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Podzim nejen v kině Svět
Po pohádce „Honza Nebojsa“ pro děti z našich škol a školek jsme mohli 22. října v kině Svět přivítat hudební skupinu „Asonance“ a tím začít kulturní sezónu dříve, než budova projde stavebními úpravami spojenými s výměnou oken a zateplením střechy a fasády. Zatím v otlučené budově proběhlo i ustavující zasedání
nového zastupitelstva - více o něm v článku uvnitř listu. Dále se můžeme těšit na představení „Pan Kaplan
má třídu rád“, s jeho slavným stupňováním přídavných jmen „Zlý … horší … průsr“.
Podzimní prázdninové volno bylo naplněno příměstskými akcemi či výlety skautů a školy využily tzv. ředitelského volna pro nejnutnější opravy střech a malování.
V sobotu 1. listopadu se uskutečnila procházka po lese s lesníkem Janem Kopáčkem. Už od jara jsme
odsouvali termín další lesní osvěty pro občany města. Když jsme se nakonec shodli na první listopadové
sobotě, trnuli jsme, jaké rozmary nám připraví sychravý podzim. Paleta barev, kterou nakonec podzim
pomaloval stráně okolo Šembery, brala dech… Stejně jako zasvěcené vyprávění nadšeného správce městských lesů pana Kopáčka. Zkušenosti s lovem selátek divočáka hraničily s fantasy. Přes ujištění zkušeného
myslivce o plachosti lesní zvířeny nedoporučuji napodobovat! Zkrátka, kdo tam nebyl, neuvěří.
Skromnou účast přisuzuji dušičkovému termínu, ale po vyhodnocení s realizačním týmem kolegů z odboru životního prostředí a zemědělství, kterým patří velký dík za důkladnou přípravu, jsme se shodli, že na
jaře procházku zopakujeme. Pozvánky krom webu a facebooku rozšíříme i do škol a školek. Možná v tu
dobu budou mít již některé třídy za sebou první projektové dny na městské hájovně. Zázemí všem zájemcům o přírodu zpříjemní nová dřevostavba - přístavba stodoly, která se dokončuje právě v těchto dnech.
Stejně tak i výsadba stromů a keřů z projektu Zlepšení mikroklimatických podmínek. Zkrátka ti, kdo mají
zájem a snaží se něco udělat pro zlepšování života ve městě, dostávají trochu předčasně letošní dárky pod
stromečky. Tedy si je užijme dosyta!
Aleš Kašpar
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Krátce z města
Zastupitelé města budou na svém prosincovém
jednání projednávat výši vodného a stočného
a výši poplatku za odpad na rok 2015. Vodné
a stočné by mělo zůstat na stejné úrovni jako
v letošním roce. Poplatek za odpad bude díky
dobrému třídění odpadu obyvatelstvem pravděpodobně nižší než v letošním roce.
Město ve výběrovém řízení na zhotovitele sběrného dvoru u čistírny odpadních vod v Liblicích
vybralo firmu Silmex s nejnižší nabídnutou
cenou necelých 6 miliónů korun. Firma začne
již v listopadu pracovat na dešťové kanalizaci
a budování opěrné zdi. Sběrný dvůr by měl být
dokončen v květnu příštího roku. Dodavatel
vybavení sběrného dvoru zatím nebyl vybrán,
protože všichni uchazeči o zakázku byli vyzváni
k doplnění informací, hlavně k bližší specifikaci
nabízených kontejnerů.
Oprava chodníku v Jungmannově ulici je rozdělena na dvě etapy. Do konce letošního listopadu
stavaři opraví chodník po pravé straně ve směru
od parku. Oprava povrchu protějšího chodníku
blíže náměstí a nové veřejné osvětlení jsou naplánovány od dubna do června příštího roku.
Taktéž přesuneme blíže Lázeňské ulici a nasvítíme přechod pro chodce.
Nová rada města bude na svém prvním jednání projednávat vyhlášení veřejné zakázky 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.
V Dolánkách stavaři opravili po loňských povodních šesti lesních cest, na což město obdrželo
dotace ze Státního zemědělského intervenčního
fondu v plné výši.
Stavební práce na novém školním vzdělávacím
centru v prvním patře domu čp. 12 budou brzy
dokončeny. Nyní již dělníci provádějí konečné
úpravy na interiérech bývalého městského bytu.
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Rekonstrukce ulice V Chobotě skončí v polovině
listopadu a silnice bude předána do užívání veřejnosti.
Rada města vyhlásila vítězem veřejné zakázky na
vybudování parkoviště P+R na Škvárovně společnost Dopravní stavby Bohemia s nabídnutou
částkou 19,3 mil. Kč. Součástí zakázky je i vybudování chodníků a dvou přechodů v Klučovské
ulici. Podle předloženého harmonogramu započnou zemní práce již v druhé polovině prosince
a akce by měla být dokončena začátkem května
příštího roku.
Město vyhlásilo veřejnou zakázku na výměnu
oken, zateplení fasády a střechy budovy bývalé
gynekologie v areálu nemocnice. Akce byla podpořena evropskou dotací z operačního programu životního prostředí.
Město ve spolupráci s liblickými občany ještě
v listopadu zajistí opětovné umístění kapličky na
původní místo blízko křižovatky ulic Školní a Ve
Staré vsi. Tímto děkujeme hlavně Ireně Kuklové
a Petru Markovi za pomoc při realizaci akce.
Instalace nového směrové značení jednotlivých
ulic města byla ukončena. Značky převzaly technické služby do užívání. Reklamováno bylo 5
cedulí, které zhotovitel předělá. Děkujeme všímavým občanům za upozornění na nepřesnosti
i špatnou instalaci.
Rada města schválila nařízení o zimní údržbě platné do konce března příštího roku, podle něhož
budou postupovat českobrodské technické služby při zajišťování úklidu sněhu ve městě. Nařízení
města je k dispozici na webových stránkách.
Město nabízí k prodeji byt v domě čp. 340 v Komenského ulici o velikosti 3+1 o výměře 78 m²,
formou obálkové metody za minimální cenu 1,2
milión Kč. Nabídky je možné podávat do 28. listopadu. 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.
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Český Brod povede trio Nekolný-Janík-Klinecký
Na slavnostním ustavujícím zasedání, které se konalo ve středu 5. listopadu v českobrodském kině Svět,
zastupitelé za hojné účasti veřejnosti volili nové vedení města. Post starosty obhájil Jakub Nekolný (ODS)
a uvolněným starostou bude nadále Pavel Janík (SNK Zájmy Českého Brodu). Kromě těchto dvou uvolněných členů sedmičlenné rady města je ostatních pět novými tvářemi. Nově byla ustavena i pozice neuvolněného místostarosty. Tím byl zvolen Tomáš Klinecký (TOP 09). Všichni tři získali jedenáct hlasů. Další radní
byla zvolena Jana Kulhánková (SNK Zájmy Českého Brodu) sedmnácti hlasy. Stejný počet hlasů získal Vladimír Jakub Mrvík (KDU-ČSL). O hlas méně pak obdrželi Pavel Štěpán (KDU-ČSL) a Jaroslav Talacko (ODS).
Zástupci čtyř volebních subjektů, kteří mají účast
v nové radě města, již v pondělí podepsali Programové prohlášení (úplné znění najdete na městském webu). Jeho dvěma pilíři je naplňování cílů
Strategického plánu rozvoje města a spolupráce se
všemi zvolenými zastupiteli, občanskými sdruženími a spolky, příspěvkovými organizacemi města
a dalšími aktivními občany.
V téměř zaplněném sále kina bylo možné dobře
rozpoznat příznivce jednotlivých uskupení, která
se zúčastnila voleb. Mezi nejaktivnější patřili kandidáti a podporovatelé SNK Českobroďák. Tomuto
sdružení, které obdrželo ve volbách největší počet
- pět mandátů, se v rámci předvolebních jednání
nepodařilo přesvědčit potřebnou většinu zastupitelů ke spolupráci na prosazení do vedení města.

Jako protikandidáta na pozici starosty navrhlo Jaroslava Kokeše, který se také těšil v komunálních
volbách největší přízni (získal 675 voličských hlasů). Ve stručném projevu vytknul předchozímu vedení města zejména nedůslednost při řešení stavu
nemocnice. Po neúspěšné kandidatuře na post
starosty byl ještě navržen na místo uvolněného
místostarosty. V obou volbách získal shodně hlasy
devíti zastupitelů. Kandidovat na místo neuvolněného místostarosty odmítl, protože s ustanovením
této funkce nesouhlasí.
V závěrečné části ustavujícího zasedání zastupitelé
ještě zvolili členy dvou povinně zřizovaných výborů.
Zájemce o členství v nich měla možnost nominovat
každá ze stran. Protože vedení města má zájem na
spolupráci s každým, kdo chce přispět k lepší správě našich financí a majetku, navrhlo, aby byli všichni zájemci akceptováni. V tomto volebním období
tak bude pracovat ve finančním výboru 11 členů,
v kontrolním pak 7. V obou výborech mají mírnou
početní převahu zástupci navržení uskupeními
stojícími mimo koalici. Spolu snad s většinou rozumných občanů věřím, že přepočítávání na koalici
a opozici bude při práci ustaveného zastupitelstva
věcí spíše výjimečnou a že své znalosti společně zapojíme do dalšího rozvoje našeho města.
Aleš Kašpar
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Posílení IT, aneb zlepšení služeb pro klienty
Při růstu každé firmy a zvyšování se nároků na kvalitu služeb dochází k neustálému narážení na výkonnostní limity infomační technologie (IT). V takových případech jsou hlavním ukazatelem aktuální, ale i plánované potřeby úřadu.
Co se skrývá pod dlouhým názvem projektu Konsolidace IT a nové služby TC obcí pro Český Brod?
Informační technologie a datová centra lze vnímat
jako živý organismus, který roste spolu s firmou.
Budování datového centra je tedy postupné a není
důsledkem jednorázové investice. Cílem projektu
je posílení a rozšíření hardwarové infrastruktury
a informačních systémů v rámci úřadu, což umožní
nejen efektivní pořizování vstupních dat, ale i zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy a tím
zlepšení činnosti úřadu.
Projekt navazuje na dva samostatné projekty, které byly uvedeny do provozu v roce 2011 a 2013.
První z nich pod názvem Technologické centrum
ORP Český Brod včetně elektronické spisové služby
a druhý, Vnitřní integrace úřadu ORP Český Brod.
„Městské informační systémy obsahují velmi citlivá
data, která vyžadují spolehlivé informační a komunikační technologie,“ uvedl správce IT Tomáš Hor
a dodal, „současná infrastruktura města neposkytuje požadované zázemí pro dlouhodobé poskytování služeb a proto je nutné ho upravit a dovybavit.“
Projekt je rozdělen na dvě etapy. Ta první, konsolidace hardwaru (servery, virtualizace, síť, datové
uložiště) byla zahájena již letos na podzim a končí
v březnu 2015. Druhá etapa, konsolidace softwaru
proběhne od března do října 2015.
Jaké můžeme očekávat přínosy? „Co se týče hardwarové části projektu tak zvýšení bezpečnosti,
výkonnosti a celkové pružnosti infrastruktury. Softwarová část přináší občanům možnost podávání
elektronických formulářů, elektronické zpracování
materiálů rady a zastupitelstva včetně jejich publikace na web, dále doplňuje stávající informační
systémy o moduly jako Návrh a balancování rozpočtu, Střednědobý rozpočtový výhled, Evidence
veřejných zakázek, Hodnocení, Úřední deska, Příjmy a pohledávky, Zásobník projektů, Hodnocení

úkolů a další. Zajímavou novinkou je aplikace pro
Vizualizaci stavu a klasifikace portfolia projektů, která bude pomáhat při plánování a určování priorit jednotlivých činností a projektů města.
Dále Interní portál pro spolupráci, který poskytne
společné prostředí pro přípravu aktivit a projektů
nejen na úřadě samotném, ale i s vnějším světem
(dodavateli, občany, zastupiteli atd.),“ vysvětlil Tomáš Hor.
Kristýna Šílová, PR manažerka
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Zvládli bychom velkou vodu?
V říjnu jsme ve spolupráci s Technickými službami Český Brod (TS) provedli zkoušku techniky, kterou máme
připravenou na zvládnutí velké vody.
Od výjezdu z areálu TS jsme do 10 minut byli na
místě, byla připravena elektrocentrála, čerpadla
a hadice. Zkouška prokázala, že vše funguje k naší
spokojenosti a na případnou podzimní vodní nadílku jsme připraveni.

Protože je ale stále co vylepšovat, dohodli jsme
se, že dokoupíme ještě hadice, které umožní delší
dosah čerpání vody. Se souhlasem starosty Jakuba
Nekolného budou hadice zakoupeny ještě v tomto
roce. Město dokoupí také zásobu pytlů na písek.
Pro informaci ještě uvádím, že se dokončil úklid
pod mosty na Šembeře. Celkem bylo vyvezeno
11 kontejnerů odpadu, což by mělo zlepšit průtok
Šembery. Úklid bude každoročně opakován.
Závěrem bych rád požádal čtenáře, pokud by měli
nějaký nápad nebo připomínku, jak se lépe připravit
na krizové povodňové situace nebo se s námi chtěli
podělit o své zkušenosti získané při živelných pohromách, aby zavolali na tel.: 605 305 104, 321 612 117
nebo napsali na e-mail: hajek@cesbrod.cz.
Václav Hájek, bezpečnostní ředitel

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Květa
Procházková, paní Soňa Wretzelová, paní Milena Stejskalová, paní
Jiřina Ležalová, paní Tatjana Chadrabová, paní Emilie Picková, paní Jana
Fuchsová, pan Josef Boruta, paní Miloslava Strejčková, paní Zdenka
Kapalová, paní Helena Drábková, paní Marie Chvalovská, paní Pavla
Kuchařová, paní Miloslava Zadinová, paní Alena Rambousková, paní Marie
Markovská a pan Miroslav Stárek. Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a pohody do dalších let!
VZPOMÍNKA
Dne 27. 11. 2014 tomu budou tři roky, co zemřel můj manžel a tatínek Jaroslav Rus, učitel
z Českého Brodu.
CVIČENÍ PRO SENIORY
T. J. Sokol Český Brod zahajuje činnost nového oddílu Zdravotního cvičení pro seniory. Zahájení bude ve 4. sále sokolovny (1. patro, vchod z Kollárovy ul.) ve čtvrtek 20. listopadu od 9.30
- 10.30 hod. Cvičení bude každý čtvrtek pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Renáty Tejnské,
informace na tel. 603 596 724.
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Bude se nám lépe dýchat
Projekt „Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města Český Brod“ se chýlí ke konci.
Hlavním cílem projektu bylo navýšení počtu stromů a keřů ve městě, čímž se zlepší celkové mikroklima. Součástí je i ozdravění stávajících stromů řezem, pokácení nebezpečných stromů a nahrazení novou výsadbou.
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Rostislav Vodička odpověděl na několik otázek.
Z jakých prostředků se projekt realizuje, jejich
výše a doba udržitelnosti?
Z Operačního programu Životní prostředí, celkové
výdaje projektu jsou 4,3 mil. Kč, dotace 3,225 mil.
Kč a doba udržitelnosti je deset let.
V jaké etapě se projekt nachází?
Projekt je dokončen a připravujeme žádost o platbu.
K výsadbě stromů jsou i připomínky, podle jakých
kritérií výsadba probíhala?
Tato otázka by měla směřovat spíše na projektantku, neboť výsadby probíhají dle projektové dokumentace. K výsadbě jsou používány výpěstky o velikosti kmínku 14 - 16 cm, školkařsky zapěstované,
odpovídající standardu. Výsadba je prováděna rovněž dle příslušného standardu.
Není podceněna publicita projektu?
To musí posoudit nezávislý pozorovatel sám. Ale
zcela určitě se ještě publicitu podobných aktivit

musíme učit a zdokonalovat využití potenciálu příslušných zaměstnanců města.
Kdo se podílí na výsadbě stromů?
Stromy sází zhotovitel dle projektu, na kvalitu sazenic a práce dohlíží technický dozor stavebníka,
dotačním procesem nás provází externí dotační
manažer, veškeré neúspěchy odnesu já a případná
sláva je ziskem vedení města.
Jaký bude konečný stav revitalizace zeleně dle
projektu?
Ozeleněné a barevné veřejné prostory ve městě i cesty
krajinou v okolí města a po několika letech i zlepšené
mikroklima ve městě. Některé ulice dnes působí pustě a prašně, životní prostředí ulic se podstatně zlepší.
Odstraněné keře a stromy budou nahrazeny novými
stromy. Zvýší se tak hodnota nově upravených prostor
po stránce životního prostředí i architektury místa.
Kristýna Šílová, PR manažerka
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Představujeme vám projekt „Proč zrovna já?“
Stali jste se obětí trestného činu? Potřebujete získat právní informace? Zajímá Vás možnost náhrady škody? Pociťujete bezmocnost, potřebujete pomoc při vzniklé tíživé situaci? Pak právě pro Vás je zde projekt
„Proč zrovna já?“, který je financován přes ESF a státní rozpočet ČR.
Projekt je realizován Probační a mediační službou
ČR (www.pmsr.cz) a je zaměřen na poradenství
a pomoc obětem trestných činů. Jedna z těchto poraden funguje také na kolínském středisku Probační
a mediační služby na adrese Rimavské Soboty 992.
Poradenství poskytují zkušení probační úředníci,
kteří v poradně vytváří příjemné místo pro sdílení
pocitu bezmoci, strachu či vzteku a poskytují či pomáhají najít odpovědi na otázky vztahující se jak na
sociální, tak i na právní rozměr činu.
Pracovníci poradny mohou také doprovodit na jednání s orgány činnými v trestním řízení či poskytnout kontakty na další instituce. Poradnu lze kontaktovat nejen ve věci materiálních náhrad škody,
ale také v případě vyrovnání s psychickou ujmou či
obtížné životní situace spjaté se spáchaným trestným činem.
Poradnu na uvedené adrese můžete navštívit každé
pondělí od 14 do 16 hodin nebo středu od 8 do 10
hodin. Konzultaci lze objednat i telefonicky u Mgr.
Evy Benešové (734 362 965) nebo u Mgr. Kamily
Fantové (737 247 437). Můžete očekávat diskrétní,
citlivý a profesionální přístup. Všechny tyto služby
jsou poskytovány naprosto bezplatně. Kontaktovat
poradce lze i na e-mailu: ebenesova@pms.justice.
cz, kfantova@pms.justice.cz. Více informací najdete na www.restorativnijustice.cz
Setkání projektu a přiblížení činnosti Probační
a mediační služby proběhlo v říjnu na městském

Vzácný nález
Poctivý nálezce, pracovník z firmy Grevis
s.r.o., odevzdal oboustranně raženou stříbrnou minci z 2. pol. 16. století. Našel ji v říjnu při rekonstrukci kanalizace v Žitomířské
ulici. Je to již druhá mince stejného typu,
která se našla na Českobrodsku. Na minci
je vyražená hlava polského a švédského
krále „Sigmunda“, současníka Rudolfa II.

úřadě, v rámci Komunitního plánování soc. služeb.
Oba zástupci, Mgr. Eva Benešová i Mgr. Bc. Tomáš
Kellner prodiskutovali svoji činnost se zástupci odboru sociálních věcí, městské a státní policie z Českého Brodu, majitelů místních ubytoven, TS Český
Brod, o.s. Českobroďák a Pošembeří.
Mgr. Bc. Tomáš Kellner,
regionální koordinátor projektu
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Technické služby převzaly novou plošinu
TS Český Brod převzaly 24. října novou vysokozdvižnou plošinu na podvozku Mitsubishi, s dosahem 24 m.
Je to přesně jeden rok a jeden měsíc po té, co převzaly kontejnerový vůz v rámci získané dotace a 10 velko
objemových kontejnerů.
Slavnostní akce proběhla v areálu TS Český Brod za
účasti starosty města Jakuba Nekolného, místostarosty Pavla Janíka, zastupitelky Jany Kulhánkové
a dalších pracovníků městského úřadu. Přítomni
byli také zástupci firem podílejících se na dodání
nového vozu a další hosté.
Již před zahájením slavnostního dopoledne byla
technika přistavena na ploše objektu TS v Palackého ulici. Plošina doplnila flotilu nových vozidel. TS
získaly v rámci výběrového řízení novou plošinu,

která nahradí vysloužilý vůz zn. Avia s nástavbou
s dosahem 13 m. Právě díky této technice se zvýší
kvalita a dostupnost služeb nejen pro občany, ale
také pro podnikatelské subjekty.
V rámci dopoledne jsme seznámili účastníky akce
s činností a vývojem TS. Po ukončení proběhla beseda a následně si všichni prohlédli novou techniku. Tento den se stal pro TS tradicí. Již od roku 2009
se každoročně setkávají zástupci města s pracovníky TS a společně přivítají novou techniku, která pomáhá zabezpečovat jednotlivé činnosti v souladu
se zřizovací listinou.
Co připravujeme v příštím roce? Doufejme, že to
bude dokončený nový sběrný dvůr v Liblicích, nový
víceúčelový nakladač v rámci získané dotace na
pořízení vybavení sběrného dvora a víceúčelový
traktor.
Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Základní škola a Praktická škola Český Brod Vás srdečně zve ve dnech 3. - 17. prosince do
českobrodské galerie Šatlava na výstavu „VÁNOČNÍ ČAS OČIMA DĚTÍ“. Zveme Vás zároveň na
vernisáž, která se bude konat ve středu 3. prosince ve 14.15 hod.
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„Proč je tady vyznačená zeleň a ne plocha pro bydlení?“
Město pořizuje nový územní plán (ÚP). Jedná se o zdlouhavý proces, který je rozdělen na několik etap.
V předchozích etapách bylo zpracováno, projednáno a schváleno zadání nového ÚP, uskutečnilo se společné projednání návrhu ÚP a na základě podaných připomínek došlo k jeho přepracování. Ve čtvrtek večer
30. října, proběhlo na radnici veřejné projednání s občany.
Nový územní plán stanoví, jakým směrem se bude
ubírat rozvoj města, kde může například pokračovat bytová výstavba nebo kde může přibývat průmyslová výroba různého typu a zaměření.
Setkání se účastnilo kolem 80 lidí, vedení města,
zástupci z odboru stavebního a územního plánování a projektant Jaromír Myška. I přesto, že
změnou územního plánu dochází ke změně využití
zejména soukromých pozemků, jednání proběhlo
v klidu a bez větších emocí. Otázky se týkaly především možného využití jednotlivých pozemků
jednotlivých vlastníků, např. proč je komunikace
umístěna na mém pozemku, proč je na mém pozemku umístěna plocha zeleně místo plochy pro
bydlení, apod.
Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání mohl
každý uplatnit své námitky a připomínky. Dotčené
osoby musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
„Po skončení lhůty k podání námitek a připomínek,
což bylo 6. listopadu, bude ve spolupráci s projektantem a starostou města připraven návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách, který bude
zaslán k vyjádření dotčeným orgánům,“ vysvětlila
odborná pracovnice Barbora Vondrová, z odboru
stavebního a územního plánování a dodala, „v případě kladných stanovisek bude návrh předložen ke
schválení zastupitelstvu.“

Po schválení návrhu rozhodnutí bude územní plán
upraven tak, jak byly vyhodnoceny připomínky
a námitky. V případě zásadních změn bude opakované veřejné projednání. Pokud nebudou zásadní
změny, bude zastupitelstvu předložen územní plán
ke schválení.
„Jsem rád, že se sešlo tolik zástupců z veřejnosti,
i když většinou hájili své zájmy týkající se jejich pozemků. Zájmy veřejnosti obhajovalo město a několik statečných jedinců,“ uvedl starosta Jakub Nekolný a dodal, „setkání splnilo svůj účel.“
Kristýna Šílová, PR manažerka
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Druhý ročník fotosoutěže Brody v Brodě splnil očekávání
Nápad havlíčkobrodského fotoklubu prošel úspěšně druhým ročníkem a plánuje se už další! K organizaci
fotosoutěže pro širokou veřejnost se opět připojilo město Havlíčkův Brod a zapojil se i Brod Český, Uherský,
Vyšší a Železný a postupně se tak prohlubuje i spolupráce těchto měst i v jiných oblastech.
V soutěži překvapivě vítězí černobílé fotografie,
i když výběr barevných i černobílých je vyrovnaný.
Porota má nelehký úkol vybrat vítězná místa, protože soutěž se dostává do povědomí, stoupá počet
účastníků a fotografie jsou kvalitnější.
Touláte se někdy Českým Brodem se svým fotoaparátem? Podpořte propagaci Českého Brodu
a přihlaste se příští rok do dalšího ročníku, možná
právě ta vaše fotka může být vítězná!

Podzemí, Jana Králová

Výstava letošních vítězných i vybraných fotografií
v současnosti putuje po ostatních Brodech, na výstavu u nás se můžete těšit v únoru příštího roku.
Všechny soutěžní fotografie jednotlivých měst za
rok 2013 i ten letošní si můžete prohlédnout na
www.fotobrody.cz.
Zdenka Bočková,
IC Český Brod

Šembera, Jaroslav Hlaváček

Český Brod - město duchů, Leoš Velenský

Dvě dominanty, Jakub Čepelák

Až se zima zeptá, Michal Herstus
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Ulice V Chobotě a Jatecká jsou zrekonstruované
Město Český Brod zrekonstruovalo komunikace V Chobotě a Jateckou. Jde o projekt, který zlepší kvalitu
života obyvatel města a okolí, zajistí podporu místním podnikatelským subjektům a podpoří tak udržitelný
rozvoj celé lokality.
Realizace projektu byla zahájena v červenci tohoto
roku a cílem bylo zajistit propojení místních komunikací na silnice regionálního významu. V obou
těchto strategických oblastech působí významné
podnikatelské subjekty, pro které bylo nutné zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu a usnadnit obslužnost lokality.
„Na obou komunikacích došlo k výměně konstrukce vozovky, chodníků, vjezdů, parkovacích stání,
v ulici V Chobotě byla provedena i rekonstrukce
kanalizace a zaústění dešťových svodů,“ uvedla
zástupce vedoucí odboru rozvoje Ing. Eva Čokrtová a dodala, „oprava přispěje nejen ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu, ale také ke snížení
negativních účinků dopravy, a tím se zlepší bydlení
místních obyvatel.“

Stavební práce V Chobotě realizovala společnost
Halko stavební společnost, s.r.o., v Jatecké pracovala firma M-Silnice a.s. Náklady na rekonstrukci
uvedených komunikací překročily 11 miliónů Kč.
Předpokládaná dotace činí necelých 8 miliónů Kč.
Realizace projektu reg. č. CZ.1.15/1.1.00/74.01741,
je podpořena z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy, výzvy č.
74, prioritní osa Doprava, oblast podpory: Regionální dopravní infrastruktura.
Kristýna Šílová, PR manažerka

Řešení neopomenulo ani potřeby handicapovaných. Přechody jsou opatřeny vodícími liniemi pro
nevidomé a mají snížené obrubníky pro bezpečnější nájezd osob s omezenou pohyblivostí.
Projekt proběhl v souladu s projektovými dokumentacemi zhotovenými společnostmi Valbek
spol. s r.o. a Pontex spol. s r.o.

Dovolujeme si Vás pozvat na

V Chobotì

SLAVNOSTNÍ UKONÈENÍ PROJEKTU
„Èeský Brod - rekonstrukce komunikací
ulice V Chobotì a Jatecká“,

které se uskuteèní ve støedu 19.11.2014 od 13 hod.
v ulici V Chobotì a následnì v ulici Jatecká.
Kontakt: PR manažerka Kristýna Šílová 321 612 119, silova@cesbrod.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci
Regionálního operaèního programu Støední Èechy.

Jatecká
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Pivovar Velké Popovice a 9 sborů dobrovolných hasičů
společně oslavily 140. výročí
Pivovar Velké Popovice hostil v sobotu 25. října netradiční a unikátní hasičské setkání. Pivovarští pozvali
do svého areálu 9 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, které letos slaví 140. výročí založení
stejně jako středočeský pivovar.
Náš sbor díky své účasti na Hasičských slavnostech
v Litoměřicích, dále na akcích pořádaných SH ČMS
(Mistrovství ČR v PS v Českých Budějovicích, Mistrovství světa v PS dorostu ve Svitavách, na Pyrocaru v Přibyslavi) ale i díky účasti v programu Recyklujte s hasiči – a hlavně pro své letošní 140. výročí
založení – byl mezi nimi.
Během dne jsme se utkali v požárním útoku, poté
společně s obchodním sládkem pivovaru narazili
140litrový dřevěný sud nefiltrovaného Velkopopovického Kozla, společně si připili a podepsali
výroční list. Následně jsme si vyzkoušeli správně
načepovat tradiční české pivo a vyrazili na prohlídku pivovaru.
Hasičskou soutěž v požárním útoku, který je považován za „královskou disciplínu“ požárního sportu,
vyhrálo družstvo SDH Chodov časem 0:28,41. Druhé místo patřilo SDH Jirkov (0:31,06) a na třetím

místě skončil SDH Dvorce (0:35,60). SDH Český
Brod skončil na čtvrtém místě s časem 0:36,81.
Vzhledem k malému počtu našich členů a po ujištění od pořadatelů, že to není problém a máme vzít
své kamarády, jsme toto pozvání rádi přijali. Z řad
našich přátel, podporujících náš sbor a soutěžících
v požárním sportu, bylo vytvořeno družstvo – doplněni jsme byli členy SDH Poříčany, SDH Ratenice,
SDH Tuchoraz a SDH Zásmuky. A ač jsme v tomto
složení nikdy nestartovali a vzhledem k časové tísni
ani netrénovali, nevedli jsme si špatně.
Na této vydařené, příjemné akci jsme se potkali nejen s přáteli, se kterými se potkáváme při výjezdech
s naší Andulkou, ale i s kamarády z SDH Kardašova
Řečice a SDH Kostelec nad Černými lesy. Další fotografie jsou k nahlédnutí na www.sdhceskybrod.cz.
Lída Voslářová, starostka SDH Český Brod
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Divadlo na Kutilce
Fotbal je vlastně divadlo, hraje se pro pobavení diváka, emoce a jejich sdílení s ostatními. Poslední dění
na Kutilce toto rčení naplňuje měrou vrchovatou, a tak se dá dobře shrnout: „áčko“ – tragédie, „béčko“
– komedie. Shakespeare by měl radost.
Co se musí odehrávat v hlavách mladých fotbalistů,
když přestřelí prázdnou branku z metru a vzápětí nepromění sami nikým neatakovaní šanci, když
v cestě stojí jen brankář a pak už přes 7 metrů široká
brána. Divák žasne, hlasitě komentuje, sdílí nevěřící
pohledy s okolím. Tragédie. Naštěstí pro všechny
každá tragédie jednou skončí. Už pár kol si říkáme:
Teď už se to musí zlomit, vždyť hrajeme kombinační fotbal s nasazením, nejsme horší než soupeři,…
a přesto to tam zatím lidově řečeno „nepadá“.

tu a „legendární“ fyzičku, jak se svěřují na sociálních sítích. Tohle hřeje u srdce.
Krásné divadlo jsme si užívali také na Kutilce v pohybu. Děti s českou vlajkou na tváři zkoušely basketbal, florbal, jezdily na koních, hasily domeček,...
Rodiče spokojeně sledovali radost v jejich očích.
Založili jsme novou tradici, příští rok si opět Kutilku
v pohybu vyzkoušíme. Zase v neděli po posvícení.
Už teď vymýšlíme nové disciplíny pro pobavení
nejmenších. Věříme, že i příští rok nás finančně
podpoří Město Český Brod, bez jehož pomoci se
takové akce nedají uskutečnit.
Iveta Librová, SK Český Brod

Chuť si pak divák chodí spravit na zápasy „béčka“.
Padá hodně gólů – většinou (např. když zrovna nehrajeme v Liblicích), divák se směje, baví, komentuje neproměněné šance, děti pobíhají po okolních
stráních, celé rodinky si zpříjemňují nedělní odpoledne vycházkou na Kutilku. Tátové se špičkují, který ze synů se trefil hůř/líp. Soupeř v zoufalé snaze
trefit naši bránu pálí přes celé hřiště a náš brankář
má co dělat, aby do brány stihl doběhnout z půlky,
kde sledoval dění před bránou soupeře. Rybička
- uf, stihl to! V poslední chvíli vyráží na rohový kop,
celý stadion se směje od ucha k uchu.
Také dorost baví. Mladíci se semkli, hrají oku lahodící fotbal, vyhrávají. Vlastně prohráli jen jednou
na hřišti soupeře, dlouho statečně odolávali Poříčí
velmi posílenému o dorostence z ligového Benešova, nakonec prohráli 3:5. Ale rozhodně se neměli
za co stydět. A fotbal si užívají, mají výbornou par-
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VOX stále v jednom kole
Strniště nám lány vyměnily za hrubý zimní kožich hlubokých brázd, barvy podzimu se letos nechtějí pustit
větví, ale spánek nakonec okolní přírodu přece přemůže. Ne tak zpěváky a muzikanty Voxu Bohemicalis.
Pan sbormistr a dirigent nás stále nutí rozpomínat
se na puntíkaté záznamy mezi pěti linkami. Některé jsou už pro většinu sboráků brnkačka, ale nové
rozpoložení uměleckého vedoucího stereotyp rozhodně nedovolí. Jako každý rok přidáme nějakou
novinku. Tu z oboru klasiky, jindy zase zabrousíme
do objevnějších žánrů. S Voxem se zkrátka nudit
nikdy nebudete. Jakou inspiraci jsme tedy pro vás
načerpali v odlehlých voňavých stráních Orlických
hor na letošním letním soustředění?
Ještě než se zádumčivě ponoříme do adventních
dní, zavýskáme Gloria! Pardón, samozřejmě zapějeme, ke cti naší patronky svaté Cecílie. V sobotu
22. listopadu si přijďte do kostela sv. Gotharda poslechnout skladbu Antonia Vivaldiho Gloria. První
větu smyčcového kvartetu F Dur Vítězslava Nováka
pak přidají muzikanti komorního orchestru. Nebude tu chybět ani umělecký přednes v podání Rudolfa Kvíze.
Přesně týden po této slavnosti spustíme v divadle
J. K. Tyl lidové písničky. Kdybyste jim nerozuměli,
nebojte se. Nebudete sami. Náš kolega, původem
z Holandska, se opravdu moc snažil, aby nám jejich

smysl objasnil, ale zdá se, jako by toho nějak nebyl
schopen. Někteří z nás jsme zkrátka na holandštinu trochu natvrdlí. Nakonec se nám Thore přiznal,
že se vlastně jedná o nějaké severské nářečí, které
je dnešnímu jazyku obyvatel Nizozemského království docela vzdálené. Tedy přijďte 29. listopadu
v 17.00 hod. a budete mít možnost poznat Holandsko všemi smysly.
Druhý den, v neděli 30. listopadu již staneme na
prahu Adventu, v tradičním Průvodu světýlek. Při
skládání letošního programu jsme znovu navázali
kontakt s hudebním znalcem baroka a staré muziky Michalem Pospíšilem. A tak se na další adventní
ročníky pokusíme vybavit hodně původním materiálem. Držte nám palce! To budeme potřebovat
i pro zvládnutí maratónu tradičních vánočních „pecek“. Pro nedočkavé nabídneme Rybovu českou
mši vánoční poprvé již 9. prosince v 18.00 v chrámu
sv. Barbory v Kutné Hoře společně s dalšími zpěváky a muzikanty, žáky a učiteli středočeských ZUŠek.
O dalším předvánočním a vánočním programu
a plánech Voxu do nového roku snad napíšu příště.
Aleš Kašpar, předseda rady Vox Bohemicalis
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Drakiáda v bezvětří
Jedenáctý ročník tradičního odpoledne pro rodiny s dětmi proběhl v sobotu 18. října 2014 od 14 hodin.
Uspořádalo ji Občanské sdružení LECCOS ve spolupráci se 14. oddílem Junáka Psohlavci, Městem Český
Brod a jeho Informačním centrem pro mládež v rámci projektu Zdravé město a MA21.
Po propršeném čtvrtku i pátku se počasí v sobotu
umoudřilo a více než 300 návštěvníků Drakiády si
užilo pěkné slunečné odpoledne. Pro děti byly připraveny dračí soutěže ve dvou kategoriích a 13 dalších zábavných a sportovních disciplín - slalom na
dětských lyžích, lanová lávka, střelba z luku, tajemný tunel, slalom v holínkách, zatloukání hřebíků…
Některé z disciplín byly určené přímo pro tatínky
s dětmi – hod a válení sudu či lanová přetahovačka.
Připraveny byly v rámci aktivit O.s. LECCOS a jeho
rodinného centra na podporu aktivního otcovství
s názvem „Táto, jdeme na to!“. Každý malý účastník
získal za splnění alespoň 8 disciplín drobnou odměnu dle vlastního výběru a malou sladkost. Pře-

sto, že povětrnostní podmínky nebyly na pouštění
draků ideální, povedlo se některým závodníkům
vyvést draka do pořádné výšky.
Nejlepší závodníci a kreativci v hlavních dračích
kategoriích - O nejdéle létajícího draka a O nejkrásnějšího svépomocí vyrobeného draka získali
zajímavé a hodnotné ceny. Poděkování patří všem
dobrovolníkům, spolupořadatelům a dárcům,
cukrárně M a Z Kašovi a panu Jaroslavu Boháčovi
- www.sedacisoupravy.cz. Velkou fotogalerii najdete na www.leccos.cz.
Dita Nekolná,
O.s. LECCOS
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Olbram Zoubek na podporu LECCOS
Na konci listopadu proběhne v Oranžové zahradě již 3. ročník BENEFICE pro LECCOS aneb společenský
večer s TICHOU AUKCÍ. Jedná se o charitativní akci, která podpoří činnost Občanského sdružení LECCOS
a jeho aktivity ve prospěch rodin s dětmi a dětí a mládeže.
Výtěžek pomůže i tentokrát dofinancovat některé
projekty sdružení, především sanaci rodin - terénní práce v rodinách a programy primární prevence
pro děti a mládež. Program večera spočívá v nabídce zajímavých předmětů prostřednictvím tiché
aukce, při které mohou návštěvníci anonymně dražit. Mezi dražebními položkami budou například
vstupenky do předních pražských divadel, výtvarná díla, šperky, hodinky, módní doplňky, kosmetika, poukázky na různé služby, od kosmetiky přes
masáže po služby restaurací…
Věrné návštěvníky určitě potěší možnost opět dražit domácí zavařené houbičky i „ředitelská biovajíčka“, o které se v loňském roce svedla velká bitva.
Všechny dražené předměty získalo sdružení darem,
proto jsou jejich vyvolávací ceny velmi přátelské
a návštěvníci tak mohou výhodně nakoupit třeba
vánoční dárky a přitom podpořit dobrou věc.
Společenský večer a jeho atmosféru dokreslí hudbou českobrodská kapela M.A.S.H. Nebude chybět
bohatý raut, který připraví pracovníci, členové
i dobrovolníci sdružení a který je v rámci spole-

čenského večera samozřejmostí. Přípravy na tento velký pátek jsou v plném proudu a organizátoři
mohou již poděkovat prvním podporovatelům.
Jatky Český Brod dodají maso k pečení a smažení
dobrot, Pekařství Kollinger dodá čerstvé pečivo...
Veliké pocty se sdružení dostalo díky daru od akademického sochaře Olbrama Zoubka, který do závěrečné veřejné dražby daroval jedno ze svých děl,
krásnou štíhlou sochu ženské postavy s názvem Eva
Jiskra. Tato socha z dusaného cementu bude jednoznačně nejcennějším a nejzajímavější artefaktem večera. Zveme tedy všechny, kteří chtějí prožít
příjemný večer v zajímavé společnosti a podpořit
aktivity Občanského sdružení LECCOS v pátek 28.
listopadu od 18 hodin do Oranžové zahrady Římskokatolické farnosti v Českém Brodě.
Podrobnější informace o akci, o sdružení, seznam
dárců i aktuální seznam dražených položek najdete
na www.leccos.cz. nebo Vám je sdělí fundraiserka
sdružení Jana Popovičová, tel.: 734108096.
Dita Nekolná, O.s. LECCOS
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Jak se žije u imáma a jiné postřehy z Turecka
Rádi bychom se ještě vrátili k některým zajímavým zážitkům z našich cest po partnerských zemích v rámci
projektu COMENIUS. Projekt už sice skončil, ale nám by bylo líto, kdybychom se o ně nemohli podělit.
K nezapomenutelným zkušenostem patřil pobyt
našeho studenta Mirka Housky v rodině imáma
v tureckém Trabzonu na břehu Černého moře. Rodinu tvořily tři generace: nejmladší představoval
Mirkův vrstevník, student lycea Yasin. Právě Yasinův otec pracoval jako imám (muslimský duchovní
a učitel koránu) v nedaleké mešitě. Maminka se
starala o domácnost a rodinu doplňoval příslušník
nejstarší generace, Yasinův dědeček.
Mirek se v rodině setkal s tradiční pohostinností
a pozorností, jeho hostitelé se podle jeho slov často snažili splnit všechna jeho přání ještě předtím,
než je stačil vyslovit. Podobně jako před vstupem
do mešity i před vstupem do domu se všichni zuli
a uvnitř chodili bosi. Yasin se snažil dodržovat pravidla islámu a modlil se pětkrát denně. Brzy ráno
a večer bral Mirka s sebou do mešity, kde působil jeho otec. Rád a neúnavně vysvětloval Mirkovi
i všem zájemcům principy islámu, zejména posloupnost všech proroků (včetně Ježíše), kteří přišli
před Muhammadem a jejichž učení podle muslimů
lidé dezinterpretovali.

Po několika dnech nábožensko-filozofických diskusí s Yasinem a jeho otcem měl Mirek hlavu jako
„včelín“, nicméně setkání s nimi pokládal za silný
duchovní zážitek, na který nikdy nezapomene. Yasin pochopitelně nepil alkohol, a tak se Mirek dobrovolně rozhodl, že si v jeho společnosti na znamení úcty k jeho víře odpustí své oblíbené pivo, čehož
si Yasin velmi vážil. Nutno podotknout, že ostatní
turečtí studenti tak odmítavý vztah k alkoholu
jako Yasin, syn imáma, neměli. Nikdy ho ale nepili doma. Co se týká ostatních „neřestí“ typických
pro teenagery, Yasin sice doma počítač neměl, zato
skupinu našich studentů pozval do herny v nedalekém nákupním centru, zaplatil jim sérii her na herních konzolích a s chutí si také sám zahrál.
Naši vzpomínku na Trabzon bychom ještě rádi doplnili o zážitek z továrny na výrobu čaje. Pěstování
čaje totiž patří spolu se sběrem lískových oříšků
k tradičním způsobům obživy v černomořské oblasti. Drobní vlastníci čajových zahrad sklízejí úrodu třikrát ročně a prodávají ji nákupčímu, který jí
přeprodá továrně. Sklizeň probíhá ručně pomocí
velkých nůžek za účasti širší rodiny. Prý je to velmi
nebezpečná práce, kvůli hadům a hmyzu.
Mirek Houska, 4.A a Mgr. Marie Radiměřová,
SOŠ Český Brod - Liblice
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Čtvrtstoletí od sametové revoluce
Již 25 let uplyne za pár dní od památných událostí na Národní třídě v Praze, které rozpoutaly tzv. sametovou revoluci, znamenaly konec vlády komunistické strany a pád totalitního režimu. Název svátku 17.
listopadu odkazuje k boji studentů za svobodu a demokracii, a přesto dnes řada studentů vůbec netuší, co
tento svátek ve skutečnosti znamená, kromě toho, že mají v uvedený den volno.
Nejen proto se Střední odborná škola v Českém
Brodě-Liblicích stejně jako stovky dalších po celé
zemi před několika lety zapojila do projektu Příběhy bezpráví - měsíc filmu na školách, který pořádá
společnost Člověk v tísni. Jeho smyslem je přiblížit
žákům a studentům historii atraktivnějším způsobem, totiž promítnutím dokumentárního filmu
o československých dějinách let 1938 - 1989 a zorganizováním besedy s pamětníkem.
Naše škola od počátku pravidelně zve na tyto akce
pana Františka Teplého z Konfederace politických
vězňů v Kolíně. Letos přijede besedovat se studenty 4. ročníku 13. listopadu. Ti ale nejprve zhlédnou
asi 40minutový film Karla Strachoty 1989: Z deníku Ivany A., jehož předlohou je autentický deník
osmnáctileté slečny, který reflektuje poslední rok
existence komunistického Československa pohledem středoškolačky. Ze zkušeností předchozích let
víme, že podobný film dokáže studenty oslovit, vyvolat v nich emoce a zájem a snadněji se pak zapojují do debaty s pamětníkem, i když ten třeba nemluví přímo k tématu, o kterém film pojednával.
Tato akce však nebude jediná, kterou máme pro
studenty k připomenutí konce totalitního režimu
připravenou. Od začátku měsíce je v 1. patře školy
instalována plakátová výstava Sliby versus realita.

Výstava přináší na deseti plakátech výstižné srovnání někdejších propagandistických příslibů lepší
budoucnosti a následné reality komunistického
Československa. Barevné socialistické plakáty s budovatelskými hesly kontrastují s dobovými černobílými fotografiemi významných českých fotografů
K. Cudlína, L. Kotka, D. Kyndrové, J. Šibíka, J. Štreita
a dalších.
I pro studenty nižších ročníků připravujeme v hodinách občanské nauky a dějepisu promítnutí dokumentárních filmů, např. o Chartě 77, době normalizace a událostech roku 1989, a poté diskusi o nich,
ale možná i o polistopadovém vývoji u nás.
Mgr. Jaroslav Korselt
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Společnost Lidl věnovala liblické školce 50 000 Kč
Slavnostní otevření zmodernizované prodejny Lidl v Českém Brodě proběhlo v pondělí 13. října a těšilo
se velkému zájmu místních obyvatel. Slavnostní den doprovázel program pro děti i kulinářská nabídka.
Právě v tento den se uskutečnila finanční podpora pro Mateřskou školu v Liblicích. Konečná částka i díky
zákazníkům vynesla 50 tis. Kč.
Na podporu školky putovala z každého nákupu nad
200 korun uskutečněného v pondělí 13. 10. částka
20 Kč. Celkem se díky nákupům zákazníků podařilo vybrat 24 660 Kč a společnost Lidl se rozhodla
tuto částku navýšit na 50 tisíc Kč. Symbolický šek
byl slavnostně předán ve čtvrtek 16. října do rukou
ředitelky školky Jitky Majerové.

„Darovanou částkou pokryjeme koupi interaktivní
tabule pro třídu předškolních dětí, u kterých touto
technologií podpoříme výuku zaměřenou na přípravu do školy a umožníme pracovat s výukovými
programy početnější skupince dětí najednou. Interaktivní tabule s příslušenstvím je pro naši mateřskou školu finančně náročná investice, proto je
příspěvek společnosti Lidl
vítanou podporou,“ uvedla Jitka Majerová, ředitelka Mateřské školy Český
Brod - Liblice.
„Naše společnost se dlouhodobě zaměřuje na pomoc dětem a velmi nás
těší, že můžeme přispět
dobré věci v lokalitě, kde
působíme. Dětem v mateřské školce přejeme, aby
je pobyt v tomto zařízení
bavil a rozvíjel jejich dovednosti, což bude snazší
i díky nové interaktivní tabuli,“ dodala Jitka Vrbová,
tisková mluvčí společnosti
Lidl.
Jitka Vrbová

PODĚKOVÁNÍ HODNÝM LIDEM
V pátek 17. října po 17.00 hodině jsem na Husově náměstí utrpěla úraz. Děkuji hodným lidem - mladé ženě s dítětem a manželům s autem (kominictví), kteří mi ochotně poskytli svou
pomoc. Jana Fuchsová
HLEDÁTE VÝSTAVNÍ PROSTORY?
Informační centrum nabízí poslední volné termíny v galerii Šatlava na rok 2015. Prostor je
určen nejen profesionálům, ale i amatérským výtvarníkům. Bližší informace v Informačním
centru, nám. Arnošta z Pardubic 56. Tel. 321 612 218 - 9, e-mail: info@cesbrod.cz
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Podzimní prázdniny v Hostinném
Jaké by to asi bylo, být jedním ze stromů, které stojí v parku hned vedle té nejúžasnější skautské základny,
kterou naše republika momentálně nabízí – vedle skautské základny střediska Dobráček v Hostinném.
Jako jeden ze stromů bych mlčky pozorovala, co
se děje kolem mě. Jak do základny přijíždí velká
skupina dětí, s logem Psohlavců na tričku, někteří
ještě trochu pobledlí z dlouhé cesty autobusem,
ale všichni plni nadšení a očekávání z následujících
dnů. Sledovala bych, jak se v základně za okny postupně začínají míhat dětské hlavy a Psohlavci se
ubytovávají, vzápětí by se to za okny hemžilo čepicemi a rukavicemi, když děti spolu s vedoucími
vyrážely na první procházky po okolí, ať už po Království Obrů nebo na Mravenčí stezce.
Moje listy by sloužily nejprve k vytváření obrazců, kterými dívčí oddíl zdobil chodníky po parku,
a o pár dní později pak k měkkému dopadišti pro
skok do velkých hromad z listů utvořených. Po celou dobu by moje listy změkčovaly pády na zem,
kterým se při nejrůznějších hrách, denních i nočních, snad nikdo nevyhnul.
K mým větvím by se neslo všechno to dětské šeptání, brebentění, výkřiky i smích a poslouchala
bych o všech těch skvělých zážitcích, které je během prázdnin potkaly. O výletu do zoo, návštěvě
kosmonauta, Olympijských hrách, večerním hraní
na kytary, o výrobě podzimních věnců, atmosféře
2. světové války a skautského odboje či o všech
těch hrách, pro děti již známých i těch neznámých,
které spolu s ostatním programem vytvořily další
nezapomenutelné a neopakovatelné podzimní
prázdniny.
Nechtěla bych být jedním ze stromů v parku
v Hostinném, když vše, co tyto stromy během

podzimních prázdnin spatřily, já společně s naším
skautským střediskem prožila. Stromy nám mají co
závidět.
Magdaléna Kaňková

22

Ze společnosti

Českobrodský zpravodaj
listopad 2014

Podzimní prázdniny pod Pradědem
Letos se naše středisko vypravilo užít si podzimní prázdniny do Jeseníků a to konkrétně do Malé Morávky
v Karlově pod Pradědem.
Už v sobotu časně ráno se na nádraží místo roverů
a vedoucích dostavily filmové postavičky i samotné
velké hvězdy stříbrného plátna, a tak už děti mohly
vytušit téma naší hry. A tím byl, jak se záhy dozvěděly, Hollywood. V tomto duchu se nesly všechny
dny naší pětidenní výpravy.
Kolem oběda jsme se už ubytovávali v penzionu
a hru jsme začali tím, že si každá skupinka vytvořila
plakát svého studia. Následovaly souboje soutěžních skupin od oblasti filmových znalostí, přes práci v terénu, až po herecké výkony. Plnili jsme kvízy,
vytvářeli reklamy, zachraňovali náš dům od zlého
ducha, dokonce jsme se i na chvíli proměnili v roboty, ale samozřejmě nechyběly ani klasické hry
a zpívání s kytarou.
Abychom si od té únavné filmařské práce na chvíli
odpočinuli, vydali jsme se v pondělí na celodenní
výlet a skončili relaxem v bruntálském bazénu. Finálním vyvrcholením celé akce bylo udělování cen
Stříbrného fantoma, kde každý malý i velký filmař
dostal diplom a něco sladkého na zub. Poté jsme

se všichni přidali k nesmrtelným filmovým hvězdám na koberec slávy, kde jsme si obtiskli ruku
a přidali podpis.
Teď, když už jsme každý zase o něco chytřejší, alespoň v té filmové oblasti, můžeme se jen těšit,
co nám přinese další prázdninová, tentokrát velikonoční výprava! Fotky z „podzimek“ najdete na
www.skaut7.cz.
Kiki Zumrová, skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Podzimní prázdniny na Americe
Nazdar kamarádi, protože je práce s dětmi po celý rok spousty, rozhodl jsem se uspořádat pro vedoucí
odpočinkový víkend. Vypravili jsme se na AMERIKU, respektive za poznáním ducha Hanse Hagena. Cesta
na Ameriku není nijak daleká, vlakem přes Prahu na Karlštejn.
Cesta nás vedla malebným podhradím Karlštejna
a dovedla nás na sraz s bratrem Fousem do obce
Mořina, který nás srdečně přivítal a ubytoval
v místní skautské klubovně. Domorodí skauti si
říkají Plantážníci a mají krásnou klubovnu se zařízenou kuchyňkou, skautskou výzdobou a spoustou
fotek z akcí. Bratr Fous nás předal své sympatické
dceři Karolíně a ta nás doprovodila k zatopeným
lomům Mořina, přezdívaným AMERIKA.
Karol nám dělala zkušenou průvodkyni a opatřila
nás čelovkami a přilbou, za což jí my vysocí moc
děkujeme! Všechny vstupy do lomů jsou zamčeny
železnými dveřmi, takže Karol nesla pěkný štos klíčů. V chodbách je kolem deseti stupňů celsia, vlhko
a na stropech visí sem tam spící netopýři, na které
by si člověk mohl i sáhnout. Nikdy jsem tak zblízka
netopýra neviděl.
Z výkladu Karol jsme se dozvěděli několik zajímavostí o použitých technikách těžby, historii lomu,
politických vězních a smrti neopatrných lidí, kteří
podceňují skalnatý masiv. Chodby mají několik kilometrů a zdobí je okna s úžasným výhledem do
lomů. V závěru toulek v šachtách jsme se konečně
dostali do Hagenovy štoly, kde se, když třikrát zazvoníte na kolejnici, zjeví duch Hanse Hagena. Nebojácný Jarin zazvonil a děly se takové věci, že ještě
teď nejsem schopen o tom napsat ani řádku…
Nakonec jsme všichni přežili, poděkovali Karol za
fajnovou prohlídku a vydali se uvařit si na ohni
pozdní oběd. Vařil jsem já a v článku na našich we-

bových stránkách se s vámi rád podělím o recept.
Celé vaření spolykalo spousty času, a když jsme byli
po obědě, už byl skoro večer. Ten jsme pak strávili
hrou na kytaru a zpěvem v klubovně. Druhý den
nás čekala cesta po turistické stezce kolem lomů
s překrásnými pohledy na skalnatý celek.
Na lomy AMERIKA se můžete vydat třeba i s rodinou autem. Prohlídku šachet lomů je třeba domluvit dopředu se správcem objektu. Kontakt, kde
se domluvíte, naleznete též na našich webovkách
www.skaut7.cz.
Mazy, Mája, Kuba, Lumír, Kačka, Kubíček, Vojta,
Jarin, Štych, Niky, Korádo a Matěj,
středisko Ing. Ládi Nováka
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Výlet na Chvalský zámek
Pětina školního roku je za námi, a tak je podle názoru většiny ta správná doba na krátký oddechový čas.
Ještě předtím, než nám začaly podzimní prázdniny, jsme si výuku ozvláštnili výletem.
Jeli společně všechny třetí ročníky a třída 2. A. Za
cíl jsme si vybrali Chvalský zámek, kde jsme pod
jednou střechou mohli poznávat nejen historii
a umění, ale i fyzikální a matematické zákonitosti
a vyzkoušet si vlastní představivost a kombinační
schopnosti. Jak je to možné? Protože v současné
době je ve sklepních prostorách zámku instalována
putovní výstava libereckého IQ parku, čehož jsme
rádi využili.
Výklad při prohlídce zámku paní průvodkyně přizpůsobila věku dětských návštěvníků, takže byl poutavý
a poučný a všichni jsme si tak odnesli spoustu zajímavých informací i zážitků. Prohlédli jsme si několik

zámeckých komnat a salonků a potom jsme tajným
schodištěm sešli až do temného sklepení. Vypadalo
to tam jako v nějaké šatlavě, ale paní průvodkyně
nás poučila, že tyto prostory sloužily jako sklady potravin, takové starodávné chladničky.
Hned z podzemí jsme se rozptýlili do tří klenutých
místností se zajímavými interaktivními exponáty,
které nás zabavily na dlouhou dobu. Bylo tu pro
každého něco - skládačky, elektrické dynamo, optické klamy a iluze, hlavolamy...
Iva Čapounová,
třídní učitelka 3.B, ZŠ Žitomířská

Debrujáři na matfyzu
Ptáte se kdo je to debrujár? Hnutí malých debrujárů pochází z Kanady a Francie, kde vzniklo jako reakce
na potřeby zvýšit zájem dětí o přírodovědné a technické předměty.
Slovo debrujár je francouzského původu, vzniklo
ze slov „débrouillards“ (šikovný) a „se débrouiller“
(objevovat, umět si poradit), český překlad názvu
jako „šikulka“ se neosvědčil. Asociace malých debrujárů ČR (AMD ČR) byla založena 22. 9. 1992.
Maskotem je žabák Beppo.
Na naší škole působí kroužek debrujárů již 3. rokem
a pravidelně se schází v pondělí jednou měsíčně. Místo pravidelné říjnové schůzky jsme se vydali na výlet
do Prahy. Vyjeli jsme z Brodu vlakem až odpoledne
po vyučování. Naším cílem byl kroužek fyziky na MFF
UK v Praze - Holešovicích, který je určen pro středo-

školáky z celé Prahy a okolí. Protože o naší početné
výpravě organizátoři věděli, připravili pokusy pro nás
trošku srozumitelnější. Mohli jsme si vyzkoušet louskání vlašských ořechů kladívkem na břiše spolužáků
- větší zájem byl o kladívko, zkoumali jsme optické
klamy a zákonitosti zobrazení předmětů lidským
okem... Většinou jsme poznatky s úspěchem ukázali
hned doma svým rodičům a sourozencům. Po kroužku někteří zůstali na navazující přednášku o srážkách
kosmických těles se Zemí - případ Čeljabinsk. Všichni
si rádi ještě tento školní rok výlet zopakujeme.
Klub mladých debrujárů, ZŠ Žitomířská

DVA SNĚHULÁCI V KINĚ
Srdečně vás zveme v úterý 16. prosince do kina Svět na vánoční pohádku s koledami Liduščina divadla v Praze – Dva sněhuláci. Pohádka je vhodná pro MŠ, ZŠ a volně příchozí děti a doprovod. Začátek v 8.15 a 10.00 hodin. Jednotné vstupné 50 Kč, vstupenky na místě.
POZVÁNKA NA MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecké sdružení Vitice o.s. vás srdečně zve v sobotu 10. ledna 2015 od 20 hod. do sokolovny v Českém Brodě na tradiční MYSLIVECKÝ PLES, k tanci a poslechu hraje ECHO 91 Pavla
Doležala. Vstupenky na tel. 724 316 420, 603 461 491, společenský oděv podmínkou.
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Školní strašidelné rejdění
V pátek 31. října se ve světě slaví Halloween. Tento strašidelný svátek jsme si užili i my strašidelným řáděním v tělocvičně. Samotné akci ale předcházela spousta příprav.
Bylo třeba nejen vymyslet nejstrašidelnější kostým, ale i vyrobit výzdobu do tělocvičny, aby se
proměnila na strašidelný sál. Během hodin výtvarné výchovy jsme proto malovali dýně, duchy, ne-

nás byla malá černá uzavřená krabice s rukávem,
do které jsme museli rukávem sáhnout, nahmatat
a vyndat z ní klíček. Jelikož nejsme žádní zbabělci,
všichni jsme i tento úkol splnili. Pak už nic nebránilo tomu, abychom se dostali ke
sladkým odměnám. Sušenky ve
tvaru ducha, bonbóny ve tvaru
kostlivců i další odměny byly strašidelné.
Vrcholem našeho strašidelného řádění bylo odhalení obsahu
tajemné černé krabice. Kromě
krupice, hoblin, umělých pavouků a kostiček pro psy, se v krabici
plazili i malí živí červíčci! Byli jsme
moc rádi, že úkol už máme splněný, protože po tomto zjištění by
mnoho z nás do krabice už určitě
nesáhlo.

topýry, lebky, prostě vše, co k tomuto svátku patří.
Samozřejmě jsme nemohli vynechat ani dlabání
dýní. Během několika minut se na nás z lavic šklebily strašidelné dýně.
S kostýmy to bylo složitější, ale s pomocí paní
učitelek se nám podařilo vymyslet a vyrobit dost
hrůzostrašné masky. Tak se stalo, že ráno před akcí
v tělocvičně v jedné lavici spolu seděl hrabě Drákula s mumií, či duch s čarodějem. Paní učitelky se
nenechaly zahanbit, a tak byla škola plná čarodějnic, koček, dýní, netopýrů a jiných příšerek. Všichni
jsme se pak sešli v tělocvičně a halloweenské veselí mohlo začít.
Deváťáci si za pomoci paní učitelek pro nás mladší
připravili šest stanovišť, na kterých na nás čekaly různé strašidelné úkoly. Pavoučí síť, slalom na
koštěti, běh s dýní, hod dýní do koše, výroba halloweenských zapichovátek, to vše byly úkoly, které
jsme hravě splnili. Největším tajemstvím, však pro

Na závěr nastalo v tělocvičně strašidelné rejdění. Náš zombie dýdžej
rozjel diskotéku a všechny příšerky, strašidla a jiné
zrůdičky se vydaly na taneční parket. Dozněla poslední písnička a strašidelné rejdění skončilo. Ze
strašidel jsme se zase stali žáky a vyrazili vyprávět
domů, co jsme prožili.
prvňáčci a tř. učitelka Denisa Kottová,
ZŠ a PrŠ Český Brod
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Návštěva Pražského hradu
V říjnu jsme se rozhodli využít krásného podzimního počasí k návštěvě Pražského hradu. Tak dlouho jsme
vybírali vhodný termín, až v úterý ráno, v den výletu, lilo jako z konve. Počasí se naštěstí brzy zlepšilo
a krásně nám po zbytek dne svítilo sluníčko.
Jeli jsme s paní učitelkou Fišarovou a Duškovou.
Když jsme tramvají dorazili na místo, nejdříve jsme
šli do Svatovítského chrámu, kde bylo nebývale
málo turistů. Paní učitelka Dušková nám dělala
průvodkyni a ke všemu připojovala poutavý výklad. Mrzelo nás, že v ceně vstupenky nebyla návštěva jižní věže, odkud je krásný výhled. Chrám se
nám moc líbil, dozvěděli jsme se, že byl dostavěn

jsme repliky korunovačních klenot, místnosti s erby a trůnem. Venku jsme prošli kolem věží s názvy
Adam a Eva. Eva byla o malinko štíhlejší než Adam.

až v roce 1929. Všechny nás upoutala nádherná
gotická architektura a mozaiková skla ve vysokých
oknech.

různých brnění a zbroje. Na závěr jsme měli sraz
před Daliborkou, kde byly instalovány předměty na
mučení. Tam to nevypadalo zrovna dvakrát přívětivě. Hrůzu nám naháněla temná a studená kobka.
S Hradem jsme se rozloučili krásným výhledem
nad Starými zámeckými schody. Ve vlaku jsme byli
všichni rádi, že už sedíme. Ani jsme nestihli zlobit.
Byl to bezva podzimní den.

Dále jsme si prošli všechna čtyři nádvoří, na jednom jsme viděli střídání stráží. To byl docela zážitek. Byli jsme se podívat i ve Starém královském paláci, třeba do sálu, kam se dalo dojet na koni. Tady
nás samozřejmě zaujaly Jezdecké schody. Byli jsme
i v místnosti, kde se udála 2. defenestrace, viděli

Exkurzi jsme zakončili ve Zlaté uličce. V malých
domečcích převažovaly obchůdky, ale byly tam
i ukázky tehdejšího oblečení a vybavení. V dlouhé
chodbě nad domky se zase klukům líbila výstava

L. Fraňková, 7. A, ZŠ Tyršova

Vesmírná mise
Dva říjnové dny proběhly na naší škole vcelku netradičně. Nesly se ve vesmírném duchu.
Někdo by mohl namítat, že jsme nejspíše bohatá
škola, když si můžeme dovolit tak finančně náročné
výlety ke hvězdám. Opak je pravdou. Planetárium
přijelo k nám. Datum této planetární mise byl stanoven na 2. a 3. října. Ke hvězdám se zaletěly podívat děti z prvních, druhých a třetích tříd. Start raketoplánu byl situován do sokolovny, kde jsme mohli
už ze dveří spatřit velký, stříbrný, polokulovitý nafukovací stan. Se zapojením dětské fantazie opravdu
vypadal jako nějaké vesmírné vozidlo. Do stanu se

vždy vešla jedna třída i s paní učitelkou, všichni si
pohodlně lehli na žíněnky a promítání mohlo začít.
Film s názvem Původ života nás poučil a naše třída
poté ve skupinkách soutěžila ve vyplňování pracovního listu, který formou otázek zjišťoval vyškolenost
malých kosmonautů na vesmírnou výpravu. Všechny skupinky překvapily znalostmi a každý školák by
si průkaz astronauta rozhodně zasloužil.
Mgr. Regina Horová, ZŠ Tyršova
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Výlov rybníka
Hurá, dnes se nebudeme učit, s tím jsme se ráno vzbudili. Nebude žádný diktát ani písemka, jedeme totiž
na výlov rybníka.
Výlov se konal ve středu 15. října ráno. Seřadili jsme
se před školou, společně s 5. A nastoupili do autobusu a vyrazili do Žehuně. Šlo totiž o výlov Žehuňského rybníka. Žehuň je malá vesnice nedaleko Kolína a každoročně se tam koná výlov kaprů. Vystoupili

bazénů, kde budou čekat až do Vánoc, a my si je budeme moct koupit na Štědrý den k večeři. Některé
vylovené kapry a také amury, líny a úhoře přendavali rybáři do velkých kádí a nádrží, a také je odváželi pryč. Některé ryby vyskakovaly a snažily se skočit

jsme z autobusu a dívali se na řeku Cidlinu a paní
učitelka říkala, že Žehuňský rybník je dlouhý asi 6
km. U břehu byly 3 loďky do kruhu. V tom kruhu
bylo asi tisíc kaprů. Kapry chytali do velké sítě, odtud
je nabírali menší sítí a s malým jeřábem je přenášeli
na pás, kde je rybáři přebírali a třídili podle druhů.

zpět do rybníka, ale rybáři je sbírali a vraceli do kádí,
protože rybník byl už téměř celý vypuštěný.

Většinu kaprů nakládali do výtahu. Výtah vytáhl
kapry nahoru a tam se po trubici sypali do krabic
s vodou. Kovové krabice byly už naloženy na nákladních autech a ta je hned odvážela do velkých

Bylo to zajímavé a sledovali jsme to všechno asi
hodinu, pak už nám byla zima. Šli jsme se nasvačit
na hřiště. Potom jsme si ještě mohli koupit nějaké
dobrůtky ve stáncích na hrázi rybníka. Prodávali
tam také živé kapry. V 11 hodin jsme nastoupili
zpět do autobusu a vrátili se do školy.
A. Cinková a A. Kocourek, 5. B, ZŠ Tyršova

Nové styly tance pro Myšárnu
Tento rok k nám na Myšárnu nečekaně zavítala skupina tanečníků z Taneční akademie v Praze a předvedla
nám ukázky tanců různých stylů, např. hip hopu, street dance atd.
Tanečníci byli celkem čtyři. Na začátku programu
nám pouštěli ukázky taneční hudby minulého století a my se je pokoušeli hádat. Většina ukázek byla
od známých skupin a zpěváků jako např. Michaela
Jackson, Beatles, ale některé byly už méně známé,
a proto se možná zvedalo i méně rukou.
Po krátkém úvodu a představení začali ukazovat
a vysvětlovat různé typy a prvky tance. Započali
tancem „break dance“, který vznikl v 70. letech.
Poté následoval úplně jiný druh tance „electric
boogie“, což je souhra svalů, díky nimž tanečník
kouzlí různé vlny, vlnky, zvedání a klesání. Poté

nám vysvětlili, co to znamená taneční souboj.
Tkví to v tom, že dva tanečníci si navzájem měří
síly. Nejdřív začne jeden z tanečníků improvizovat
a druhý se ho snaží překonat a být lepší. Vyhraje
ten, co má lepší představivost, nápad a průpravu.
Nakonec se tanečníci pochlubili různými oceněními. Mezi ně patří i titul mistra Evropy i světa. A na
závěr, k naší radosti, rozdali letáčky, které lákaly
žáky na výuku těchto typů tance.
A. Přikrylová,
9. A, ZŠ Tyršova
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Soutěž v aerobiku 2014
Do Českého Brodu se v sobotu sjelo přes 500 závodníků na soutěž v aerobiku. Sportovní hala v sobotu
1. listopadu hostila již 13. ročník Českobrodské soutěže v aerobiku.
Závod organizoval, jakožto každý rok, Corridoor
team ve spolupráci s Mistry s Mistry. Téměř celý
den jsme mohli sledovat cvičení podle lektora v 6
věkových kategoriích a v odpoledních hodinách
nás čekal souboj pohybových sestav, kde se představily sportovní týmy, show a stepy.
Hlavním rozhodčím celého klání byl velmi úspěšný
bývalý reprezentant ve sportovním aerobiku Jakub
Strakoš a nejstarší věkové kategorie lektoroval na-

příklad Vladimír Valouch, který je Jakubův kolega
z úspěšného a velmi populárního tria. Všem závodníkům předával ceny starosta města Jakub Nekolný
a místostarosta Pavel Janík. Hala byla zcela zaplněna, na souboje o cenné kovy se přišlo podívat skutečně mnoho fanoušků, kteří měli také možnost
v průběhu dne navštívit českobrodské podzemí
a výstavu v galerii Šatlava.
Eliška Strakošová
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Svatováclavský běh a Běh republiky Československé
I v letošním roce se u Pivovarského rybníka sešli běžci všech věkových kategorií, aby změřili své síly při dvou
podzimních závodech, které uspořádal již potřinácté oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod. Oba závody se
konaly i díky finančním příspěvkům města Český Brod a pana Igora Sládka z Prahy.
Závodilo se na tradičních tratích v českobrodském
parku a v okolí Pivovarského rybníka. Při obou závodech byly vypsány běhy pro 14 kategorií dětí,
žactva a dorostu (trasy dle věku od 95 m do 1950
m), běh „Buď fit“ pro ženy na 1650 m a běh na
3250 m pro 5 kategorií mužů a 3 kategorie žen. Při
obou závodech se zúčastnilo více běžců než loni,
a tak byly ulice v okolí parku hustě lemovány parkujícími auty. Na závody dorazili běžci nejen z Českého Brodu a blízkého okolí či z Prahy, ale třeba
i ze Žďáru nad Sázavou, Plzně, Mikulášovic, Kosovy
Hory, Hradce Králové, Pardubic či Mladé Boleslavi.
Při obou závodech byli první tři běžci v každé kategorii odměněni věcnými cenami; v mládežnických
kategoriích dostali i medaili.
„Svatováclavský běh“ se konal v neděli 28. září.
Bylo krásné počasí, polojasno s teplotou 20°C.
Snad i proto se k prezentaci dostavilo 156 běžců,
tj. o 49 běžců více než loni. V kategoriích dětí, žactva a dorostu startovalo 115 běžců, v kategoriích

dospělých pak dalších 41 běžců. Celkem 31 závodníků bylo z Českého Brodu nebo z českobrodských
klubů, 29 běžců reprezentovalo ŠSK Újezd nad Lesy
a 16 ZŠ Kounice. Nejúspěšnější výpravou byl ŠSK
Újezd nad Lesy s 12 medailemi (5 - 3 - 4), druhá ZŚ
Kounice si odvezla 7 medailí (1 - 3 - 3).
„Běh republiky Československé“ se uskutečnil
v neděli 19. října. Počasí opět nezklamalo, bylo
skoro jasno, s teplotou 18°C. Pořadatele potěšila
účast 158 běžců, což bylo oproti loňsku o 13 více.
V mládežnických kategoriích startovalo 118 běžců
a v kategoriích dospělých pak dalších 40 běžců. Rekordní účast 31 běžců patřila ŠSK Újezd nad Lesy,
25 běžců bylo českobrodských a 18 jich startovalo
za ZŠ Kounice. Nejvíce se opět dařilo ŠSK Újezd nad
Lesy, který vybojoval 13 medailí (2 - 6 - 5), druhá
ZŠ Kounice získala 9 medailí (4 - 1 - 4). Výsledkové
listiny obou závodů a fotografie jsou na www.triathloncb.ic.cz.
Ing. Václav Čokrt

Podlipanské muzeum

Městská knihovna

galerie Šatlava

galerie Šatlava

sokolovna

kavárna U Madony

Městská knihovna

RC Kostička

podzemí

Solná jeskyně

sokolovna

fara/kostel sv. Gotharda

sportovní hala

sportovní hala

sportovní hala

MŠ Liblice/SOŠ

ZŠ a PrŠ Žitomířská

SOŠ Liblice

ZŠ a PrŠ Žitomířská

RC Kostička

1. 12. – 31. 12.

1., 4., 8. a 11. 12., 8.00, 9.00 a 10.00

3. – 17. 12.

3. 12., 14.15

3. 12., 16.00

3. 12., 18.00

3. 12., 19.00

4. 12., 9.30 – 12.00 a 15.00 – 17.00

5. 12., 16.00, 17.30 a 19.00

5. 12., 19.00

6. 12., 9.00 a 12.00

6. 12., 10.00 a 12.00

6. 12., 9.00 a 11.00

6. 12., 13.00

7. 12., 10.00

8. 12., 17.00 – 19.00

9. – 11. 12., 8.30 – 15.00

9. 12., 14.00 – 18.00

11. 12., 9.00 – 14.00

12. – 13. 12., 17.00 – 10.00

Kalendář akcí – prosinec 2014

Předvánoční „přespávačka“ v RC Kostička pro děti 6 – 12 let

Vánoční turnaj v přehazované pro žáky speciálních škol

Dny otevřených dveří – informace o oborech, prezentace školy

Dny otevřených dveří s tradiční vánoční výstavou

Přednáška: Co to je být dobrým rodičem aneb co má dítě umět k zápisu do ZŠ?

Basketbalový zápas – liga starších žákyň (U15), Říčany – Česká Lípa

Basketbalový zápas – liga starších žákyň (U15), Říčany – Jičín

Basketbalový zápas – kr. přebor ml. minižáků (U12), BK ČB – Mělník

Adventní duchovní obnova s Mons. Karlem Herbstem – přednáška a mše

Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro veřejnost

Kultura v solné jeskyni: Lucie Bílá – Bílé Vánoce

Mikuláš, čertíci a andělé – Mikulášská nadílka s divadlem

Vánoční profi focení v RC Kostička

Setkání se spisovatelkou Irenou Obermannovou – beseda, autogramiáda

Mongolsko, zemí potoků Čingischána – zážitky z cest Vítka Vursta

Mikulášská nadílka pro děti – pouze pro členy Sokola

Vernisáž výstavy Vánoční čas očima dětí

Vánoční čas očima dětí – výstava Základní a Praktické školy

Příliš mnoho andělů – cyklus vánočních literárních besed pro žáky ZŠ

Výstava: Portrétní umění 20. století

Českobrodský zpravodaj
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Solná jeskyně

kino Svět

sportovní hala

sportovní hala

sportovní hala

kostel sv. Gotharda

Divadlo S+H v Praze

náměstí Arnošta z Pardubic

kino Svět

RC Kostička

kostel sv. Gotharda

Solná jeskyně

sportovní hala

sportovní hala

Autokemp u Podviňáku

MŠ Letadýlko

sportovní hala

kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda

12. 12., 19.00

12. 12., 19.00

13. 12., 8.30

13. 12., 18.00

14. 12., 10.00

14. 12., 18.00

14. 12., 12.30

15. 12., 9.00 – 16.00

16. 12., 8.15 a 10.00

18. 12., 9.00 – 12.00

18. 12., 19.00

19. 12., 19.00

20. 12., 9.00

21.12., 9.00

21. 12., 10.30

21. 12., 16.00 – 18.00

21. 12., 19.00

24. 12., 16.00

24. 12., 24.00

25. 12., 15.00 – 16.00

25. 12. – 1. 1., 15.00

Výstava betlémů na jižním ochozu kostela

Živý betlém se zpěvy a svařeným vínem

Tradiční půlnoční mše svatá

Vánoční mše svatá pro děti

Basketbalový zápas – liga ml. dorostenců (U17), BK ČB – Sokol Vyšehrad

Betlémská spirála – předvánoční akce na zahradě MŠ Kollárova

Českobrodská vánoční desítka – 22. ročník silničního běhu na 10km

Vánoční turnaj v nohejbale žen

Vánoční turnaj v nohejbale mužů

Kultura v solné jeskyni: České koledy – nejznámější české koledy

Koncert Vox Bohemica – Jan Jakub Ryba

Vánoční rodičovské setkání s pečením cukroví v Kostičce

Liduščino divadlo: Dva sněhuláci – pohádka s koledami pro MŠ, ZŠ a volně příchozí

Řemeslné trhy u kostela

Zájezd na dětské představení: Štědrý den u Spejblů

Adventní koncert skupiny Návštěva

Basketbalový zápas – krajský přebor mužů II, BK ČB – BK Kralupy B

Basketbalový zápas – krajský přebor mužů II, BK ČB – BK Brandýs B

Veřejné atletické závody v kryté běžecké dráze

Divadelní představení: Z louže pod okap, komedie ze současného života

Kultura v solné jeskyni: Celine Dion – These are the special times
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Vyhrál Metoděj!
Jako již tradičně každý školní rok se naše škola a žáci účastní závodu v přespolním běhu, který se koná
v Kolíně, v okolí atletického stadionu v Borkách.
Bylo chladné ráno 7. října. Spolu s třiceti žáky jsme
se vydali z Českého Brodu směr Kolín. Hned na
nádraží se stala malá komplikace, jelikož vypadl
elektrický proud, vlak měl téměř hodinu zpoždění.
Chvilku jsme si pohrávali s myšlenkou na závody
neodjet, což jsme nakonec naštěstí neudělali.
Závody všech kategorií měly svižný průběh. Na závodníky čekala kombinace náročné krosové trati
a běhu po atletickém oválu. Naše největší naděje
směřovaly k čtvrté kategorii, ve které čekala našeho borce náročná trasa dlouhá 2850 m. Řeč je
samozřejmě o Metoději Mašatovi. Tento deváťák
má již velké zkušenosti se závody především v orientačním běhu. Již před samotným závodem bylo

vidět, že se jedná o běžce, který ví, o čem běh je.
Po pečlivém zahřátí, protažení a atletické abecedě
si Metoděj vyzkoušel krátké sprintérské úseky, aby
se zahřál a připravil na samotný závod.
Ihned po startu se ujal vedení, které prakticky
držel až do finálního 300 m úseku. Přibližně 150
m před cílem to vypadalo, že Metoděj závěr nezvládne a vybojuje krásné druhé místo. Nestalo se
tak, protože závod vyhrál, nádherným závěrečným
zrychlením. Metoději, děkujeme a přejeme hodně
sportovních a soukromých úspěchů!
Mgr. Michal Švandrlík,
ZŠ Žitomířská

POZVÁNKA DO GALERIE K
Zveme vás do Galerie K (v prostorách prodejny Keramos) na výstavu obrazů výtvarnice Markéty Gebrian - Time for Wondering/ Čas k přemýšlení. Výstava potrvá do 30. listopadu 2014.
IRENA OBERMANNOVÁ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Městská knihovna zve všechny zájemce ve středu 4. prosince od 19.00 hod. na setkání se
spisovatelkou, dramaturgyní a scénáristkou Irenou Obermannovou, čeká Vás autorské čtení
z nové povídkové knihy První věci, beseda a autogramiáda. Vstup volný!

Osobnost
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Skautská legenda
V uplynulých dnech oslavil své významné životní výročí pan Miroslav Stárek, známý mezi přáteli spíše pod
skautskými přezdívkami bratr Prska či Akéla či nynější – Dědeček. Byť jde o věk, kdy člověk spíše bilancuje, při neformálním povídání v průběhu oslav jsem se spíše zajímal o jeho profesní, skautské a sportovní
začátky, o které se nyní chci s vámi podělit. Přiznávám, že informace z Dědečka sršely a zapsat celé vzpomínání bylo nemožné. Z jeho vyprávění jsem se dozvěděl mnohá slova z profesního i skautského slovníku,
která přepisuji i pro vaše rozšíření slovní zásoby.
Mnohé českobrodské osobnosti se nenarodily
v Českém Brodě, jak je to s tebou?
Já jsem rodilý Gotharďák. (Tak a hned v první odpovědi se dohledejte významu.)
Říká se, že řemeslo má zlaté dno, jak to bylo s tvojí celoživotní ševcovskou profesí?
Inspiroval mě Baťův inzerát na prodejce obuvi, ale
podmínkou bylo vyučení v oboru. Bylo to za války,
takže podmínky byly složité, ale 3 roky učení jsem
nakonec dokončil a měl smlouvou zajištěný postup. Začal jsem posléze v Českém Brodě prodávat,
ale vydrželo mi to necelý rok a sběhl jsem k ševcovině a přes různé podniky Jas, Obnova, Snaha jsem

se dostal až do ateliéru Divadelní techniky. Měnil
se i můj sortiment - boty pro požárníky až po obuv
pro baletky a „dobovky“ (boty pro herce dle dobových kostýmů, tady jsem se dozvěděl, že i ševci se
dělí na spodkaře a svrškaře…).
A počátky skautingu?
Zájem o skauting mě provází celý život, chtěl jsem
hned po válce projít všemi stupni a vybranými
odbornostmi, mým celoživotním vzorem byl střediskový vůdce Ing. Láďa Novák (po němž nese
název i jedno skautské středisko v Českém Brodě). V průběhu let jsem měnil skautské přezdívky
i podle toho, co jsem dělal a jak mi léta přibývala.
Začal jsem Prskou, to se dá asi dovtípit, pak když
jsem vedl Vlčata, byl jsem podle knihy R. Kiplinga Akélou. Po obnově skautingu jsem v Českém Brodě
vedl skautské středisko až do roku 2000, ale to už
se ze mne stal Dědeček… V roce 1993 jsem se stal
členem Svojsíkova oddílu a ještě v roce 1998 jsem
absolvoval Lesní školu. V roce 1998 jsem mohl porovnat skauting u nás a v Anglii. Skautský slib se
pro mne stal závazkem na celý život a je i mým krédem: „Jednou skaut, navždy skaut.“
A co tvoje volejbalové začátky?
Poslední skautský tábor byl v roce 1949 a po tom
jsem se začal věnovat s partou dobrých kamarádů
volejbalu. Stavěli jsme legendární kurty v „Mexiku“
a posléze u sportovní haly, léta jsem byl trenérem
i předsedou oddílu volejbalu TJ Slavoj Český Brod.
Jako rozhodčí jsem získal kvalifikaci 1. třídy. I volejbalu jsem věnoval kus svého života.
Máš nějaké koníčky, o kterých se mnoho neví?
O tom vědí asi jen skauti, to není koníček, ale už
„kůň“ usazený po celém pokoji. Jde o železniční
modelářství, lidově vláčky. Proto i mým největším
dárkem k letošnímu jubileu byla lokomotiva.
Pavel Janík
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Z knihovny

V knihovně byla půjčovna babiček i hostina
Cyklus prvních literárních besed nového školního roku, kterých se během září a října zúčastnilo 675 žáků
prvního stupně obou českobrodských ZŠ, ZŠ Poříčany a ZŠ Přistoupim, jsme pojmenovali Půjčovna babiček.
Téma besedy vzniklo na základě stejnojmenné knihy od autorky Marie Marjanske-Czernik.
Na úvod zazněla ukázka z této knížky, vyprávějící
o třech různě starých chlapcích, všichni tři touží
mít svoji babičku, která by byla hodná a měla na
ně čas, proto si chtějí takovou babičku vypůjčit třeba v knihovně. Potom měly děti možnost povědět ostatním, jaká je jejich babička, případně
jakou babičku by si přály. Během první části naše-

ho setkání jsme si poslechli ještě několik krátkých
úryvků z různých knih, ve kterých je hlavní postavou babička, ať už současná, starodávná nebo třeba pohádková.
Připraveny byly i dvě skládanky puzzle s obrázky
babiček, současné (z knihy O líné babičce) i starodávné (Babička Boženy Němcové). Kromě toho
děti hádaly ukázky z knížek, v jejichž obsahu opět
nechyběla, jak jinak, babička. Velkým zpestřením
byla prohlídka historických předmětů z dob babiček či prababiček, které skrýval proutěný koš - žehlička, hmoždíř, mašlovačka z husích brků, mincíř,
kávomlýnek a vykrajovátka na cukroví, to všechno
si zájemci mohli osahat a potěžkat. Ve druhé části
besedy následovalo povídání o připravených nových knihách a jejich prohlížení.
Ve středu 15. října proběhl třetí ročník celodenní akce Prostřeno v knihovně aneb Hostina nejen
literární, všechny naše čtenáře i ostatní zájemce
jsme opět pozvali na ochutnávku dobrot z naší
knihovnické kuchyně, doplněnou malou výstavkou
kuchařek z fondu naší knihovny. Výběr našich dvanácti sladkých i slaných výtvorů tentokrát doplnil
i výborný limetkový dort jedné z našich čtenářek.
K dispozici byl opět teplý ovocný čaj a pro zájemce
samozřejmě recepty.
Radka Šindelářová, Městská knihovna Český Brod

Z knihovny
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Vybíráme z knižních novinek

Petr Sís: Pilot a Malý princ
Nádherná kniha o osamělosti, hledání krásy a smyslu života. Petr Sís s empatií,
lehkostí a citem pro dobovou atmosféru vypráví příběh legendárního francouzského letce, dobrodruha a spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. Mimořádně zpracovaný obrazový životopis sleduje rodinné zázemí, dětské sny, práci pro
leteckou poštu i osudový poslední let nad Středozemním mořem. Je to portrét
muže, jenž s oblibou četl i psal přímo v kokpitu letadla, odvážně překonával
hranice dosud možného a zároveň zůstal velkým snílkem. Po celý život si v sobě
uchoval zvědavé a hravé dítě – svého Malého prince..
Irena Obermannová: První věci
Nová povídková kniha o tom, co je poprvé… Sedm příběhů vypráví
o důležitých změnách v ženském životě i těle, sedm různých hrdinek
postupně zažívá zmatky dospívání, první lásku, těhotenství, rozchod,
zklamání, nenávist i lásku na sklonku života. Každá z nich je jiná, přesto
dala autorka všem stejné jméno Ofélie, symbolizující archetyp ženské
něhy, lásky, ale i tragiky. Všechny ženy jsou Ofélie a věk na tom nic nemění, říká Irena Obermannová.
Jan Galandauer: Chrám bez boha nad Prahou
Kniha významného českého historika přibližuje dějiny Národního památníku
na Vítkově, tvořícího jednu z dominant Prahy. Vychází od samotného vzniku myšlenky uctít zdejší husitské vítězství v roce 1420 vybudováním Žižkova
pomníku, líčí komplikovanou cestu jeho realizace i osudy velkolepé budovy,
zamýšlené jako legionářský panteon a místo posledního odpočinku prezidenta Masaryka. Stavba ovšem nikdy těmto účelům nesloužila, ale spíše byla
zneužívána ve prospěch té či oné ideologie. Vyprávění dokumentují četné
dobové citáty a bohatý obrazový materiál.
Kompletní přehled nových knih za měsíc říjen je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Co se mi líbí a nelíbí?
Líbí se mi, že děvčata z městské knihovny upořádaly ochutnávku velice chutných výrobků, jak sladkých, tak i slaných. Dokonce i s vařením zeleného
čaje a rozdáváním receptů. Bylo to fajn! Rovněž ne
v každé knihovně dochází ke skartaci starých knih.
Zde se knihy buď vyřadí, umístí se na pult k prohlídce a eventuálně i k zakoupení a to buď za velice
symbolickou cenu, neb úplně zdarma.
Opožděně, ale přeci chci poděkovat paní z pokladny na nádraží Český Brod. Ztratila jsem roční
průkazku na vlak. Během krátké doby jsem opět
odjížděla a tato velice milá paní mi ochotně a rychle vystavila dočasnou platnou průkazku, a s úsměvem. Díky za pomoc!
Mají lidé ze vzdálených míst Škvárovny šanci na realizaci autobusové zastávky u Karmy? Odtud by je autobus odvezl k nemocnici. Ano, bude tunel či podchod,
ale i přesto, blíží se doba dešťů a plískanic a vzdálené
podchody pro dříve narozené budou náročnější.

Kolik vybrala Městská policie v letních měsících na
pokutách za rychlost v ulicích V Lukách, Na Křemínku? Značka Zóna 30.
Uvažuje naše město eventuální výstavbě nového
supermarketu? Poblíž Lidlu a Penny? Konkurence
by neuškodila! Snad by konečně byla i šance na vybudování WC, které si tolik přejí občané i dojíždějící z okolí. Vím, že tato eventualita byla zamítnuta
se zdůvodněním, že jedno WC je už u kostela, je
čisté, pěkné, ale bohužel hodně vzdálené a navíc
otevírací doba nekoriguje s otevírací dobou supermarketů.
Chci se opět přimluvit za dodání nejlacinější čekárny u hotelu Apeyron. V první polovině září jsem
věnovala svůj čas na zjištění počtu cestujících,
včetně školní mládeže. V době od 12.30 - 17.30
hodin bylo přepraveno 66 lidí.
Dana Kyselová

MIKULÁŠ
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VÁS ČEKAJÍ
V ČESKOBRODSKÉM PODZEMÍ
5. prosince 2014
v 16.00, 17.30, 19.00 hodin
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HISTORICKÉ PODZEMÍ OŽIJE NA JEDEN VEČER.
PŘIVÍTAJÍ VÁS ANDĚLÉ, ČERTÍCI A MIKULÁŠ BUDE MÍT POCHVALU
A ODMĚNU PRO HODNÉ A TI, KTEŘÍ SI ZASLOUŽÍ UHLÍ,
DOSTANOU DOBROU RADU.
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Na jednotlivá představení je nutná rezervace v Informačním centru (nám. Arnošta z Pardubic 56)
telefonicky (321 612 218 -9) nebo emailem: info@cesbrod.cz
Cena vstupenky pro děti 250,- zahrnuje divadelní představení a balíček s nadílkou.
Cena vstupenky pro dospělé doprovod 0,- ale je nutná rezervace vzhledem k omezenému prostoru v podzemí.
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Akce se koná za podpory:

ČESKÝ BROD
královské místo pro život
www.cesbrod.cz

DS Tylka
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Sudoku

Obtížnost – středně těžká

Řešení

7

9

8

2

3

6

2

7

1

5

5
1
3
8
9
4

3
8
4
1
5
9

1
2
6
4
3
7

7
5
9
2
8
6

8
6
1
9
4
3

4
2
3
5
7
6
8

3
9
4
7
5
1
2

Colour the picture
1 - brown, 2 - red, 3 - pink, 4 - yellow
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Cvičíme si angličtinu
Saint Nicholas Day
The charming tradition of St. Nicholas falls on the
eve of St. Nicholas Day, December 5th. If you find
yourself walking the streets on that evening, you
may run into a group of strange characters: St.
Nicholas, the Angel and the Devil. All wear costumes.
St. Nicholas looks a bit like Santa Claus whose origin
was supposedly inspired by St. Nicholas.
All three characters walk the streets, stopping
children and asking them if they were good in the
past year. Most kids say yes and sing a song or recite
a short poem. They are then rewarded with sweets,
candy or other treats, which are handed out by the
Angel. Bad kids would be put in the Devil‘s sack and
taken to hell, or would only get a sack of potatoes or
coal instead of candy.
The eve of St. Nicholas is fun! In small towns and
villages, the three characters visit people‘s homes.
The evening of December 5 is an exciting and scary
time for children! Children also receive St. Nicholas
presents from their parents and relatives. The
gift, e.g. sweets and chocolates, can be put into
a stocking and hidden somewhere in the child‘s
room. The St. Nicholas tradition is supposedly based
on a 4th century Greek bishop named Nicholas who
is said to have left a gift of money on the windowsill
of three poor girls to enable them to get married.
Zdroj: www.myczechrepublic.com
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Akce se koná za podpory města Český Brod

Domov
pro seniory
ANNA
Český Brod

pátek 12. prosince 2014
od 19 hod.

Mìsto Èeský Brod
vás zve do kina Svìt
na komedii z pera Zory Kostkové, která vás rozesmìje až k pláèi...
hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová, Michaela Dolinová, Filip Tomsa
rezervace vstupenek v Informaèním centru
e-mail: nyvltova@cesbrod.cz; tel. 321 612 218 - 9
cena 180 Kè

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 %

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

• 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

ZAHÁJEN PRODEJ SNĚHOVÝCH FRÉZ

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

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

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
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estaVba 5
NOVĚ př
na ethanol e8
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tění
RUČNÍ čisvo
zu
interiéru
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ÂáĀÂVªĀ£ªÅáª£§ÚáÖ
ÈjÕ×ÛàØáàÓæ×Þ ¬¨¢¤¥£¥¥¦¥
åçäëäïäëãÖ½Ç¶¹ºI0Ã¦©ª
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e-shop
www.qs-eshop.cz

vozidel

ąÝáàæ×Üà×äë
ąì×ßàjâäVÕ×
ąÖ×ßáÞÛ_àjÓåæÓè×ÔàjâäVÕ×
ąÖ×âáàÛ×ĀâäáÖ×Ü

www.autodoprava-hovorka.cz

www.autoservis-hovorka.cz
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Cestovní a dopravní agentura LIDO-CS s.r.o. Český Brod
na trhu od roku 1992

Cesty na přání za poznáním, kulturou, sportem, turistikou, výstavami... Doprava osob kamkoliv.
Pobyty zajistíme KDEKOLIV, Chorvatsko od Istrie po Dubrovník. Včetně dopravy i od domu.
AKTUÁLNĚ: Termály Bešeňová – možnost výběru ubytování i dopravy, Víkendy i jednodenní
za poznáním v ČR i okolí, Vánoční trhy – Drážďany, Vídeň, Norimberg a po celý Advent.
A JIŽ POBYTY na rok 2015 s novinkami ! Velká novinka RODINNÉ CESTY ! Přijďte se informovat.!
Cesty luxusními loděmi po mořích a oceánech !
KONTAKT a INFO: kancelář- Arnošta z Pardubic č. 13, Po, St, Pá
tel. 603 539701, 604 244987, fax 321 622522, e-mail: lido-cs@seznam.cz
www.lido-ck.estranky.cz

KOSMETICKÝ SALON
AKCE pro Vás – 2014
Celulitidová masáž + ozonový zábal
(90 min.): 500 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:

MARCELA STAGKOVÁ
Nabízíme:
* klasické ošetƎení pleti znaēkovou
kosmetikou
* ošetƎení kolagenovými pláty
* lité masky na omlazení
* biocelulózové masky

Novinka podzimu:
* chemický peeling AHA kyselinami

T ŠÍME SE NA VÁS.

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 !!!

Tel. 605 157 570
Na KƎemínku 179, eský Brod

www.kosmetika-stankova.cz

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

A

LISCA

PRODEJNA
PRÁDLA
Podprsenky od
velikosti AA do H,
kalhotky, košilky
a noní prádlo.

Otevírací doba:
po - pá 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 12.00
Tel. 321 623 727

Suvorovova 1377, 282 01 eský Brod

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:

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI
+420 607 915 486
www.vykupuji-nemovitosti.cz

7000 Kč zaplatíme za st. zlatou
ruskou minci 10 rublů
7000 Kč zaplatíme za st. ruskou
šavli s pochvou.
INTERANTIK Praha 9
T-605829440, 283893334

OBCHODNICE S REALITAMI
Do našeho týmu hledáme ženy s obchodním duchem, které chtějí být úspěšné.
Nabízíme pozici obchodnice s realitami v kanceláři v Úvalech.
Pro bližší informace volejte 604 700 022. Zkušenost v oboru není podmínkou.
Koupím pole, louky, zahrady do 60 Kč/m2. Tel. 603442474

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

HUMORIÁDA
hoďte trable za hlavu
S pořadem Humoriáda bude Váš den veselejší.
Vyberte si, kdo Vás bude bavit.
Humoriáda – každý všední den od 16 hodin.
Rádio vašeho kraje | 100.7 FM

KďēĂŶƐŬĠƐĚƌƵǎĞŶş/W,ĞůƉ
ǌƌĞĂůŝǌŽǀĂůŽǌĂƉŽŵŽĐŝ
E
ƉƌŽũĞŬƚ

ΗůĞƉƓĞŶşƉĠēĞŽƉĂĐŝĞŶƚǇ>EĞƐŬǉƌŽĚΗ
ĞƐŬŽďƌŽĚƐŬĄŶĞŵŽĐŶŝĐĞ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ƐŝƚşŵƚŽĚŽǀŽůƵũĞǀǇũĄĚƎŝƚƐǀĠ
ƉŽĚĢŬŽǀĄŶşǌĂƉŽĚƉŽƌƵE͘

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠŚŽƉƎşƐƉĢǀŬƵďǇůǇŶĂŬŽƵƉĞŶǇĂŶƚŝĚĞŬƵďŝƚŶşŵĂƚƌĂĐĞ͕
ŬƚĞƌĠǀǉǌŶĂŵŶǉŵǌƉƽƐŽďĞŵǌůĞƉƓşǌĚƌĂǀŽƚŶşƉĠēŝŽŶĂƓĞ
ƉĂĐŝĞŶƚǇ͘
 <h:D
,ĂŶĂŽŬŽƵƉŝůŽǀĄ
ǀǉŬŽŶŶĄƎĞĚŝƚĞůŬĂŶĞŵŽĐŶŝĐĞ
ĞƐŬŽďƌŽĚƐŬĄŶĞŵŽĐŶŝĐĞ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘

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

Globální jazyková kvalifikace se stoletou tradicí
Prestižní mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge English tvoří celosvětový standard jazykové úrovně.
První zkouška proběhla již v roce 1913, zkoušky se tedy mohou pochlubit více než stoletou tradicí. Jedná se tak
nejen o nejrozšířenější mezinárodní zkoušky na světě, ale zároveň i o nejstarší jazykový zkouškový systém.
Zkoušky Cambridge English jsou uznávané jak globálně
na všech světových kontinentech, tak v České republice, kde jsou zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových
zkouškách.
Cambridge English nabízí zkoušky pro žáky ve věku 7
– 15 let, studenty středních škol, gymnázií, vysokých
škol i univerzit. Pro firmy v oblasti profesionální
a specializované angličtiny jsou tvořeny zkoušky
z právnické, finanční či obchodní angličtiny.

Evropské centrum jazykových zkoušek je akreditovaným poskytovatelem výše uvedených jazykových zkoušek Cambridge English (licenční číslo CZ050) a zkoušek
Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch s číslem licence CZE1465 s působností po celé České republice. Od
školního roku 2014 má Evropské centrum jazykových
zkoušek také zástupce pro okresy Kolín, Nymburk a Praha-východ.

• Hodnocení probíhá na základě toho, co děti umí. Každý
z účastníků dosahuje skóre podle svých znalostí.
• Pro rodiče a vyučující je tak výsledek jednoznačným
ukazatelem, jak si děti se svými znalostmi stojí vůči
skutečnému mezinárodnímu standardu znalostí.
• Některé střední školy a víceletá gymnázia uznávají
cambridgeskou zkoušku místo přijímacího řízení
z angličtiny.
Studenti středních škol a gymnázií:
• Univerzity a vysoké školy různou formou uznávají
cambridgeské zkoušky (student nemusí absolvovat
přijímačky z cizího jazyka, má při přijímačkách body
navíc apod.).
• Příprava na cambridgeskou zkoušku = 100% zvládnutí
maturity
• Studium a víza v zahraničí.
Široká veřejnost, zaměstnanci firem:
• Počet zaměstnavatelů v České republice, kteří při
přijímacím pohovoru uznávají či požadují zkoušku
Cambridge English se za posledních několik let
významně zvýšil.
• Doklad jazykové znalosti na úrovni potřebné pro
práci v mezinárodním prostředí (obchodní angličtina,
právnická či finanční angličtina).
Zkouškové termíny pro tento region byly stanoveny na
přelom dubna a května 2015. Máte-li zájem o více informací ohledně samotných zkoušek, zjištění jazykové
úrovně či přípravných kurzů, neváhejte nás kontaktovat. Autorizovaný partner Evropského centra jazykových zkoušek pro Střední Čechy:
Petra Schneidrová, ceskybrod@elec.eu, 777 050 345

V loňském roce byla spolupráce navázána s několika základními a středními školami v regionu, která vyvrcholila prvním testováním Cambridge English: First na poděbradském gymnáziu se 100% úspěšností kandidátů.
Proč je dobré jednu ze zkoušek Cambridge English
absolvovat?
• Mezinárodní uznatelnost – výsledky nejsou limitovány
pouze na Českou republiku
Děti ve věku 7-15 let:
• Výsledky testu přináší přehled o pokroku, který děti
v rámci osvojování cizího jazyka dělají.
• Zkouška má obrovský motivační efekt a pomáhá řídit
a akcelerovat pokrok žáků a žákyň v angličtině.

Diplomy za zkoušku Cambridge English: YLE v Hluboké
nad Vltavou předával dětem pan senátor Tomáš Jirsa
(ve světlém saku), který má k Českobrodsku vřelý vztah
- jezdil 40 let do Vrátkova na chalupu.

APEYRON
HOTEL

Kollárova 1278, Český Brod u Prahy
GPS: 50°4'29.647"N, 14°51'28.943"E
Tel./Fax.: +420 321 622 750
Mob. +420 601 336 911
E-mail: info@hotelapeyron.cz

www.hotelapeyron.cz

SPOLEČENSKÉ SÁLY
KAPACITA 12 až 90 OSOB
KONEC ROKU 2014 SE BLÍŽÍ

Pro firemní a rod
in

né oslavy

SÁL ZDARMA

RESTAURACE
OTEVŘENO DENNĚ 11:00-22:00 HOD.
OBĚDY OD 65,- KČ ROZVOZ ZDARMA
PŘÍJEMNÝ INTERIÉR, HEZKÉ POSEZENÍ
STEAKY, RYBY, TĚSTOVINY, SALÁTY

Herna

OTEVŘENO - NONSTOP
HRÁČI OBČERSTVENÍ ZDARMA
HRAJEME O SUPER TABLETY

UBYTOVÁNÍ

í za 295 Kč/osoba

án
Dlouhodobé ubytov

Profesionalita, individuální přístup, smysl pro detail

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

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

32

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

