pohybu, který se
bohužel v této přetechnizované době vytrácí.
Mgr. Jiří Slavík, ZŠ Žitomířská
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Kounická cesta aneb kde to neznáte?
Zajímá vás historie, máte rádi přírodu a procházky? Poznáte strom dle kůry a zvíře podle trusu? Víte, co je
to „motte“? Ať už je vaše odpověď kladná nebo záporná, určitě si nenechte ujít výlet právě do Kounic.
Kounická cesta je název naučné stezky, která vás
zavede do severozápadní části Kounic a měří bezmála 8 km. Na trase je umístěno 12 informačních
tabulí a hlavním tématem jsou stromy. Např. stromy v sadu, význam solitérů v krajině, sad a další.
Součástí každé tabule jsou kvízy pro mladší i starší
děti. Naším cílem bylo seznámit kolemjdoucí se
skutečnostmi, ale nikoliv je zahltit informacemi,
proto jsou cedule barevné a obrázkové.
Myšlenku vytvořit naučnou stezku v Kounicích mělo
už několik jednotlivců, možná i organizací. Několik
let ležel nápad v hlavách nebo na papíře, ale nakonec se dobré dílo podařilo. Nejen díky grantu fondu T-mobile a následně dotaci z Programu rozvoje
venkova, přes MAS Region Pošembeří, se rozběhl
ze začátku kolotoč nezbytných byrokratických věcí.
V závěsu s finančními přípravami se rozběhla i fyzická příprava obsahové části, zpřístupnění starých
úvozových cest a ve finále i naznačkování celé trasy
lidmi z Klubu českých turistů.
Kounická stezka pomohla k zpřístupnění nových
míst, ale zejména dokázala vytvořit síť lidí, kteří se
pro danou věc nadchli. MEZERA o.s., ZŠ Kounice,
úřad městyse Kounice, Sbor dobrovolných hasičů
a další.
Co zbývá dodat? Stezka byla v červnu oficiálně
otevřena a požehnána českobrodským farářem
Matúšem Kociánem. Na vybraných místech, úřad
městyse Kounice, místní Kounická hospůdka, kancelář MAS Regionu Pošembeří a kavárna Karamela

v Českém Brodě, lze najít a zdarma získat mapu
celé trasy i pohledy, které můžete z vašeho putování poslat svým přátelům. Cestu mohou projít
všichni milovníci procházek bez ohledu na věk!
Celou trasu lze rozdělit do několika částí, podle
časových i fyzických možností každého a zvládnete
ji i s terénním kočárkem, na kole, se psem nebo
i s hůlkou. Šťastnou cestu vám za realizátora projektu MEZERA o.s. přeje Petra Marhounová. Více
na www.mezera.kounice.com a www.stezky.info.
Petra Marhounová
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Oslavy českobrodského gymnázia jsou úspěšně za námi
V sobotu 4. října si více než 500 pozvaných absolventů, bývalých profesorů a přátel školy připomnělo v areálu gymnázia 95. výročí založení školy, 90 let od slavnostního otevření školní budovy a 70 let od podpisu
smlouvy, kterou ve sborovně přijali zástupci České národní rady kapitulaci posledních zbytků nacistických
vojsk ve Středních Čechách.
Ředitelství gymnázia tak splnilo svůj slib z posledních let, že vybuduje tradici pravidelných setkávání
školy a všech, kteří mají ke gymnáziu jako takovému vztah. Je nezpochybnitelné, že tím podporujeme i vzájemnou vazbu mezi absolventy a školou,
připomínáme všem pocit příslušnosti ke společenství lidí se stejnými kořeny a oživuje se tak i pocit
sounáležitosti napříč studentskými generacemi.
S trochou nostalgie jsme všem pozvaným školu
otevřeli a nechali je zavzpomínat, jaké to bylo tehdy, když sami seděli ve zdejších lavicích. K tomu
jsme připravili pár akcí, které měly mezi návštěvníky velký pozitivní ohlas.
Vnímáme, že se již blíží sté výročí založení školy,
a tak jsme spustili akci spojenou s velkým sháněním historických fotografií, filmů, zvukových nahrávek a všeho, co k naší škole patří a nemělo by
upadnout v zapomnění. Chtěli bychom poděkovat
nejen absolventům, ale i široké veřejnosti za milou
součinnost. Zároveň vás všechny žádáme, abyste ve
svém úsilí při shánění materiálů nepolevili ani v dalším období. Dostaly se do našich rukou díky vaší
pomoci opravdové poklady!
Vyndali jsme a oprášili také stará studentská tabla a doplnili
je o tabla rekonstruovaná, aby
byla výstava těchto artefaktů
co nejaktuálnější. Podle naší
vize by v roce 2019 měla být
součástí vydaného almanachu
i kolekce fotografií maturitních
tabel. Letos jsme v oblasti digitalizace historických materiálů
vyvinuli obrovské úsilí. V prezentacích pouštěli naši studenti nascanované staré fotografie
a diapozitivy se záběry ze školního života od poloviny 70. let
20. století. Promítali jsme i ob-

jevené stařičké 16 a 8 mm filmy. Ti, kteří procházeli
školní budovou, si mohli vybrat z menu jakýchsi
„kinoautomatů“ a zvolit si projekci filmu, který je
nejvíce zajímal.
Nabízeli jsme i perličky stříbrného plátna jako filmy
„1. máj 1965“, anebo zvukový film z ústních maturitních zkoušek v roce 1966. Další filmy nás zavedly
do 70. a 80. let 20. století. Digitalizovali jsme i záznamy na videokazetách. Zbývající učebny sloužily
k projekcím filmů, které natočili studenti z kroužku
mediální tvorby. Ten, kdo chtěl hodně zavzpomínat,
se mohl při sledování filmů natočených k 50. a 75.
výročí založení školy vrátit do roku 1969, resp. do
roku 1994. DVD s těmito filmy máme připravené
k prodeji a pro zájemce umíme obstarat i DVD ze
setkání absolventů v roce 2012. Nebýt finančního
příspěvku z fondu hejtmana Středočeského kraje,
nemohli bychom tuto práci ani započít.
Od 14 hodin proběhla ve školní galerii „Na schodech“ slavnostní vernisáž výstavy děl bratrů Hůlových - známých výtvarníků, absolventů naší
školy, a v doplňkovém hudebním programu nám

Stavba gymnázia - nejstarší dochovaná fotografie

Ze společnosti
zprostředkovali mimořádný kulturní zážitek naši
absolventi.
Ve spolupráci s rodiči ze Společností přátel gymnázia jsme ve stáncích nabízeli benefičně prodávané
drobné občerstvení. Na dvoře byl zaparkovaný
pravý londýský autobus (doubledecker), ve kterém
byl bar. Pódium na školním dvoře při hudebních
produkcích různých žánrů hostilo naše současné
i bývalé studenty - Jazzband ZUŠ Český Brod, ve
kterém hrají především naši studenti, šansoniérku
Elišku Sýkorovou, nejlepšího rappera ČR Martina
Hůlu a školní hudební skupinu EŠUS.
Vydali jsme k tomuto setkání Sborník textů, něco
jako almanach, který se zmíněným výročím věnuje.
Pro českobrodské občany bude jistě zajímavý text
našeho profesora dějepisu PhDr. Vladimíra J. Mrvíka, PhD. Dozvíte se například, jak to bylo s koncem
války v Českém Brodě a jakou roli v těchto událostech hrála budova gymnázia.
Měli jsme naplánováno, že bude slavnostně otevřena chemická laboratoř, kterou sponzorsky vybavil novým nábytkem v hodnotě téměř 620 tis.
Kč náš úspěšný absolvent Ing. Tomáš Němec, šéf
představenstva ČGS. Nakonec jsme pásku nemohli
přestřihnout, i když byla učebna ke zhlédnutí v téměř hotovém stavu. Kamión, který dovážel keramický povrch chemických laboratorních stolů z Turecka, se zdržel.
V programu ale byly i další atrakce. Např. na školní
věžičku se probojovávali
odvážní lezci a odměnou
jim byly krásné pohledy
na celé město i do široké
krajiny. V našem fotoalbu
si mohli zájemci nechat
vytisknout své právě pořízené fotografie. Této
možnosti hojně využívaly
skupinky absolventů.
Obrovskou práci přímo
na místě odvedli zcela
dobrovolně rodiče žáků,
kteří zorganizovali a vedli

Českobrodský zpravodaj
říjen 2014

15

provoz stánků s občerstvením. Maminky napekly
různé dobroty určené k benefičnímu prodeji ve
stáncích a opravdu bylo z čeho vybírat.
Výrazně se zapojili do práce jak naši nejmladší žáčci primy, tak i starší studenti. Všichni byli platnými a nepřehlédnutelnými pomocníky. Děkujeme
jménem ředitelství školy všem, kteří se na přípravě
a organizaci absolventského setkání podíleli. Velký dík tak patří i vrcholným představitelům města
Český Brod, řediteli Technických služeb města a také celému jeho týmu. Děkujeme, výborně se nám
s vámi spolupracovalo!
Mgr. Ivo Kocum, ředitel Gymnázia Český Brod
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Akce Vpřed 2014
Je zářijová sobota, brzy ráno, dobalujeme krosny. Nic podstatného nezapomenout, ale nevzít si ani gram
zbytečností navíc, protože tam, kam se chystáme, se každé kilo navíc zatraceně pronese. Z tohoto důvodu
zavrhujeme náhradní boty. Chyba, jak se ukáže později!
V 9 hod. je prezentace závodních hlídek na zastávce v Českém Šternberku. Napříč hlídkami vládne
lehká nervozita a hlasitý smích. Tak nějak tušíme,
že nás možná přejde. Krátce po deváté hodině je
nástup, připomenutí pravidel, rozdává se mapa
a vybíhací šifra. 17. ročník akce VPŘED začíná!
Hned úvodní písmenkové sudoku a pobíhání po
všech informačních, turistických a cyklistických
cedulích ve Šternberku nás posílá na další trasu
v pořadí, které se až do cíle nebude nijak zásadně
měnit. Takže „vyflusané“ už v úvodu, vyrážíme na
cestu a slibujeme si, že tohle byl první a zároveň
poslední běh. No, nebyl. U hřbitova pak hned čeká
naše nejméně oblíbená disciplína, šplh po laně.
Ovšem šplhací drama loňských let se nekoná, chvilinka a jdeme dál. Docházíme k další šifře. Super,
skoro všichni se tu zasekli a nemohou ji vyluštit,
ideální příležitost být za hvězdy a předběhnout je.
Civíme do šifry, za hvězdy nejsme, zasekáváme se
též…

Konečně vyluštěno, spěcháme k další disciplíně.
A vítá nás skála a slaňování. Slaňovaly jsme už snad
stokrát, rutina, to nebude žádné drama. Tak proč
mi při pohledu ze skály dolů zase srdce buší až v krku? Úspěšně seslaňováno, můžeme pokračovat.
Jdeme do kopce, pořád do kopce a dál do kopce.
Končí ten kopec vůbec někde? Tady začíná fáze
přemýšlení, co všechno táhneme zbytečně navíc.
Podle mapy máme přejít takový potůček. Potůček
je ale tak trochu říčka. Domorodci radí nejlepší
místo k přebrodění. Prý se to dá přejít ve výšce
vody po zadek. Když je sucho.
„Jo slečinky, jenže včera nám tu pořádně pršelo,“
zahlásil jeden z místních. Brodíme Blanici, začíná
pršet. Z deštíku je bouřka a z nás v momentě zmoklé slepice. Míra promáčení je 100 %. Pokoušíme se
udržet v suchu alespoň bágly. Neúspěšně, jak poznáme v noci.
Další disciplíny, další šifry… střelba ze vzduchovek
i hledání azimutů probíhá až za tmy. Paradoxně
nám to jde lépe, než za světla. Do cíle první etapy
docházíme kousek po půlnoci. A o tom, jak jsme
si vedly druhý den, jestli jsme to přežily a jak to
s námi i s ostatními dopadlo, si můžete přečíst na
www.skaut7.cz.
Radka Novotná,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

Světlušky a vlčata na Českobrodské padesátce
Každý pořádný turista a každý, kdo se nebojí protáhnout si řádně své nohy a celé tělo, ví, co se dělo v sobotu 4. října… konal se již 48. ročník Českobrodské padesátky.
Ráno jsme se sešli před klubovnou a vyrazili směr
městský úřad zapsat se a nafasovat mapičky naší
trati. Vybrali jsme tu 15kilometrovou. Podél řeky
Šembery a za doprovodu sluníčka jsme putovali
dopoledne z Brodu přes Zahrady do Dolánek. Cesta

vedla mezi rybníky a pak už jen lesem. Cestou k první kontrole jsme na všech rybnících po cestě viděli
volavky a další vodní ptáky. Naučná stezka v povodí
Šembery nás uchvátila natolik, že jsme všude řešili
hádanky, které byly na naučných cedulích.

Ze společnosti
Po první kontrole jsme se rozhodli, že je čas udělat si oheň a opéct buřty. Založení ohniště jsme
pojali jako hru, takže rozděleni do skupinek jsme
postupně nanosili kameny i dřevo. Odměnou byl
pro každého pořádný voňavý buřt. Po dobrém
obědě a úklidu ohniště jsme se vydali dále, směr
druhá kontrola, která byla na Tuchorazské hlásce.
Po dlouhé době byla otevřená, konalo se na ní totiž
Jabkobraní.
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příštího ročníku někde v lese, to nestojí za to…! Za
statečnost jsme dostali všichni diplom, čaj a perník. Příštího ročníku se zajisté zúčastníme rádi zas!
Martina Stříbrná - Mája,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

Dostali jsme razítko hned u vchodu, a pak jsme se
šli podívat, co celá akce nabízí. Ochutnávku jablek,
prohlídku hlásky a i jízdu na živých i papírových koních, to vše jsme stihli a zvládli. Pak nám zbývaly
už jen poslední kilometry zpět na českobrodské
náměstí. Všichni jsme byli stateční, nikdo z nás
to nevzdal. Ono taky vzdát to a zůstat ležet až do

Výlet světlušek do svíčkárny
Pro první výlet v novém školním roce jsme se rozhodly vyrazit do Šestajovic do výrobny svíček. Sešly jsme
se v zářijovou sobotu na nádraží v hojném počtu a všechny jsme byly natěšené, co nás tam vlastně čeká.
To víte, holky!
Po cestě vlakem a krásné procházce z Klánovic do
Šestajovic jsme dorazily k vilce nebo vlastně spíše
k celému shluku vilek, kde se firma nachází. Následovala krátká prohlídka místní zoo, nejvíce nás
nadchli čuníci. A pak už jsme se přemístily do „továrny“. Nafasovaly jsme bílé svíčky, které jsme si
barvily v různých kádích s velkým výběrem barev.
Některé z nás si je dále polévaly voskem, aby svíčky
byly ještě krásnější. Místní obsluha nám je ihned
dárkově zabalila do celofánu, takže jsme měly dárečky pro maminky, babičky a vlastně pro celou
rodinu.
Tím ale holčičí řádění neskončilo, dále nás totiž
čekalo vlastní balení soli do koupele. Z těch vůní
a barev se až hlava motala. Sůl se sypala do celofánových sáčků a každá jsme si míchaly dle svého výběru. Posledním úkolem bylo vykrojit si mýdlíčko.
Barvy byly oranžová, modrá a červená, formičky
dle výběru, nejvíce se u nás chytil delfín s drakem,
ale ani srdíčko nezůstalo pozadu. Mýdlíčko jsme
dostaly opět dárkově zabalené. S velkou výbavou
dárečků jsme se vrátily zpět do zoo. Po opakované
exkurzi prasátek, koziček, poníků a slepic a vydatné svačině jsme si zahrály „na schovku“ a začaly se

pomalu přemisťovat zpět ke klánovickému nádraží. Cestou jsme objevily krásné dětské hřiště, které
jsme ovšem nemohly jen tak přejít… musela se vyzkoušet jak skluzavka, tak i prolézačka.
Nicméně čas návratu se blížil a my musely opustit
hřiště a hurá na vlak. Před třetí hodinou jsme se
vrátily zpátky na českobrodské nádraží a všechny
světlušky utíkaly za rodiči pochlubit se svými dárečky. Myslím, že tento kreativní výlet se vydařil,
a to včetně počasí, a určitě na nějaký podobný zase
brzy vyrazíme.
Martina Stříbrná - Mája,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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LECCOS s podporou LEADERU z Pošembeří
Občanské sdružení LECCOS je jednou z aktivních neziskových organizací ve městě. Poskytuje sociální služby
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní práce v rodinách i pro děti a mládež… Úzce spolupracuje s městem v rámci Komunitního plánu sociálních služeb, v oblasti sanace rodin s orgánem sociálně-právní ochrany dětí či při pořádání tradičních akcí pro veřejnost.
Sdružení je financováno z celé řady zdrojů, z větší části ze státních peněz v rámci dotačních řízení
ministerstev, z evropských fondů, nadací, atd. Další
část tvoří dotace města Český Brod, menší podíl finanční příspěvky regionálních firem a podnikatelů
či drobné dary jednotlivců. Také využívá dotačních
výzev v rámci programu LEADER, který administruje Region Pošembeří.
Za posledních 5 let byly v programu podpořeny 4
projekty. Díky projektu s názvem „Nová Zvonice“
se podařilo vybavit NZDM Klub Zvonice nábytkem
a pomůckami na podporu činnosti klubu a dalších
partnerských organizací. Projekt „Kostička v novém kabátě“ vybavil Rodinné centrum pomůckami
pro sportování, vzdělávání a hru dětí a rodin nejen
v samotných prostorách centra, ale také na celé
řadě akcí pro veřejnost pořádaných nejen jejich
sdružením, ale celou řadou dalších spolků, neziskovek či obcí. Především sportovní pomůcky putovaly doslova napříč celým regionem.
Třetím projektem byly vzdělávací akce pro podnikatele „Co se u nás naučíte, v podnikání jako když
najdete“. Cílem bylo, připravit začínající podnikatele na rozjezd jejich firmy, ale také zajistit sdílení
zkušeností s těmi úspěšnými z regionu. Projekt vy-

generoval otevřenou skupinu podnikatelů, kteří se
několikrát do roka scházejí, aby sdíleli a předávali
své zkušenosti.
Poslední projekt úspěšný v letošní výzvě se jmenuje
„LECCOS společně, leccos aktivně“. Jeho cílem bylo
pořízení nových pomůcek a vybavení určených k realizaci služeb a dalších aktivit, které jsou v souladu
s posláním sdružení. Různé herní předměty i organizační pomůcky, které byly zakoupeny, budou sloužit
nejen na podporu činnosti LECCOS, ale také jejich
partnerů, s kterými spolupracují již několik let.
Zmíněné projekty byly financovány v rámci Programu rozvoje venkova - LEADER, který je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj
venkova. Všechny se zaměřily na zlepšení kvality
života i služeb v regionu. Každý úspěšný projekt je
odměnou za každoroční „maraton“ psaní projektů,
jejich naplňování i práce na administraci. Takovým
„maratonem“ prochází každá neziskovka, která
chce své poslání naplňovat těmi nejkvalitnějšími
službami. Je skvělé mít v regionu neziskovku, která
umí kvalitně přerozdělovat finance z dotací Evropské unie.
Dita Nekolná, O.s. LECCOS
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Nechci kazy!
Školní rok začal v liblické školce přivítáním nových dětí, které se v průběhu prvního týdne statečně zapojily
do činností, a neproběhla téměř žádná dramatická odloučení od rodičů...
Díky rozmanité nabídce aktivit ani starší děti, které
přešly do předškolní třídy v jiné budově, nepocítily
zásadní změnu. Nové paní učitelky a nové kamarády znaly z častých společných setkávání obou
tříd při vzájemných návštěvách na zahradách školy,
z výletů, divadel. Kromě důležitých úkolů souvisejících s předškolní přípravou si děti vylepšily interiér
vlastnoručně ozdobenými polštářky, které používají pro relaxaci na koberci.
Hned v druhém týdnu na děti čekalo první divadélko s klasickou pohádkou O Červené karkulce, přepracované do velmi humorné formy. Následující
dny probíhaly ve znamení posvícení a nechybělo
ani tradiční pečení koláčů. V letošním roce mohly
děti poprvé použít i sklizená jablíčka ze školní zahrady.

mila s postupy při zubním vyšetření, děti si mohly
osahat jednoduché zubařské nástroje, zubařským
zrcátkem prohlédly zuby plyšovému drakovi. Školení obsahovalo také podnětnou a praktickou ukázku správné techniky čištění zubů.
Za aktivní spolupráci dostalo každé dítě omalovánky s pohádkou O bacilu Cecilovi, který znepříjemňuje život dětem, které si nechtějí čistit zuby
a mlsají moc sladkostí. Škola po ukončení programu obdržela certifikát „Nechci kazy školka“, jenž je
potvrzením o zapojení do projektu a zároveň určitým závazkem pro paní učitelky i pro děti.
Bc. Jitka Majerová, MŠ Liblice

Mateřská škola již 14 let věnuje pozornost péči
o dětské zoubky a formou pravidelného čištění
zubů po obědě přispívá k osvojení návyků spojených s prevencí zubního kazu. Péče o chrup se tak
stala přirozenou součástí života ve školce. Letos
poprvé se tyto aktivity podařilo o něco vylepšit.
Mateřská škola se zapojila do projektu Nechci kazy.
V rámci projektu děti obdržely sponzorované zubní
kartáčky na celý školní rok. Absolvovaly také interaktivní školení, kde je studentka 5. ročníku stomatologie velmi příjemnou a hravou formou sezná-

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
pan Václav Jozífek, paní Marie Jiříčková, paní Marie Královská, paní Eva
Nováková, paní Ludmila Šubrtová, paní Ludmila Pešková, pan Stanislav
Belza, paní Zdeňka Vomáčková, paní Zdenka Jakešová, paní Soňa
Wretzelová a paní Květa Procházková. Upřímně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví a pohody do dalších let!
Dne 5. října by se dožil 100 let pan Josef Černý, hostinský ze Zahrad u Českého Brodu. Vzpomínají dcera Bláža s rodinou.
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Jeden kostel za druhým
Plný autobus 50výletníků vyrazil v neděli 5. října za poznáváním historie regionu. Výlet za poklady sakrální
architektury Českobrodska připravilo Podlipanské muzeum v Českém Brodě u příležitosti zakončení výstavy
Sakrální umění na Českobrodsku.
Program na celý den byl pestrý a nebylo lehké zvládnout prohlídku 6 kostelů i s přestávkou na oběd
v Černokosteleckém hostinci. Odborný výklad vedli
PhDr. Vladimír Mrvík Ph.D., kurátor sbírek Podlipanského muzea a Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně, jehož je českobrodské
muzeum součástí. Oba průvodci se ve výkladu dobře doplňovali. Vladimír Mrvík představil samotný
kostel a historický vývoj a Vladimír Rišlink ho doplnil podrobnějším popisem architektonických prvků,
upozornil na znaky konkrétních slohů a zajímavě
povyprávěl o historii sakrálních uměleckých děl.

studánky a dozvěděli se o příbězích několika Prokopských legend, Čertovu brázdu nevyjímaje.
Ještě před obědem jsme stihli prohlídku kostela sv.
Bartoloměje v Třebovli, ve kterém právě probíhá
rekonstrukce. Zvenčí je kostel opravený a v interiéru probíhají restaurátorské práce. Bylo zajímavé vidět, jak zde postupně odkrývají nedávno objevené
středověké nástěnné malby. Po obědě autobus vyrazil směrem do Vitic, do kostela sv. Šimona a Judy,
kde měli návštěvníci možnost poslechnout si krásný
zvuk kostelních varhan či nahlédnout do zvonice.

První zastávka byla ve Lstiboři v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tady návštěvníky přivítali členové Občanského sdružení na opravu kostela ve
Lstiboři, kteří se zasloužili o jeho rekonstrukci a někteří s námi pokračovali do Chotouně a kostela sv.
Prokopa. Ten je mistrovským dílem J. B. Santiniho
Aichla a rodištěm sv. Prokopa a velmi by si zasloužil rekonstrukci. Zastavili jsme se také u Prokopské

Předposlední zastávka proběhla v Přistoupimi
v kostele sv. Václava, kde nám oba průvodci představili opět velmi zajímavou stavební historii kostela, který byl také v nedávné době opraven. Poslední
zastávkou a skvělou tečkou na konec byla návštěva
Baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Tento klenot románské architektury ukrývá řadu zajímavých a plně
neobjasněných teorií o jeho stavební historii.
Velký zájem o tento výlet s poznáváním architektury a historie regionu přesvědčil vedení muzea, že
stojí za to v takových akcích pokračovat. O dalších
plánovaných výletech či přednáškách se dozvíte
v Českobrodském zpravodaji nebo na www.podlipanskemuzeum.cz. Zájemci o výstavy, výlety za poznáním či historické přednášky se mohou stát členy
Klubu přátel Regionálního muzea, který nabízí zajímavé programy a výrazné slevy na vstupném.
Dita Nekolná
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Sokolovna má nový dvůr
Na konci září byla úspěšně završena jedna z největších sokolských stavebních akcí poslední doby. Tedy
aspoň pokud jde o českobrodský Sokol…
Pokud by někdo zatím netušil, o čem je řeč, tak
o celkové rekonstrukci dvora za sokolovnou. Jeho
léta neutěšený stav nám přidělával spoustu problémů počínaje nerovným terénem, kdy se část
dvora nedala na nic využít přes špatné spádování
povrchu, díky kterému nám zatékalo do suterénu
budovy až po havarijní stav kanalizace a dešťových
svodů.

starého potrubí. Máme nejen zhotoveny nové odvody dešťové vody, a to jak z okapních svodů, tak
i z dešťových žlabů nainstalovaných v ploše dvora, ale i nové kanalizační potrubí. Navíc je u všech
stěn sokolovny instalována nopová folie, která nepropouští vodu k budově a naopak ji díky vyspádování pozemku směrem od objektu odvádí pryč.
Sokolovně se tak velmi uleví.

Původním záměrem byla pouze zadní polovina
dvora, ale nakonec jsme se rozhodli zrekonstruovat dvůr celý, a to ze zcela pragmatického důvodu: vyjde to levněji najednou než po částech, kdy
by zbytečně nabíhaly další náklady na opakované
zařizování staveniště, dopravu techniky atd. Navíc
došlo k dohodě s hotelem Apeyron, který se k nám
přidal a dvůr se tak udělal kompletně celý.

Následovalo postupné zasypávání a hutnění tzv.
„kufru“, čili podkladní vrstvy z větších kamenů, na
které následně přišly kamínky menší… a nakonec
došlo na zámkovou dlažbu, která tvoří nový povrch
celého prostoru. Máme tedy za sebou poměrně
rozsáhlou stavební úpravu, která by zde měla vydržet dlouhé roky. Jsme rádi, že před významným
výročím, které nás čeká, je sokolovna zase o něco
hezčí a děkujeme stavební firmě MARZ CZ s.r.o., že
svoji práci provedla svědomitě a pečlivě. Celý průběh rekonstrukce, stejně jako spoustu jiných zajímavých informací o Sokole je možno zhlédnout na
našem webu www.sokolbrod.cz.

Nejdřív bylo nutné snížit výšku terénu a odvézt
nepotřebnou zeminu. Ze začátku se nezdálo, že
by jí bylo tolik, ale když odjížděla plně naložená
osmá nákladní Tatra, začal jsem podezírat stavební
firmu, zda nám ji někudy její pracovníci nepašují
zpět. Ke slovu pak přišel nivelační přístroj, aby se
správně vyspádoval terén a následovala výměna

Ing. Jaroslav Petrásek ml.,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Nový školní rok v klubu Piškotka
Odpočatí, plní sil a zajímavých nápadů jsme po prázdninách opět otevřeli dětský klub Piškotka, abychom
přivítali první návštěvníky a příznivce.
S maminkami a jejich ratolestmi se pravidelně,
vždy v pondělí a ve středu dopoledne, scházíme.
Pro děti je připraven bohatý program a maminky
si mohou odpočinout u rukodělné tvorby, nebo si v
klidu vypít kávu či přečíst knihu. Dopoledne zakončíme obědem. Na tuto aktivitu je třeba se registrovat alespoň den předem.

Nově jsme zařadili volnou hernu, kam si děti mohou přijít pohrát, maminky vypít kávu, či si dát
domácí koláč. Na tuto aktivitu není třeba se registrovat. Těšit se na Vaši návštěvu budeme v úterý a
ve čtvrtek dopoledne. Nezapomněli jsme ani na
ty, kteří naopak potřebují nějaký čas pro sebe, či
nemají možnost hlídání. Nabízíme každodenní program pro děti bez doprovodu rodičů. Kromě pravidelných kroužků, jsme do programu zařadili výuku
a doučování ruského a anglického jazyka. Kurzy
vedou zkušené lektorky.
Na závěr bychom ještě rádi pozvali Vaše děti na
příměstský tábor PRAVĚK, 27. - 31. října. Děti si zahrají na paleontology, vyrobí chrlící sopku, budou
odlévat stopy ze sádry, atd.
Mgr. Zina Pávišová,
klub Piškotka

Divadélko v Liblicích
V úterý 23. září navštívili liblickou střední školu už poněkolikáté herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové s představením Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století. Výuka byla tentokrát ukončena
v pravé poledne a po obědě se všichni přítomní žáci shromáždili v největší učebně, netrpělivě očekávajíce
příchod herců.
Začalo se s asi 10minutovým zpožděním, ale od
počátku ve svižném tempu. Herci střídali mluvené průvodní slovo, obsahující základní informace
o původu a významu jednotlivých autorů a jejich
děl, s ukázkami z několika divadelních her, mapujícími období od vzniku samostatného Československa až po současnost, přitom se neustále obraceli
k publiku a vtahovali ho do hry. V krátké ukázce si
jedna naše studentka dokonce i zahrála.
Prvorepublikovou atmosféru připomněl úryvek ze
hry „Don Juan“ z repertoáru Osvobozeného divadla
autorské a herecké dvojice Voskovec-Werich. Předválečnou dramatickou situaci zase dialog z divadelního zpracování románu Karla Čapka „Válka s mloky“.
Období po 2. světové válce bylo zastoupeno kabaretní scénkou pražského divadla Semafor, legen-

dárním muzikálem brněnského divadla Husa na
provázku Balada pro banditu, méně známou jednoaktovkou V. Havla Chyba s vtipně „vypípanými“ vulgárními výrazy a celé představení vrcholilo ukázkou
svérázného humoru Divadla Járy Cimrmana ze hry
Vyšetřování ztráty třídní knihy. Nic jiného se snad
na závěr ani nedalo čekat. Divadelní úryvky byly
doplňovány hudebními ukázkami. V jedné z nich si
herci otestovali, jestli se na Matuškův semaforský
hit Tereza dají ještě dnes „sbalit“ mladé slečny.
Asi 80minutové představení z mého pohledu splnilo očekávání, studentům zajímavě doplnilo výuku
českého jazyka a literatury, 4. ročníku možná pomůže v přípravě k maturitě a u těch dalších snad
vzbudí větší zájem o divadlo a četbu.
Mgr. Jaroslav Korselt
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Co přinesl filmový festival?
V českobrodském kině Svět realizátoři filmového festivalu z MAS Region Pošembeří přivítali v sobotu 20.
září odbornou i širokou veřejnost na filmovém festivalu Učíme se filmem. Festival byl zakončením prvního
roku práce čtyř Místních akčních skupin (MAS) ze Středočeského kraje a občanského sdružení Harvest
Films, jež pracovali na stejnojmenném projektu spolupráce. Cílem vzdělávacího projektu byla osvěta na
poli rozvoje a podpory venkova se zaměřím na témata: prostupnost venkovské krajiny, samospráva na
venkově, veřejný prostor a ekonomika venkova. Bylo realizováno 32 seminářů s diskusí, kde byly promítány
naše i zahraniční dokumentární filmy. Do finalizace projektu byly zapojeny také místní českobrodské školy,
které pod křídly občanského sdružení Magráta vytvořily velkoplošné výtvarné dílo – upoutávku na filmový
festival. Ta zkrášlila fasádu kina Svět a mile potěšila kolemjdoucí.
Festivalové filmy byly promítány od rána až do
pozdních večerních hodin. Organizátoři pro návštěvníky připravili také doprovodný program pro
rodiny s dětmi, stánkový prodej regionálních produktů a prodej občerstvení. Největším úspěchem
se stala diskuse u Kulatého stolu. Sešli se zde lektoři z vysokých škol, zástupci MAS i starostové a také zástupci veřejnosti. Otevřeně mluvili o problémech obyčejných lidí na venkově, o problémech

zemědělců, zástupců měst a obcí. O nepružném
státním aparátu a byrokracii, o nefungující ekonomice, o ekologii. Diskutéři se shodli na tom, že je
třeba podporovat návrhy řešení zdola. Je třeba si
navzájem naslouchat, spolupracovat, síťovat a nespoléhat se jen na dotační tituly.
Udržitelnost projektu Učíme se filmem je 5 let, ale
i po jejím skončení chtějí MASky se vzděláváním
veřejnosti pokračovat. Pomůže jim k tomu například mediatéka čítající téměř třicet DVD s tematickými dokumentárními filmy, které jsou bezplatně
k zapůjčení v kanceláři MAS Region Pošembeří.
Nabízí se spolupráce s různými subjekty, jako jsou
školy, úřady nebo neziskové organizace. Některé
z nich již chtějí v dohledné době uspořádat semináře s promítáním inspirujících dokumentárních
filmů. Zájemci se mohou hlásit u Hany Vrbovcové
na emailu: vrbovcova@posemebri.cz nebo na telefonu: 775 798 959.
Filmový festival se setkal s úspěchem. O dalším
ročníku realizátoři vážně uvažují. S ohledem na finanční náročnost, ale zatím nemohou nic slíbit. Pokud by se našel sponzor, který by festival finančně
podpořil, může se na tým kanceláře MAS Region
Pošembeří s důvěrou obrátit. Jeho podpora padne
na úrodnou půdu.
Petra Ištvániková,
Region Pošembeří o.p.s.
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Pošembeří trochu jinak aneb co nenajdete v učebnicích
V rámci tohoto projektu vytvořila MAS Region Pošembeří ve spolupráci se známou ilustrátorkou Galinou
Miklínovou pracovní list o slovanských hradištích určený především pro děti na druhém stupni jako doplněk k výuce dějepisu. List je prakticky využitelný i pro Podlipanské muzeum v Českém Brodě, které má
expozici přímo ke slovanským hradištím.
dětských postaviček také nalézt obrázky předmětů
a staveb vztahujících se ke slovanské době.

Pracovní list byl vytvořen ve tvaru harmonikové
skládačky, která po rozložení obsahuje na jedné
straně různé informace a zajímavosti o čtyřech slovanských hradištích nacházejících se v okolí Českého Brodu (Klučov, Doubravčice, Tismice a Přistoupim) a na druhé straně povídání o způsobu života
Slovanů (obživa, odívání, hospodaření, mytologie
apod.).

Na listě nechybí úkoly k procvičení textu, děti si
formou doplňovaček, kvízu, přesmyček a osmisměrky mohou ověřit, co se naučily. Projekt byl
realizován za finanční podpory Nadace Vodafone.
Zájemci o pracovní listy z řad školství a zájmových
sdružení se mohou obrátit na realizátorku projektu
Janu Tůmovou, tel: 608265566, email: tumova@
posemberi.cz.

Celý pracovní list byl pojat jako komiks, kdy dvě
dětské postavičky, dívka Doubravka a chlapec Ctirad, provázejí děti po jednotlivých hradištích a společně si o nich povídají a komentují své zážitky. Na
pracovním listě můžete kromě dvou upovídaných
A teď ta slíbená zkouška.
Schválně, jestli ti něco uvízlo
v paměti z naší cesty po hradištích a našem povídání
o životě Slovanů. Dokážeš
si s těmito úkoly poradit?

i v popelu.
ch na ohništi, peklo nad ohněm
nápoji
maso se sušilo. Nejoblíbenějšími
ivo a medovina.
A Ctirade, nezkusíme spolu něco
uvařit? Mám tady
nějaké staroslovanské recepty.

MA

Opraž
zrálé obilí posekej zčásti už v červnu.
kameni
d ohništěm v hrstích, na plochém
nasládlé
na hliněném pekáči a jez. Bude
emné chuti.

E Z NEDOZRÁLÉHO OBILÍ

budeš chtít
ozrálé obilí upraž a ulož. Když
rozemel
pražené nezralé obilí rozdrť nebo
nebo bez
vař kaši jako z krupice, s mlékem
chuti.
zvláštní
sladká,
ě
přirozen
ka. Bude

OVANSKÁ MYTOLOGIE

bouře, hromu
ejznámějším bohem je Perun, bůh
Slované. S Peblesku, kterého uctívali všichni
d svátek
nem je spojeny různé zvyky. Napříkla
, kterým svým
romnice je spojován s Perunem
po zimním
ahřměním ohlašoval svůj příchod
é zvyky, napánku. Slované měli různé pohansk
nebo jejich
říklad ukládali do hrobů celé ptáky
uctívali také
ejce jako symbol života. Slované
zdroje. Na Kouosvátné háje, stromy nebo vodní
obětní ohně.
msku byly u jednoho jezírka páleny

Petra Ištvániková, Region Pošembeří o.p.s.
P OŠ E M B E ŘÍ
TRO C H U J I N A K

SVÝM VÝZNAMEM

4) PODTRHNI VÝRAZ, KTERÝ SE
NETÝKÁ ŽIVOTA SLOVANŮ

předsíň
Pražnice, polozemnice, obilnice,
Hradiště, ohniště, židle, krb,
Tyglík, bruska, přeslen, ocílka,
5) OTÁZKY K PŘEMÝŠLENÍ, NAPIŠ

A N E B C O N E N AJ D ET E
V UČEBNICÍCH

ODPOVĚĎ:

jsem
j, já
Aho tirad.
C

Myslíš, že staří Slované bruslili?

se
j, já
Aho nuju
jme vka.
bra
Dou

Myslíš, že jedli brambory a rajčata?
1) SLOŽ Z PŘESMYČEK SPRÁVNÉ

NÁZVY HRADIŠŤ:

UČ I DVA BORCE:
UPŘI MI STOP:
MISE CIT:
VLOČKU:

R-

MÍSTNÍM NÁZVEM
2) SPOJ NÁZEV HRADIŠTĚ S JEHO

Tismice
Klučov
Doubravčice
Přistoupim

Budeme ti
dělat průvodce
při putování
po hradištích
v Pošembeří.
A taky tě trochu
prozkoušíme.

Myslíš, že měli sirky?

Na Ptáčku
Staré (Pusté ) Zámky
V Šancích
Na Hradišťatech

Ď
3) OZNAČ SPRÁVNOU ODPOVĚ

Co je to pražma?
c) Nezralé praa) Druh zeleniny b) Pečená ryba
žené klasy
Co je to ostrožna?
hradiště b)
a) vyvýšené místo, na kterém stávala
strážní věž c) prostor pod zemí
K čemu sloužil žernov?
obilí c) k výrobě
a) k pohánění dobytka b) k mletí
železa
K čemu sloužil tyglík?
kovu c) k práci
a) opracování dřeva b) k odlévání
na poli
Co je to ocílka?
k rozděláa) nástroj na sekání trávy b) předmět
drobné zvěře
vání ohně c) nástroj pro chytání
Co to byly krpce?
ptactva c) boty
a) druh placek b) sítě na chytání
z jednoho kusu kůže

SLOVA V OSMISMĚ
6) DOKÁŽEŠ NAJÍT VŠECHNA
CE A VYLUŠTIT TAJENKU?

, klučov, kosa, krpce, míra
brusle, hlína, hradiště, kaše
, pecen, pekáč, perun,
národ, obilnice, ocílka, ohniště
, pražma, spraše, stopy,
plot, polozemnice, pučálka
, tyglík, závaly, žernov
strdí, sutana, šípy, tismice
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ÚKOLY DO TERÉNU

najít, kudy asi
Na Klučovském hradišti se pokus
chodilo pro vodu
vedla tajná chodba, kterou se
do mapy.
k Šembeře a toto místo zakresli
čicích, doKdyž by si navštívil hradiště v Doubrav
mohutném opevkážeš najít stopy po bývalém
emailem na
nění? Zkus jej vyfotit! A fotku poslat
adresu info@posemberi.cz.

naší reKdyž si budeme prohlížet mapu
či oblast jsou
publiky, zjistíme, že každé místo
událostí anebo
svázány s nějakou historickou
dějinného
v nich můžeme nalézt projevy určitého
kde žiješ nebo
období. Nejinak je tomu i v místě,
brázdí říčka
jsi jej navštívil. Oblast Českobrodska
Jalovým poŠembera společně s jejími přítoky
Údolí těchto vodtokem a Bušineckým potokem.
staly místy, kde
ních toků a návrší nad nimi se
.
vznikala nejstarší slovanská hradiště
Kam se dnes
vydáme,
Doubravko?

K Českému
Brodu, tam může
š
navštívit dokonce
čtyři slovanská
hradiště! Víš, že
ta
hradiště jsou jedna
z nejstarších
hradišť v naší
republice?
jsou
Tato hradiště mají totiž velkou A víš, kde en
ují?
se jm
a jak
historickou hodnotu. Jsou
nás
okolo
místa
že
m,
doklade
.
byla osídlena již v pravěku
Obyvatelé hradišť se zabývali
hlavně zemědělstvím, pěstovali
obilí a chovali dobytek. Hradiště
vypadala spíše jako opevněné
vesnice. Výjimku tvoří jen jedno,
které plnilo obrannou funkci.

Ukázka z pracovního listu o slovanských hradištích
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Kdo je patronkou horníků Kutné Hory?
Jednu zářijovou sobotu jsme se sešli na nádraží v Českém Brodě, a přestože někteří z pánského osazenstva
nechali vlak téměř ujet, všichni jsme se nakonec šťastně vydali směrem do stříbrného města. Úkol zněl
jasně, najít po cestě co nejvíce míst, která jsou na fotkách, vyměnit za útržky do skládanky, poznat, kdo
nám vznikne a užít si při tom co nejvíce zábavy.
První zastávkou po příjezdu do Kutné Hory se stalo
České muzeum stříbra. Absolvovali jsme obě prohlídkové trasy. První „Cesta stříbra“ nás provedla
osudem stříbra od dolování rudy až po ražení mincí a donutila nás proměnit se téměř v permoníky.
Každý z nás nafasoval helmu, svítilnu a perkytli
(hornickou halenu s kápí) a vyrazilo se do původního středověkého dolu. Zde jsme se nechali trochu
vystrašit pravou hornickou tmou a objemově prostornější z nás měli problémy protáhnout se nejužším a poklonit se v nejnižším místě štoly.
Druhý okruh „Město stříbra“, ač zajímavý a poučný,
dětské účastníky výpravy moc nezaujal. Pojednával
o geologii, archeologii, numismatice, vývoji města
a stříbrné šlechty. V muzeu jsme strávili přes 2 hodiny a všichni už se strašně těšili na oběd. Piknik
jsme si rozložili stylově na trávníku před dominantou města - chrámem sv. Barbory.

tí byl zážitek, který většina přivítala s nadšením, ale
zaznamenali jsme i pár zezelenání některých děvčat. Povedlo se nám najít asi všechny kosti, které
se v těle vyskytují. Nemohlo chybět závěrečné společné focení, a pak už jen dopochodovat na nádraží
a tradá zpátky domů.
A jak dopadla úkolová skládačka? Obrázek sice nesestavil celý nikdo, ale pár chytrým hlavičkám se
podařilo poznat osobnost i tak. A o koho že se mělo
jednat? No samozřejmě o nikoho jiného než o patronku města a všech horníků - svatou Barboru.
Péťa Steinerová, Psohlavci 14

Následoval přejezd vlakem do Sedlce u Kutné Hory,
kde jsme navštívili Kostnici. Vidět pyramidy, lustry
a Schwarzenberský erb poskládané ze samých kos-

STAROSTA MĚSTA VYZÝVÁ DOBROVOLNíKY!
V poslední době se stále častěji objevují situace, které ohrožují nejen majetek občanů města. Jistě si vzpomenete na povodeň v roce 2013, kdy se situace na Šembeře měnila každým
okamžikem. Město Český Brod má v plánu obnovit jednotku požární ochrany v našem městě.
Hledáme zájemce, kteří by se chtěli zapojit do práce dobrovolných hasičů. Hlaste se prosím
do konce října buď osobně na MěÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1. patro, pracoviště krizového řízení nebo na telefonu 321 612 117 nebo na e-mailu: hajek@cesbrod.cz.
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SOŠ Liblice mění vzdělávací program
Vážení občané a zájemci o studium na naší škole, rádi bychom Vám představili naše nově zaměřené obory
Ekonomika a podnikání a Informační technologie. K této změně nás vedly stále rostoucí požadavky firem
na specializaci absolventů těchto oborů.
Ekonomika a podnikání se zaměřením na MARKETING A KOMUNIKACI umožní absolventům získat
kreativní práci v marketingové, komunikační či PR
agentuře. Studenti se seznámí se zákonitostmi
trhu, jednají se zákazníky, analyzují jejich chování,
používají různé metody a techniky marketingového výzkumu, na základě získaných informací volí
vhodné nástroje komunikačního a propagačního
mixu. Důraz je kladen na současné trendy v marketingové komunikaci - na mobilní a virální marketing využívající e-maily a sociální sítě, monitoring
internetu a guerillový marketing zaměřený na netradiční reklamu a místa.
Ekonomika a podnikání se zaměřením na MANAGEMENT A LIDSKÉ ZDROJE umožní absolventům
lépe zastávat vedoucí funkce středního managementu. Studenti získají znalosti a dovednosti z oblasti personálního managementu a řízení lidských
zdrojů. Seznámí se s tím, jak funguje tým, jak se
bránit šikaně na pracovišti, jak pracovat se stresem
a vyvarovat se syndromu vyhoření, jak vést, motivovat a kontrolovat lidi. Důraz je kladen na rozbor
manažerských osobností minulosti a současnosti,
vlastní osobnostní rozvoj, prezentaci, tvorbu projektů a krizový management.

Informační technologie se zaměřením na GRAFIKU A WEBDESIGN jsou specializované na přípravu
a tvorbu webové i tištěné grafiky a webových stránek. Student získá kromě běžných IT dovedností
také podrobné informace o tvorbě webů na bázi
CMS systémů, osvojí si práci ve specializovaných
aplikacích určených pro zpracování webdesignu, grafiky, seznámí se s typografií a tvorbou 3D
modelů. Naučí se pracovat s běžnými rastrovými
a vektorovými grafickými aplikacemi, bude schopen identifikovat požadavky zákazníka a převést je
do praxe. Absolvent oboru může využít specializaci
jako samostatný webdesigner, grafik a e-commerce konzultant v oblasti tvorby e-shopů nebo jako
pracovník středního managementu v oblasti IT, reklamy a marketingu.
Srdečně Vás všechny zveme na netradičně pojaté
dny otevřených dveří, které se konají 11. listopadu,
9. prosince a 13. ledna. Těšíme se na Vás. Sledujte
nás na www.sosceskybrod.cz.
Ing. Bc. Jana Stanková a Ing. Jiří Šmejkal
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Výlet za Rumcajsem
Letošní školní rok jsme zahájili výletem do města pohádek. Pohádky máme všichni rádi, a tak jsme se v září
vydali do Jičína, kde se konal každoroční festival Jičín, město pohádky.
Ráno jsme se sešli před nádražím. Paní učitelky
nás kontrolovaly, jestli máme deštníky, strašily
nás, že má během dne pršet. To se naštěstí nestalo. Nastoupili jsme do motorového vlaku, který
přijel speciálně pro nás, a těšili jsme se, co všechno zase zažijeme. Ti, co to nestihli ráno, ve vlaku
posnídali. Během cesty jsme z vlaku viděli zajíce,
srny, dokonce i pštrosí farmu. Pan průvodčí nám
rozdal jízdenky z kartonů, které už dnes nikde než
při historických jízdách neuvidíte, procvaknul nám
je kovovými štípačkami a doporučil nám, abychom
si je uschovali i pro zpáteční cestu. Cesta se nám už
začínala zdát dlouhá, a tak jsme byli rádi, že jsme
vjeli na jičínské nádraží.
Při cestě na náměstí jsme zašli i k místním hasičům,
kteří měli den otevřených dveří. Prohlédli jsme si
hasičská auta, někteří z nás si do jednoho z nich
i sedli, vyzkoušeli jsme si masky i hasičské helmy.
Dokonce nám spustili i sirénu na autě. I když se

nám u hasičů líbilo, pokračovali jsme do města.
U Valdické brány jsme potkali Rumcajse i s Mankou. Využili jsme toho a hned se s nimi vyfotili. Na
náměstí, i v jeho okolí, byla spousta lákadel. Jako
první jsme si šli zasoutěžit o bublifuky. Úkol byl
snadný, trefit se kruhy na kolíky v zemi. O kousek
dál jsme se dozvěděli, jak kdysi dávno vyráběli Keltové mouku, mohli jsme si to také vyzkoušet. Prohlédli jsme si jejich šperky a zbraně a kluci neváhali
vyzkoušet si boj s meči a štíty. Po tomto adrenalinu
jsme šli ke kašně, kde se daly chytat ryby. Ty sice
byly pouze dřevěné, ale i tak jsme si rybolov užili.
Po krátké přestávce na svačinu, jsme se vrhli na výrobu čelenek. S ušima, motýlkem, zrzavými copy,
každý si mohl udělat čelenku tak, jak chtěl. Kromě
čelenek jsme si vyrobili hrníčky, náramky i dešťové hole. Ty nám, ale zakázaly paní učitelky používat, abychom třeba déšť nepřivolali. Den v městě
pohádky rychle utíkal, a tak se blížil čas návratu
domů. Prošli jsme si ještě celé náměstí a přemýšleli jsme, co si koupíme domů na památku. Nakonec
si většina z nás odvezla perníkovou pohádkovou
postavičku, nejčastěji Rumcajse. Zpáteční cestu
vlakem jsme skoro všichni prospali, celý den na nohou nám dal zabrat. Už teď se ale těšíme na příští
pohádkový výlet za Rumcajsem.
Mgr. Marie Šnajdrová,
ředitelka ZŠ a PrŠ Český Brod

1. 11. - 30. 11.
1. 11. - 30. 11.
1. 11., 8.30
1. 11., 10.00
1. 11., 11.15
1. 11., 14.00
1. 11., 14.00
2. 11.
2. 11., 10.15
2. 11., 14.00
3. - 21. 11.
3. 11., 8.15
3., 6., 10. a 13. 11.,
8.00, 9.00 a 10.00
3. 11., 15.00 - 16.00
4. 11., 9.00 - 13.00
5. 11., 18.00
7. 11., 19.00
8. 11., 9.30 - 16.00
8. 11., 14.00
9. 11., 10.15
9. 11., 18.00
9. 11., 18.00
10. 11., 17.00 - 19.00
11. 11., 14.00 - 18.00
11. 11., 16.00
12. a 19. 11., 9.30
a 10.15

Portrétní umění 20. století - výstava obrazů
M. Gebrian: Čas k přemýšlení - výstava digitální malby
Českobrodská soutěž v aerobiku 2014 a závod pohybových sestav
Procházka lesem
Fotbal TJ Liblice/Starší žáci - Břežany II.
Fotbal SK Český Brod/Muži A - Trutnov
Fotbal TJ Liblice/Muži A - Milovice
Basketbal - krajský přebor nejmladší minižáci a muži
Fotbal TJ Liblice/dorost - Milovice
Fotbal SK Český Brod/Muži B - Kořenice
J. Málek: keramika, fotografie - výstava regionálního výtvarníka
Hudebně vzdělávací pořad pro školy - agentura Jiří A. Válek
Příliš mnoho andělů - cyklus vánočních literárních besed pro žáky ZŠ
Exkurze u veterináře MVDr. Jaroslava Talacka - exkurze pro rodiny s dětmi
Vzdělávání seniorů v oblasti finanční gramotnosti - přednáška
Mongolsko, zemí potoků Čingischána - přednáška Vítka Vursta
Kultura v solné jeskyni: Juliana - Woman Wisdom
I. Českobrodský Fler jarmark - prodej originálních výrobků
Fotbal TJ Liblice/Muži B - Vrbová Lhota
Fotbal SK Český Brod/Dorost - Teplýšovice
Travesti revue Techtle Mechtle - Pelmel
Dvojkoncert M. Trchové a E. Sýkorové
Úrazy a první pomoc u dětí - seminář pro rodiče
Dny otevřených dveří - informace, prohlídka školy, občerstvení
Vystoupení studentů SOŠ - netradiční pojetí zážitkovou formou
Vesele s Ondřejem Sekorou - malé pohádkové čtení a hraní pro MŠ Kollárova

Městská knihovna

náměstí A. z Pardubic
Městský úřad
Kavárna U Madony
Solná jeskyně
Oranžová zahrada
hřiště TJ Liblice
hřiště Na Kutilce
Sokolovna
kavárna U Madony
MŠ Liblice
SOŠ Liblice
SOŠ Liblice
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Podlipanské muzeum
Galerie K
Sportovní hala
hájovna
hřiště TJ Liblice
hřiště Na Kutilce
hřiště TJ Liblice
Sportovní hala
hřiště TJ Liblice
hřiště Na Kutilce
galerie Šatlava
kino Svět

Kalendář akcí – listopad 2014

13. 11., 17.00 - 19.00
14. 11., 9.00 - 11.00
14. 11., 19.00
15. 11.
15. 11.
15. 11., 13.30
15. 11., 13.30
15. 11., 14.00 - 17.00
16. 11., 10.15
16. 11., 14.00
18. 11., 8.15 a 10.00
19. 11., 13.00 - 16.00
19. 11., 19.30
20. 11., 8.00, 9.00
a 10.00
21. 11., 19.00
22. 11., 9.00 - 17.00
22. 11., 18.00
23. 11., 19.00
24. a 27. 11., 8.00,
9.00 a 10.00
25. 11., 19.30
26. 11., 8.30, 10.00
a 11.30
28. 11., 16.00
28. 11., 18.00
28. 11., 19.00
29. 11., 9.00 - 12.00
29. 11., 17.00
30. 11., 17.00

Setkání podnikatelů - setkání zkušených i začínajících podnikatelů
Šestinedělí, péče o novorozence a kojení - kurz s dulou Šárkou Seifertovou
Kultura v solné jeskyni: Kenny G - Heart and Soul
Za posledním puchýřem - Benešov
Pečení chleba ve Štolmíři - pečení celý den za každého počasí a s hudbou
Fotbal SK Český Brod/Muži A - Náchod
Fotbal TJ Liblice/Muži A - Lysá nad Labem
Snow film fest - odpoledne ve znamení adrenalinu a zimních sportů
Fotbal TJ Liblice/Dorost - Městec Králové
Fotbal SK Český Brod/Muži B - Sendražice
Zvířátka a loupežníci - pohádka Divadla Kapsa pro MŠ, ZŠ a volně příchozí
Služby VZP pro občany - jednorázová možnost vyřízení požadavků
Večer s filmem: Krajina přílivu - příběh dívky, která přetváří okolní svět
Příliš mnoho andělů - cyklus vánočních literárních besed pro žáky ZŠ
Kultura v solné jeskyni: Luciano Pavarotti
Andělské zvonění - 6. ročník adventního jarmarku, dílen a divadla
VOX Bohemicalis a hosté - Antonio Vivaldi Gloria
Giuseppe Verdi: Falstaff - filmová projekce opery
Příliš mnoho andělů - cyklus vánočních literárních besed pro žáky ZŠ
Pan Kaplan má třídu rád - divadelní představení agentury JABATO
Svět kolem nás - vzdělávací pořad pro školy
Antoinetta - zájezd města Český Brod na muzikál
Benefice pro Leccos - benefiční akce na podporu o.s. LECCOS
Kultura v solné jeskyni: Michael Bublé - Christmas
Den otevřených dveří s vánočním jarmarkem
Holandsko všemi smysly - vyprávění česko-holandské rodiny
Adventní průvod světýlek - přivítání adventu

kancelář Pošembeří
KEC Štolmíř
Solná jeskyně
výlet s KČT
Štolmíř
hřiště Na Kutilce
hřiště TJ Liblice
Oranžová zahrada
hřiště TJ Liblice
hřiště Na Kutilce
kino Svět
Městský úřad
Oranžová zahrada

Městská knihovna

Solná jeskyně
gymnázium
sv. Gothard
Oranžová zahrada

Městská knihovna

kino Svět

kino Svět

Divadlo Hybernia Praha
Oranžová zahrada
Solná jeskyně
1. ZŠ Žitomířská 885
Oranžová zahrada
náměstí/sv. Gothard
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Dvojkoncert Martiny Trchové a Elišky Sýkorové
Zveme Vás do kavárny na další z řady dvojkoncertů, tentokrát s písničkářkou a malířkou Martinou Trchovou.
Martina Trchová, nar. 1983 se na českých pódiích
pohybuje od svých sedmnácti let. V celostátních
soutěžích získala několik ocenění za svou autorskou tvorbu a v roce 2005 jí vydavatelství Indies
records vydalo debutové album Čerstvě natřeno.
Na své prvotině spolupracovala s mnoha předními hudebníky, např. s kontrabasistou Františkem
Rabou, akordeonistou Máriem Bihárim, kytaristou
Janem-Matějem Rakem, Zdeňkem Vřešťálem či Vítem Sázavským.
Své druhé album s názvem „Takhle ve mně vyjou
vlci“ připravila Martina Trchová s kytaristou Patrikem Henelem a kontrabasistou Radkem Polívkou.
Album vyšlo v roce 2010 u vydavatelství Indies
MG.
„Název zcela vyzrálého alba Takhle ve mně vyjou
vlci je pro sdělení Martiny Trchové docela příznačný. Její písničky v textech, které se dvojjedině
snoubí s hudební složkou, mají vyloženě noční náladu, vyjadřují jistou tíseň, ale i naději, spojenou
s očekáváním rána,“ psalo idnes.cz.
Martinu v Českém Brodě doprovodí kytarista Patrik Henel. S Eliškou Sýkorovou vystoupí opět violoncellista Vojta Nejedlý. Jste srdečně zváni v neděli 9. listopadu od 18 hod. do kavárny U Madony,
vstupné dobrovolné.
Mgr. Jaroslav Korselt

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
V srpnu 2014 byla zahájena v Městských lesích Český Brod výroba a prodej palivového dřeva.
V nabídce je široký sortiment paliva, které se vyrábí ze dřeva vytěženého v městských certifikovaných lesích. Každému zájemci vyjdeme vstříc a určitě budete spokojeni i s kvalitou.
Základní cena je 950 Kč/prms tvrdého štípaného dřeva včetně DPH. Kontakt: tel. 605 064 519
nebo e-mail: kopacek@cesbrod.cz.
TICKETPORTAL
Vstupenky na koncerty, divadla nebo oblíbené sportovní zápasy nabízené v síti Ticketportal si
můžete vyzvednout nebo i rezervovat v Informačním centru, náměstí Arnošta z Pardubic 56.
V úředních hodinách pokladny přijímáme i bezhotovostní úhrady platební kartou.
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,,Jeden za všechny a všichni za jednoho!‘‘
Mílovými kroky se blíží konec letošního roku a v technických službách (TS) jsou před námi následující úkoly.
Především se jedná o přípravu rozpočtu na rok
2015. Důležité bude provedení kalkulací nákladů
v rámci likvidace odpadu pro následující rok, kde
je hlavní prioritou nezdražovat poplatek za odpad
pro občany a nezvyšovat ceny za odpad pro podnikatele a firmy. Cílem je snižování nákladů a hledání
úspor v odpadovém hospodářství.
Čeká nás splnění úkolů v rámci auditu, který se nás
letos týká. V neposlední řadě je to příprava osob
a techniky na zajištění pravidelné zimní údržby
a podzimní práce.
TS spolupracují v rámci projektů staveb ve městě
na rekonstrukci komunikací V Chobotě, Jatecké
a Žitomířské ulici, ale i na provedení instalace značení jednotlivých ulic ve městě. Důležité je zhotovení dočasného značení přechodu komunikace
Klučovská u parku na Škvárovně, v návaznosti na
otevření podchodu na nádraží.
Projekty a práce pracovníků TS vedou ke změně,
která je vidět. V letošním roce se jednalo o rekonstrukci veřejného osvětlení ve čtvrti Za nemocnicí,
v parku u Pivovarského rybníka a v části obce Zahrady - Vrátkov. Na těchto projektech a dalších rekonstrukcích se podílejí odborně vyškolení pracovníci, pan Malý a pan Šedivý. Nesmíme zapomínat

ani na ty, kteří provádějí každodenní činnost a podílí se na kvalitní práci TS. Jedná se o osádky svozových vozidel pravidelného svozu odpadu, které
za každého počasí zabezpečují tuto činnost. Chtěl
bych poděkovat panu Svobodovi, Křížovi a Varadimu, kteří odvádějí bezchybnou práci!
Jsou zde další pracovníci střediska zeleně a údržby
parkových ploch pan Sál, SuS a Šimek. Velké poděkování zasluhuje také paní Petra Marková, která
pečuje nejen o městskou zeleň, ale i organizačně
zabezpečuje činnost TS. Jsou tu také další ženy,
ekonomka Jana Kozibrátková, fakturantka Lenka
Kovářová a mzdová účetní, personalistka a asistentka v jedné osobě Jaroslava Slavíková. Jsou
mozkem této firmy a také jim patří velký dík!
Nesmím zapomenout ani na naše kmenové zaměstnance, které potkáváte na hřbitově, městských záchodcích, ve sběrném dvoře a v ulicích
města. A v neposlední řadě jsou zde sezonní pracovníci z úřadu práce tzv. VPP - pracovníci veřejně
prospěšných prací. Všichni dohromady tvoříme
jeden celek, který plní úkoly kvalitním a odpovědným způsobem a podílí se na dobrém jménu organizace. Chtěl bych všem ještě jednou poděkovat!
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS Český Brod
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Dopravní hřiště
V říjnu jsme navštívili dopravní hřiště v Kolíně. První část výuky probíhala v učebně. Paní instruktorka nám
pouštěla videa, jak se máme chovat v silničním provozu, jaká je povinná a doporučená výbava kola a také,
jak jsou cyklisté na silnici vidět ve dne či v noci s reflexními prvky a bez nich.
Zopakovali jsme si dopravní značky a po svačině
šli jezdit na kolech na hřiště, na kterém byly křižovatky, přechody a dopravní značky. Mohli jsme si
vyzkoušet, jak se má cyklista na silnici chovat, jak
má naznačovat, že chce odbočit, jak zastavit před
stopkou a jak má jezdit přes křižovatku, a také jak
se má chovat na kruhovém objezdu. Postupně
jsme se všichni vystřídali, část dětí jezdila na kolech
a část dětí hlídala cyklisty, zda dodržují pravidla silničního provozu.

Po občerstvení jsme se vydali na cestu k nádraží,
a protože jsme dorazili dříve, tak nás paní učitelka
zavedla ještě na Kmochův ostrov, kde jsme si pohráli na dětském hřišti. Domů jsme se vrátili odpoledne. Výlet se nám moc líbil. I když jsme mysleli,
že na kole umíme jezdit dobře, dost nových věcí
jsme se naučili a byla to zábava. Těšíme se na další
návštěvu dopravního hřiště na jaře 2015.
M. Hladík a J. Boháč, 5. B, ZŠ Tyršova

Pak jsme se vrátili zpět do učebny a psali test, který
obsahoval 20 otázek. Kdo měl špatně maximálně
3 otázky, získal cyklistický průkaz - modrou kartičku, na které je uvedeno jméno a příjmení, datum
narození a kdo průkaz vydal. Tímto průkazem se
prokazujeme, když nás třeba zastaví na silnici policista. Je to takový náš 1. řidičský průkaz. Já jsem
měl štěstí, průkaz jsem se 3 chybami získal, ale můj
kamarád měl bohužel 6 chyb… Zkusí si to napravit
hned příští měsíc, protože nás paní instruktorka
navštíví přímo ve škole s další přednáškou o silničním provozu.

Návštěva zahradního hřiště
V září navštívili žáci 4. B zcela nově vybudované zahradní hřiště v obci Cerhenice nedaleko Kolína. V plánu
byla i návštěva místního lesíka Borku.
Výlet jsme uskutečnili jako součást právě probíhajícího třídního projektu „ Les“. Až do této doby
děti pracovaly ve skupinkách převážně ve třídě,
zkoumaly, měřily, ochutnávaly některé lesní plody,
vyhledávaly neznámé informace v encyklopediích
nebo na internetu. To, co jsme zatím poznávali
pouze teoreticky, jsme si přijeli ověřit v praxi.
Zahradní hřiště se rozkládá na ploše téměř šest
a půl tisíce čtverečních metrů a pro děti je zde
připravena celá řada novotou vonících atypických
herních prvků. Všechny tyto prvky jsou vyrobeny výhradně z přírodních materiálů, tj. ze dřeva
a proutí. Děti se zde pobavily např. v labyrintu,

součástí hřiště je také totem se slunečními hodinami, dalším prvkem, který děti velmi oslovil, byla
vyhlídka, ze které je možné spatřit široké okolí
Cerhenic. Lákavý pro děti byl také jezevčinec nebo
tzv. Cerhenická koza, vtipná nápodoba trojského
koně. V samém středu hřiště se nachází kruhové
ohniště obklopené lavičkami sloužícími k posezení
a odpočinku. Děti se zde nejen příjemně bavily, ale
zábavnou formou se také poučily a rozvíjely své
schopnosti, nejen ty pohybové.
V těsném sousedství nového hřiště se nachází malý
lesík zvaný Borek. V něm děti ve skupinkách plnily
různé úkoly a vyplňovaly pracovní listy, které se

Ze společnosti
týkaly již zmiňovaného třídního projektu. Učily se
poznávat různé druhy stromů, určovat a rozlišovat
napadené nebo nemocné stromy, měřily obvody
kmenů a poté hledaly strom s největším obvodem.
Mohly si osahat kůru stromů a na průsvitný papír si
provedly též frotáž. Na stromech se pokoušely hledat známky života některých živočichů, pavučinky,
cestičky slimáků, vyklované otvory, dutiny ve stromech. Nakonec si ještě postavily domečky z pří-
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rodnin pro lesní skřítky, proběhly se mezi stromy
a dokonce našly i několik jedlých hub na polévku.
Přestože počasí nám příliš nepřálo, myslím si, že
výlet se vydařil a děti odjížděly domů spokojené
a s množstvím nových poznatků o lesním společenství.
Dana Tůmová, ZŠ Tyršova

Trh řemesel v Kolíně
Naše třída V. A se jela podívat v září do Kolína na Karlovo náměstí na ukázky a výrobky tradičních řemesel.
Viděli jsme mnoho zajímavého!
Zaujala nás paní, která velice zručně pletla košíky z proutí. Měla vystavené větší i menší ošatky.
U starého kolovratu zpracovávala žena ovčí vlnu.
Mnozí z nás kolovrat ještě neviděli. Neméně zajímavá byla výroba skleněných figurek a zvířátek,
které se zhotovovaly tažením a tvarováním skla při
teplotě 1000°C. Byli jsme zklamáni, že jsme si tuto
práci nemohli vyzkoušet kvůli bezpečnosti. Mnozí
z nás si vyrobili šperky z korálků, náramky, prstýnky
dokonce i náušnice. Také jsme viděli ručně zhotovené svíčky z včelího vosku.
Zaujatě jsme pozorovali práci uměleckého řezbáře,
který nám na přání vyřezal lodičku. Dívali jsme se
na paní, která vázala do krásných kytic suché květiny, ale vázala dekorativně i česnek, cibuli nebo makovice. Připadalo nám to jednoduché. Chtěli jsme
si to zkusit a tím jsme poznali, že to tak jednoduché
není. Ani drátkování kamenů, které se nám moc lí-

bilo, nebylo snadné. Mohli jsme sledovat proces
sušení ovoce a zeleniny na roštech. Z usušených
plodů jsme ochutnali broskve, meruňky, jablka,
hrušky, ale i pálivý zázvor a rajská jablíčka.
Někteří z nás se nechali zlákat ochutnávkou domácí limonády, kterou moštáři vyrobili na přání z různých druhů ovoce. Přilákala nás vůně pečených
škvarkových preclíků, které jsme jedli skoro horké.
Ochutnali jsme i domácí ovčí a kozí sýry, klobásy,
ale i jitrničky. Na náměstí byl ručně sestavený dřevěný bagřík, na kterém jsme si vyzkoušeli svoji dovednost a přesnost v přenášení kostiček. Přesto, že
jsme neviděli háčkování, batikování, malování na
hrníčky, výrobky byly hezké. Trh řemesel byl obdivuhodný a rádi ho navštívíme i příští rok.
K. Zadáková, V. A, ZŠ Tyršova
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Sportovní den hasičských přípravek
Sbor dobrovolných hasičů Český Brod uspořádal ve spolupráci s Okresní odbornou radou mládeže Kolín
a za podpory Ing. Miloše Petery, hejtmana Středočeského kraje, města Český Brod a Hasičské vzájemné
pojišťovny, a. s. SPORTOVNÍ DEN hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín.
Akce se konala v září na fotbalovém hřišti SK Kutilka. Zúčastnilo se devět družstev přípravky ze čtyř
okresů - Kolína, Kutné Hory, Nymburka a Prahy
východ. Na programu byly dva pokusy v disciplíně
požární útok, kdy ti nejmenší hasiči ve věku 3 - 6 let
předvedli své dovednosti. Děti soutěžily dle pravidel soutěže Podlipanská liga má změnu v použitém
materiálu, a to 2x savice Ø 110, sací koš, rozdělovač
C-DCD, 2x hadice C 52, 4x hadice D (délka 10 m)
a 2x proudnice D. V rámci sportovního odpoledne
se děti zúčastnily i souběžné akce Kutilka v pohybu, kterou uspořádal místní fotbalový klub, a která
pro ně byla příjemným zpestřením dne.
V závěru akce bylo provedeno nezbytné vyhodnocení, kdy si všechny děti odnesly nejen medaile, ale i hodnotné dárky pro celé družstvo. Kromě
„zdravé“ ceny v podobě jablek a jablečného moštu

byly pro děti v taškách připraveny i pastelky, omalovánky, modelína a „škodolibě“ barvící lízátka. Děkujeme všem, kteří akci podpořili či pomohli s její
realizací a věříme, že se nám ji podaří v příštím
roce zopakovat! Výsledky a fotografie si můžete
prohlédnout na http://sdhceskybrod.cz.
Lída Voslářová, starostka SDH Český Brod
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Úspěch žákovské atletiky TJ Slavoj Český Brod
V září se konaly v Brně mezinárodní žákovské atletické závody „9. ročník EVROPAN KIDS ATHLETICS GAMES“ a mistrovství ČR atletiky na dráze žactva v Plzni. Zatím co na závodech v Brně může startovat každý
žák příslušného roku narození, tak na MČR startuje žák vybraný Českým atletickým svazem rokem narození 1999 a mladší.
Ve veřejných mezinárodních atletických závodech
v Brně nás reprezentoval Filip Klokočník v běhu na
60m. Startovalo 54 závodníků. V rozběhu dosáhl
času 8.18 sec., ve finále se umístil na 2. místě v čase 8.21 sec. za závodníkem z Maďarska. Dosaženým
časem se meziročně zlepšil o 0.81 sec. a současně
je v průběžných republikových tabulkách na 2. místě žáků narozených v roce 2002. Filip ještě startoval mezi 53 závodníky ve skoku dalekém a ve finále
obsadil 5. místo výkonem 4,82 m. Těchto závodů
se účastnilo 1068 závodníků z oddílů Anglie, Malty,
Slovenska, Slovinska, Polska, Maďarska a Česka.
Na mistrovství ČR žactva na dráze, které se konalo 20. a 21. září v Plzni nás reprezentovali Matěj
Veselý nar. 1999 a Tomáš Martínek nar. 2000. Oba
byli již na letošním halovém mistrovství ČR žactva
v Jablonci nad Nisou, kde shodně obsadili osmou
pozici.
Matěj Veselý startoval ve vrhu 4 kg koulí. Těsně
před zavedením závodníků k vržišti se strhla na
stadionu průtrž mračen, která posunula začátek
disciplíny o 40 minut, a tím byl zkrácen i čas na
seznámení závodníků s vrhačským kruhem. Po zahájení soutěže, až téměř do konce třetích pokusů
nebyl v činnosti ukazatel výkonů. Diváci a trenéři
se mohli orientovat jen podle čar ve výseči. Matěj prvým pokusem vrhl někde za 12 m, měl potíže
s technikou vrhu. Druhým pokusem vrhnul někde kolem osobního výkonu (13,40 m), ale mimo
výseč. Třetím pokusem se chtěl dostat do finále,
ale vrh se mu vůbec nevydařil. Bezprostředně po
vyřazení byl Matěj hodně smutný. Teprve po skončení závodu jsme se dozvěděli jeho výkon 12,12 m
z prvního pokusu, který stačil na 14 místo. Lze litovat druhého pokusu, kterým by si zajistil účast ve
finále a tím další tři pokusy. Po ukončení závodů
ve vrhu koulí nastoupil Tomáš Martínek ke startu
na 1500 m. Od startu běžel Tomáš dobře takticky,
držel se v popředí a ve finiši doběhl na výborném
3. místě v osobním čase 4:25.74 min.

Druhý den Tomáš nastoupil k běhu na 3000 m,
tuto trať běžel podruhé. Mezi startujícími byli
nejlepší závodníci včera startující na trati 1500 m
a 1500 m př. Závodníci vystartovali ve vysokém
tempu. První kilometr běželi cca za 3 min. Bylo
jisté, že většina závodníků toto tempo nemůže vydržet. Tomáš doběhl na 6. místě v osobním čase
9:55.61 min. Dosažené výkony opravňují Tomáše
k zařazení do Sportovního střediska mládeže. Protože je ročník 2000, tak bude moci v příštím roce
obě umístění ještě vylepšit.
Zde uvedení závodníci úspěšně reprezentovali
atletický oddíl a město Český Brod. Jejich účast
a umístění na těchto vrcholových žákovských závodech je povzbuzením pro ně samotné, tak pro
ostatní závodníky, členy oddílu atletiky, kteří ještě
nedosahují mistrovské výkonnosti. Jen je potřeba
vytrvat a poctivě trénovat!
Mgr. Stanislav Kosík
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Turnaj v rapid šachu „Český Brod 2014“
Dohromady 72 účastníků z 30 oddílů přijelo do českobrodské sokolovny na XII. ročník otevřeného turnaje
v rapid šachu „Český Brod 2014“, hrál se současně jako Přebor Středočeského kraje jednotlivců.
Soutěž byla kvalitně obsazena, ve startovním poli
bylo 25 šachistů s ELO ratingem nad 2000.
Účastníky klání, nad nímž převzal záštitu, přivítal
starosta města Bc. Jakub Nekolný a také předal
finanční a věcné ceny při vyhlášení vítězů. Turnaj
měl díky osvědčenému týmu pořadatelů z šachového oddílu hladký průběh. Poděkování patří také
městu Český Brod za finanční podporu.
Vítězem a krajským přeborníkem se stal mistr FIDE
Jiří Gregor z TJ Neratovice před Janem Souralem
z TJ Praha-Pankrác, na 3. místě se umístil mezinárodní mistr Josef Přibyl z ŠK Holdia Praha, získal
rovněž cenu pro nejlépe umístěného hráče v kategorii seniorů. Mezi juniory zvítězil Daniel Rous z ŠK
Holdia Praha a na cenu pro nejlepšího hráče Župy
Barákovy dosáhl Ondřej Šedivý z domácího oddílu.

V hodnocení družstev si jako v předchozích ročnících nejlépe vedli šachisté extraligové JOLY Lysé
nad Labem. Více na www.sachyceskybrod.cz
Zuzana Koudelková a Zdeněk Chybný,
T.J. Sokol Český Brod, šachový oddíl
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Psaníčko pro draka…
byl název dalšího pořadu z cyklu živých čtení, který proběhl v úterý 7. října v Městské knihovně. Společně
s našimi hosty jsme v knížkách, pohádkových příbězích a básničkách hledali draky podzimní i pohádkové.
Úderem čtvrté hodiny se místnost dětského oddělení opět zaplnila dětmi, od kojenců až po školáky.
Začali jsme básničkou Václava Fischera Můj drak,
přečetli jsme si jeden pohádkový příběh z knihy
Dračí pohádky, krátkou ukázku z pohádky Princové jsou na draka a potom naše malé návštěvníky
čekal zábavný test o pohádkovém vaření, ve kterém všichni obstáli na jedničku. V první přestávce
jsme si všichni zazpívali písničku Dělání, známou
z televizní pohádky Princové jsou na draka, své
pěvecké nebo recitační umění předvedli i odvážní
jednotlivci.
Děti zaujala také Velká kniha draků s trojrozměrnými obrázky, ze které se dozvěděly zajímavosti
o dracích a poznaly některé dračí legendy. Následoval poetický obrázkový příběh Pavla Čecha
O mráčkovi, na který navázala malá dílnička, všichni zájemci si na připravený papírový základ mohli
nakreslit svého vlastního draka a vytvořit tak jednoduchý zápich.

Poslechli jsme si ještě pohádkový příběh z knihy
Žádný strach, zajíčku, nechybělo ani zdravé mlsání
a úplný závěr našeho setkání patřil Tolkienovu Tuláku Roverovi. Děkujeme všem předčítajícím hostům, i jejich zásluhou byl náš společně strávený
čas pestrý a zajímavý.
Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Miroslav Bobek: Žirafa na pondělí
Neobyčejná setkání se zvířaty i s lidmi, všední i výjimečné dění v zoo, výpravy do
vzdálených zemí i nové pohledy na známá místa – to všechno obsahuje další výbor
sloupků ředitele pražské zoologické zahrady. Seznámíte se v něm nejen s žirafami,
ale také se slony, gorilami, velemloky anebo s veležížalami. Vydáte se do Mongolska a Kamerunu, stejně jako do zázemí a dokonce i podzemí zoo. A dotknete se
osudů lidí, kteří své životy spojili s poznáváním zvířat a s budováním naší nejvýznamnější zoologické zahrady.

Eva Zábranová: Flashky
Když v září orwellovského roku 1984 zemřel básník, prozaik, esejista a překladatel Jan Zábrana, bylo jeho dceři Evě devatenáct let. Ke třicátému výročí
úmrtí svého otce se rozhodla napsat knihu, která je nejen svědectvím o něm
a poctou jeho celoživotní práci, ale i jedinečným záznamem setkání s mnoha
vynikajícími osobnostmi poválečné české kultury. Jde o uměleckou prózu, která věcným a nesentimentálním jazykem podává pravdivý obraz české společnosti v poválečném půlstoletí a je doprovázena unikátními fotografiemi.
Kašmir Huseinović: Dobrodružství v knihovně
V největší knihovně v největším městě na světě, na nejzapadlejší polič-ce v nejzapadlejší místnosti, stály nejosamělejší knížky. Knížky, které si
z knihovny nikdo nikdy nepůjčil a nepřečetl. Jednoho dne se pohádkové
bytosti z nejosamělejších knížek rozhodly, že své knížky opustí a vyjdou
do světa, aby zjistily, proč si nikdy nikdo ke čtení nepůjčí ty nejosamělejší
pohádky... Netradiční pohádkový příběh umocňují vtipné a nezaměnitelné ilustrace.
Kompletní přehled nových knih za měsíc září je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Píšete nám

Českobrodský zpravodaj
říjen 2014

39

V našich letech už můžeme jen vzpomínat,
problém je ale, že si už nic nepamatujeme
Nemusíte chodit jen k lékaři, abyste slyšeli tisíce rad a doporučení jak zdravě žít, jak předcházet obezitě
a tím si prodloužit a zkvalitnit svůj život.
Se zájmem jsem si přečetl článek Jardy Petráska
o historii českobrodského gymnázia. Já jsem studoval na gymnáziu v letech 1939 až 1946. Rád
bych doplnil zmínku o tělovýchovné činnosti svými
vzpomínkami na tuto dobu.
Náš profesor Jaroslav Klenka nebyl sám žádným
špičkovým sportovcem. Uměl však naočkovat svým
žákům lásku ke sportu, která řadě z nás vydržela po
celý život. Profesor Hála, Klenkův předchůdce, zavedl kromě košíkové ve škole lehkou atletiku, která,
podle mého mínění, měla v těch letech ještě vyšší
úroveň, než košíková. Každý rok na jaře se pořádaly lehkoatletické přebory gymnázia. O jejich úrovni
svědčí například to, že ve finále na 100 m v roce
1943 mělo prvních pět běžců čas lepší než 12 sekund. Vítěz Tůma zaběhl čas 11,1 sekundy. Málokdo
dnes ví, že v témže roce, na středoškolských hrách
v Praze, vytvořila českobrodská štafeta na 4x100
m rekord, který byl překonán až někdy okolo roku
1975! Běžela v sestavě Volf, Heller, Škarda a Tůma.

Z řad studentů gymnázia byli přeborníky staršího
dorostu v Čechách a na Moravě: Míla Kalvas ve
vrhu koulí, Karel Škácha v hodu oštěpem, v nejmladším dorostu byl přeborníkem ve vrhu koulí Jirka Dejmek. Mimo to byli špičkovými mílaři hlavně
Košilka a Soukup. Někteří z nich závodili potom za
špičkové oddíly. Tůma ve Spartě, Kalvas ve Slavii,
Košilka v AFK Kolín.
Jiní absolventi závodili na výborné úrovni v SK Český Brod. Byl to třeba Miloš Hrubý ve skoku do výšky (výkony 185 – 190 cm). Sváťa Vašák v trojskoku,
Mirek Chaloupka v bězích na 100 a 400 m, Mirek
Lang ve skoku do dálky a skoku o tyči.
Koncem války a po ní sportovní výkonnost na škole poklesla. Objevila se řada činností, kterým se
za války nebylo možné věnovat. A již nikdy, podle
mého mínění, se na takovou úroveň nedostala.
Ze svých dávných vzpomínek napsal Ing. Jaroslav Holub

Antoinetta - královna Francie

Obsazení: Monika Absolonová/Iva Marešová, Michal Novotný/Roman Vojtek a další.

pátek 28. listopadu 2014

odjezd v 16 hod. z nám. Arnošta z Pardubic
Pøedprodej vstupenek v Informaèním centru (nám. Arnošta z Pardubic 56)
e-mail: nyvltova@cesbrod.cz; tel. 321 612 218 - 9
celková cena zájezdu 650 Kè (zvýhodnìné vstupné - nejdražší vstupenky)
Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle týden pøed pøedstavením!
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Cvičíme si angličtinu
Find the hidden words in the puzzle bellow:
Acorn, corn, squash, football, autumn, turkey, leaves, Halloween, November, hayride, Thanksgiving,
September, season, fall, pumpkin, apple, harvest, scarecrow, rake, spider, October.
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Poem - In Autumn/ by winifred C. Marshall
They‘re coming down in showers,
The leaves all gold and red;
They‘re covering the little flowers,
And tucking them in bed

K

K G

They‘ve spread a fairy carpet
All up and down the street;
And when we skip along to school,
they rustle ‚neath our feet

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 1. 12.
poslední aktualizace ceníku: 10. 3. 2014

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %
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PROSTORY K PRONÁJMU
ZBOROVSKÁ 578, ČESKÝ BROD
300 m2 + manipulační plocha
Informace na tel. čísle 321 621 772

KADEěNICTVÍ J. LEVIýKOVÁ
DÁMSKÉ PÁNSKÉ DċTSKÉ
NOVċ: PEDIKÚRA, MANIKÚRA A MODELÁŽ NEHTģ
ýESKÝ BROD, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 55

Mobil: 774 843 993
KADEěNICTVÍ BEZ OBJEDNÁNÍ – OD 7:00 DO 19:00

Oznamujeme zákazníkům přemístění prodejny

Hračky Duba /prodejna Lvíček/
z náměstí Arnošta z Pardubic
na ulici Krále Jiřího 510 v Českém Brodě.

aček Bruder,
Máme pro Vás největší výběr hr
atd.
LPS, Siku, Mattel a TV položky

Kontakt: 604 218 199 (prodejna), 605 443 434 (půjčovna)
Adresa: Miškovského 715, 282 01 Český Brod

PRODEJ:
 Sjezdové lyže
 Běžecké lyže
 Snowboardy
 Helmy, brýle, páteřáky
 Rukavice, čepice, funkční prádlo
 Broušení bruslí
 Montáž a seřízení vázání, servis lyží a
snowboardů
 Prodej použitého sportovního zboží

PŮJČOVNA:
 Lyžařské sety včetně bot od 500
Kč/týden
OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:
SOBOTA:

16:00 – 19:00
16:00 – 19:00
16:00 – 19:00
Zavřeno
16:00 – 19:00
9:00 – 11:30

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

Jan a Olga Bucharovi
slaví

25

let

v Českém Brodě
Po celý listoPad dárky a slevy.
Při PředložeNí tohoto iNzerátu

20% sleva
TĚŠÍME SE NA VÁS
Nám. arnošta z Pardubic 47, Český Brod

Prodej levných zasíťovaných stavebních pozemků v okolí Českého
Brodu – obec Tuchoraz.
Zaváděcí cena 999Kč/m2.
tel. +420 776 001 064
www.jablonovastran.cz

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI
+420 607 915 486
www.vykupuji-nemovitosti.cz
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Vinotéka Zlatá réva
prodejna kvalitního vína v Českém Brodě,
ul. Jana Kouly
UKONČÍ PROVOZ dne 22. 11. 2014.

   

 
  

PODZIMNÍ PRODEJ
chryzantémy, astry, vřesy
DUŠIČKOVÉ DEKORACE

Přivítáme Vás v nové prodejně
od 1. 12. 2014 v Masarykově ul.
v Čelákovicích

Otevírací doba:
Po – So: 9 – 18, Ne: 9 – 13
Tel.: +420 736 765 346
www.zahradnictvilimuzy.cz

V nových prostorách Vám nabídneme kvalitní
vína a širokou nabídku sýrů a dalších pochutin
k vínu. Najdete zde možnost posezení i přístup
pro handicapované včetně WC.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

famıly
nova partner

čistírna, prádelna
mandlování, žehlení
úklidové služby
půjčovna čistících strojů
krejčovství
hodinový manžel
zámečnická dílna
sběrna oprav obuvi
V Chobotě 1357, 282 01 Český Brod (u Karmy)
telefon: (+420) 321 621 402, mobil: (+420) 725 158 594
mail: info@novapartner.cz
www.novapartner.cz

±

±

nově otevřeno:

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

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

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

AKCE pro Vás – 2014
Celulitidová masáž + ozonový zábal
(90 min.): 500 Kč
říjen 2014:
Masáž zad lávovými kameny (60 min.
+15 min. masáž obličeje lávovými
kameny): 400 Kč
Listopad 2014:
Masáž celého těla – záda, nohy, ruce
(90 min.): 450 Kč
prosinec 2014:
Masáž lávovými kameny celé tělo
(90 min.): 500 Kč
nově lze zakoupit permanentku na klasickou masáž zad + šíji za zvýhodněnou cenu:
10x – 3.200 Kč
Kč, 5x – 1.600 Kč,
Kč 3x – 1.000 Kč

jaroslava Kamenčáková
Nová 251
Český Brod – Liblice
tel.: +420 604 134 271
www.masazejarka.com

Věnujte Vašim blízkým

DÁRKOVÝ POUK AZ

na některou masáž v akci !!!

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

KARNET FINANCE
NÁBYTEK
Jiřina Marková / Český brod
&
REALITY KARNET
Možnost velkého výběru potahových látek a odstínů dřeva

ent nábytku
preferuJeMe široký sortiM
uMné ceny
od Českých výrobců za roz

pracovní doba:
Po-Pá 8.30 – 12.00
13.00 – 16.30
So 8.30 – 11.00

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte nás
v naší prodejně na adrese:
SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
nebo volejte na telefonní čísla
321 622 475, 723 931 999

• ODDLUŽENÍ, INSOLVENCE
• LIKVIDACE EXEKUCÍ
• BANKOVNÍ HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
• SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY
• NEBANKOVNÍ ÚVĚRY
• REFINANCOVÁNÍ A KONSOLIDACE
• VÝKUP NEMOVITOSTÍ
• REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE

WWW.KARNETFINANCE.CZ
TEL.: 777 858 942
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

RNOU
AKCE PODZIMNÍ SEKÁNÍ S HUSQVAtrakt
ory
výrazné slevy na vybrané pily, sekačky, křovinořezy a

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

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

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

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

www.autoservis-hovorka.cz

STINGO OPTIK
VÝJIMEČNÁ NABÍDKA
POUZE V NAŠÍ OPTICE
ČESKÝ BROD, KRÁLE JIŘÍHO 268
Otevírací doba: po - čt 8:00 - 17:00, pá 8:00 - 15:00
Tel.: 727 917 927

K NÁKUPU NOVÉ BRÝLOVÉ OBRUBY

TVRZENÉ PLASTOVÉ ČOČKY
1.5 S ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVOU
(nabídka se vztahuje na všechny typy brýlových obrub)

POUZE
ZA
Kč,-

1

Platnost akce pouze s tímto letákem do 31. 12. 2014 (více informací v optice).

Více informací na:
www.stingooptik.cz

MOŽNOST VYŠETŘENÍ ZRAKU
OČNÍM LÉKAŘEM

PRODEJ

POČÍTAČE, NOTEBOOKY,
TABLETY, TISKÁRNY

SERVIS

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

Mbit/

Premium
P
remium AirMax
AirM
32768/8192
32768/819

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

