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Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
Tisk:  Profi-tisk group s.r.o., (IČO: 26868954), 

Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Toto číslo vyšlo v červnu 2015 v nákladu 3.100 ks. Uzávěrka pro 
prázdninové číslo (červenec/srpen) je v pondělí 3. 8. 2015

Červnové připomenutí

Červen je oficiálně měsícem myslivosti a ochrany přírody. To asi není všeobecně známé. Také jsem to nevěděl. 
Pro většinu z nás dospělých znamená tato doba začátek léta, kdy už vyhlížíme dovolenou. Dětem pomalu 
končí školní rok a těší se na prázdniny. Jejich rodiče napjatě očekávají, co bude na vysvědčení. Maturanti pro-
cházejí nervákem přijímacích zkoušek na vysoké školy, kterému se později zasmějí, protože každý se nakonec 
někam dostane. Zdá se mi, že je to doba, kdy se všichni snažíme stihnout, co se během roku nestihlo. Město 
otevírá jako o život jednu dokončenou investici za druhou, aby nepropáslo termíny nutné k proplacení dotací. 
Stavbaři stíhají smluvené lhůty, aby neplatili penále. Zastupitelstvo bude v červnu zasedat hned dvakrát, aby 
stihlo pokročit v procesu schvalování nového územního plánu. Tento úvodník píši den po uzávěrce, ale snad 
to ještě stihnou vytisknout. 

Úvahy na téma, co vidím z okna, mi nikdy nešly. Zmíním tedy raději tři výročí, která se právě nyní sluší připo-
menout. Nedávno to bylo dlouhých 70 let od konce 2. světové války. Že měl Český Brod své popravené, umu-
čené i padlé, vidíme na pomníčcích nebo pamětních deskách, kterých je ve městě a okolí několik. Měl i své 
zrádce a kolaboranty. Po jedné totalitě následovala hned druhá, ještě delší, která byla definitivně a symbolicky 
ukončena prvními svobodnými volbami, jež proběhly právě před 25 lety. Zanedlouho nás čeká také superku-
laté výročí upálení Mistra Jana Husa. Propojení Janovy oběti a hrdinů obou totalit, kteří v kritickém okamžiku 
neuhnuli, s vytouženým návratem naší svobody, je, myslím, docela zřetelné. Snad bychom si jej měli více 
připomínat, abychom se v dnešním světě, nepřehledném jako řepkové pole, lépe orientovali. Tím ale končím 
s narážkami, protože slabinou všech jinotajů je, že jim občas porozumí jen samotný pisatel. 

V tomto čísle zpravodaje jsou opět aktuální informace o dokončovaných a připravovaných stavbách, o kultur-
ních akcích, jakož i zprávy ze škol a spolků. Tak jen telegraficky. 20. května bylo otevřeno parkoviště P + R Klu-
čovská, po uzávěrce bude otevřen nový sběrný dvůr v Liblicích. V plném proudu jsou Podlipanské slavnosti. 

Jeden mimořádný úspěch je ale třeba zvlášť vyzdvihnout. Město se napřed v dubnu definitivně zbavilo pro-
blematického předchozího provozovatele nemocnice a v nemocnici nastoupil nový nájemce. Nyní byl zdárně 
dovršen i úspěšný odprodej pohledávky za předchozím provozovatelem ve výši 13 a půl milionu korun za 
100 % její hodnoty. Tato částka, tedy více než 13 milionů, byla těsně před uzávěrkou tohoto čísla v plné výši 
uhrazena na účet města a město ji nyní může využít k opravám budov nemocnice a zlepšení prostředí pro 
pacienty a návštěvníky. Věříme, že to bude brzy vidět. 

Hezké vysvědčení a klidné léto přeje

Tomáš Klinecký
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3Krátce z města

Rada města schválila nová pravidla pro publiko-
vání ve Zpravodaji. Jejich znění najdete na we-
bových stránkách města.

Město uzavřelo smlouvu o dílo s vítězným ucha-
zečem veřejné zakázky „Kulturní a společenské 
centrum Český Brod“ společností Tost.cz, IČO 
25956019, již brzy se tak můžeme těšit na nově 
zrekonstruované vnitřní prostory KD Svět.

Rada města schválila přidělení finančních pro-
středků v celkové výši 70.000 Kč v rámci Progra-
mu podpory aktivit v sociální oblasti.

Město získalo dotaci z Programu prevence kri-
minality v roce 2015 z Ministerstva vnitra v ma-
ximální výši 256 tis. Kč na rozšíření stávajícího 
městského kamerového systému o dva kame-
rové body. První kamerový bod bude umístěn 
v prostoru ulice Jana Kouly (v blízkosti autobuso-
vé zastávky) a druhý v ulici Žižkova na křižovatce 
s ulicí Komenského.

Ve středu 27. května 2015 v podvečerních hodi-
nách proběhlo FÓRUM MĚSTA, ze kterého vzešlo 
11 nejdiskutovanějších problémů města. Do 11. 
června 2015 se k těmto oblastem mohli všich-
ni vyjádřit a to na stránkách města v komentáři 
nebo na Facebooku. Nové podněty byly násled-
ně zapracovány do ankety, ze které by mělo vze-
jít 10 problémových oblastí k dalšímu řešení.

Koncem května 2015 jsme ve spolupráci s nezis-
kovou organizací Agora Central Europe přivítali 
představitele arménské obce Margahovit, kteří 
se přijeli inspirovat českými zkušenostmi v za-
pojování veřejnosti do strategického plánování. 
Připravili jsme jim několik exkurzí, jako byla ná-
vštěva v penzionu ANNA, v RC Kostička, v Oblast-
ním školním poradenském centrum na náměstí 
Husově, nebo v MAS Region Pošembeří. Závěr 
návštěvy patřil pracovnímu setkání v Oranžové 
zahradě, kde následovala beseda s Armény o ži-
votě v obci Margahovit určená široké veřejnosti.

Ve městě se také konala dvě mistrovství republi-
ky. O víkendu na začátku měsíce oddíl nohejbalu 
pořádal MR dvojic a trojic dorostenců v nohej-
balu a týden na to skautské středisko Ládi Nová-
ka MR v turistickém závodě jednotlivců.

Rada města souhlasila s podáním žádosti o do-
taci ZŠ Žitomířská v operačním programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost, který vypisuje 
MŠMT pro základní školy. Projekt je zaměřen na 
výuku cizích jazyků a v cizích jazycích. Celkový 
rozpočet projektu je 978.064 Kč a je ze 100 % 
hrazen z MŠMT.

Město obdrželo od vítěze zadávacího řízení na 
poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě 
společnosti Nemocnice Český Brod s.r.o., Kar-
touzská 6, IČO 27161838 převzatou pohledáv-
ku od Českobrodské nemocnice s.r.o. ve výši 
13,5 mil. Kč.

Město nabízí k pronájmu byt 2+kk v domě čp. 25 
nám. Arnošta z Pardubic o velikosti 80,62 m2 za 
minimální výši nájemného 7.000 Kč/měsíc bez 
záloh na služby. Zájemce o pronájem bytu musí 
složit kauci ve výši trojnásobku nájmu a záloh 
na služby. Nabídky je možné podávat do 9. čer-
vence 2015 do 11.00 hodin. Bližší informace po-
skytne paní Petra Straková na tel. 321 612 164, 
734 800 380 nebo e-mailu strakova@cesbrod.cz. 

Českobrodský zpravodaj
červen 2015



� Věstník
Body projednávané Radou města 6. 5. 2015
1.  Program podpory aktivit v sociální oblasti 2015 

- přidělení dotací
2.  Souhlas obce o pomoci v hmotné nouzi
3.  Revitalizace středověkých hradeb v MPZ v Čes-

kém Brodě - dodatek k SoD
4.  Výběr dodavatele VZ Doplnění vodovodní sítě 
5.  Přijetí dotace na Rozšíření městského kamero-

vého systému CCTV 2015
6.  Smlouva o náhradě za užívání komunikace - vo-

dovod Na Kutilce - KSÚS SČ
7.  Uzavření dodatku ke smlouvě o pojištění majet-

ku 
8.  Zateplení pavilonu G - Dodatek č. 2 ke smlouvě 

o dílo č. 20400305/OR
9.  Souhlas s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní 

smlouvě ev. č. 166/2005/OSM - ANESAN, s.r.o.
10.  Prodej bytové jednotky č. 340/1 v ul. Komen-

ského
11.  Vyúčtování vody pitné, předané - VaK Nym-

burk
12.  Záměr na pronájem bytu č. 4, Arnošta z Pardu-

bic 25, Český Brod
13.  ZŠ Tyršova - souhlas s čerpáním rezervního 

fondu
14.  Informace - Zpráva ze zahraniční pracovní ces-

ty 
15.  Informace - Bytové domy Kounická a Mozarto-

va 
16.  Informace - Úprava chodníku ulice Jungmanno-

va a Havlíčkova
17.  Informace o poradně v čp. 12

Body projednávané Radou města 20. 5. 2015
1.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci SMO

2.  Prodloužení nájemní smlouvy
3.  Souhlas s podáním žádosti o dotaci ZŠ Žitomíř-

ská
4.  Pravidla pro publikování v Českobrodském zpra-

vodaji
5.  Prodej pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu
6.  Prodej pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu 

(Saint Gobain)
7.  Směna pozemků (Dielsiana s.r.o.)
8.  Žádosti společnosti TRANSMED s.r.o. o proná-

jem nebytových prostor v areálu nemocnice 
9.  Záměr na prodej nákladního přívěsu za osobní 

automobil 
10.  Žádost Sboru dobrovolných hasičů Český Brod
11.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku 

(J. Nekola)
12.  VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - V Lukách
13.  VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - ul. Kounická
14.  Darování stavebních objektů v ulici Prokopa 

Velikého do vlastnictví Města Český Brod
15.  Výběr dodavatele VZ Stavební úpravy čp. 1100 

pro základní školu - projektová dokumentace
16.  Výběr zhotovitele VZ kulturní a společenské 

centrum Český Brod
17.  Pojištění kolového nakladače Bobcat
18.  Dodatek č. 1 k SoD 201500043 Stavební úpravy 

chodníků v ul. Žitomířská
19.  Dodatek č. 1 k SoD č. 201400281 Parkoviště 

P+R II
20.  Informace z komise životního prostředí

Body projednávané Radou města 27. 5. 2015
1.  Revokace usnesení RM č. 207/2015 Parkoviště 

P+R II

POZVÁNKA DO GALERIE
Informační centrum zve do galerie Šatlava na výstavu obrazů Věry Müllerové 1. 7. – 21. 8. 
2015, na její v pořadí již sedmou výstavu. Díla paní Věry mají specifickou tvůrčí nápaditost, at-
mosféru, určitý náboj, ale i poetičnost. Vyzařují energii a emocionální hloubku. Výtvarnice je 
původní profesí zdravotní sestra, maluje od roku 1994. Nyní se věnuje převážně krajinomalbě 
a abstrakci a její inspirací je příroda a láska k ní, což se pozitivně odráží i v její tvorbě.

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
pan Jan Procházka, paní Emilie Susová, pan Jaroslav Mazanec, pan Karel Andr, 
paní Marie Pohořalová. Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Andr, 

Českobrodský zpravodaj
červen 2015
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Každým rokem na začátku měsíce května zahajuje středisko českobrodských TS, zabývající se úpravou 
parkových a zelených ploch, svoji činnost.

Ošetřované zelené plochy se neustále rozšiřují 
a rozsah prací se tím navyšuje. V současné době 
se staráme celkem o 193 000 m2 této zeleně. Pro 
zajímavost se jedná o parky, zelené plochy, škarpy 
kolem komunikací, zelené pásy v ulicích, místa ko-
lem cyklostezek, zelené stráně, dětská hřiště, pro-
story v místní nemocnici a další hůře přístupné plo-
chy. Do této činnosti také patří ošetřování záhonů, 
zejména každodenní sbírání odpadků v záhonech 
a keřích, likvidace plevelů v chodnících a okrajů 
kolem komunikací. Také zalévání stromů a okrasné 
výsadby zejména na obou náměstích. Nemůžeme 
také zapomenout na úpravu keřů, thují a dalších 
zelených prvků.

Kvalitní práci odvádějí zejména pracovníci, kteří 
zručně ovládají svoje stroje a každoročně se zelení 
svádějí nerovný boj. Jsou příčiny, kdy nemůžeme 
vyjet do těchto zelených ploch a to je např. počasí. 
V dešti a na mokrém porostu se prostě sekat nedá. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat Petře Markové, 
Jiřímu Sálovi a Jaroslavu Šimkovi, kteří jsou hlavním 
prvkem v této činnosti. Jsou tu ale i další - Miroslav 

Sus s traktorem a žací lištou, kterého můžete vidět 
kolem komunikací a cyklostezek, Bohouš Stražák se 
svými pomocníky na městském hřbitově, ale třeba 
i pan Tocháček ve Štolmíři. V neposlední řadě mu-
sím připomenout pracovníky VPP z úřadu práce. 
Všichni společně se podílejí i na dalších mnoha 
činnostech, které TS Český Brod v rámci zřizovací 
listiny a potřeb města zajišťují.

Tento článek jsem začal psát ale z jiného důvodu. 
Jsou to občané, kteří se každoročně starají o měst-
ské pozemky před svými domy. V zimě shrnují sníh 
před svými nemovitostmi, v létě zbavují městské 
chodníky plevelů a sekají také travnatý porost, aby 
měli svoje prostředí co nejkrásnější. Není to jejich 
povinnost, a přece to dělají. A před těmito lidmi 
hluboce smekám a chtěl bych jim touto cestou 
moc poděkovat. I já chápu, že obyvatelé stárnou 
a v některých ulicích tuto povinnost musíme opě-
tovně převzít. Každopádně jim ještě jednou patří 
velký dík.

Ing. Miroslav Kruliš

Boj se zelení stále pokračuje

Českobrodský zpravodaj
červen 2015
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Městská galerie zve návštěvníky do svého výstavního prostoru od roku 1997 a představila českobrodské 
veřejnosti již řadu zajímavých výstav a prezentací. V roce 2017 oslaví galerie 20 let svého provozu. Prostor 
je určen nejen profesionálům, ale i amatérským výtvarníkům, kteří začínají, nebo své možnosti ve výtvarné 
tvorbě teprve hledají.

Na počet návštěvníků byly v letošním roce zatím 
nejúspěšnější výstavy Brody v Brodě 2014, výstava 
starých fotografií SOŠ Liblice - Znovuobjevené Čes-
kobrodsko a výstava českobrodského Sokola, kdy 
každou z nich navštívilo téměř 250 návštěvníků. 
U květnové výstavy sdružení výtvarníků uchvátily 
realistické portréty Alexandra Pavlova nebo umění 
historických obrazů Hany Šrubařové.

V průběhu června rodiče a rodinné příslušníky po-
těšily keramické a výtvarné práce dětí ze ZŠ Žito-
mířská 885. Kdo přišel na zahájení školní výstavy 
o něco později, musel zůstat stát téměř u vstup-
ních dveří do budovy. Ještě, že pěvecký kroužek 
Šárky Houšové zpíval z plných plic a o pěvecký záži-
tek tak nikdo nepřišel.

Na co se ještě můžete těšit? O letních prázdninách 
na krajinomalbu a abstraktní obrazy Věry Müllero-

vé z Kostelce nad Černými lesy, v září na malebné 
obrázky Zuzany Honsové a výtvarná dílka Hany Pa-
vlátové a Ivany Knapové. Říjen představí fotografie 
ze soukromé sbírky a v listopadu se trochu vrátíme 
v čase do letních dovolených při pohledu na foto-
grafie z Kanárských ostrovů Václava Vícovského. 
Koncem roku přivítáme výtvarnici paní Alenu Ze-
mánkovou a představíme její obrazy a kresby.

Vstup do galerie je bezplatný, o otevření stačí po-
žádat v informačním centru. Od května do konce 
září je otevřeno i o víkendu od 11.00 – 16.00 ho-
din. Obohaťte své víkendové procházky městem 
o zhlédnutí některé z uvedených výstav, těšíme se 
na Vaši návštěvu.

Zdenka Bočková,
IC Český Brod

Co nového v galerii Šatlava

Českobrodský zpravodaj
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Ivančice patří mezi nejstarší města na Moravě a daly světu několik významných osobností kultury a umě-
ní: Nejslavnější - malíř Alfons Mucha a herec Vladimír Menšík - mají dnes v Ivančicích své stálé expozice. 
Beneš Method Kulda (1820 - 1903) byl prvním sběratelem a vydavatelem moravských národních pohádek. 
Město se proslavilo také květnovými Slavnostmi chřestu.

Dnešní Ivančice se zhruba desetitisíci obyvate-
li jsou moderním městem se čtyřmi základními, 
dvěma středními školami, odborným učilištěm 
a Střediskem volného času Horizont. Právě Středis-
ko volného času bylo hostitelem 30 účastníků ce-
lostátního setkání informačních center pro mládež 
(ICM), které se uskutečnilo 1. a 2. června.

Cílem setkání byla výměna zkušeností a informací 
mezi pracovníky ICM. Na programu byly prezenta-
ce, informace a osobní zkušenosti například z Ev-
ropské dobrovolné služby (EDS), zapojení ICM do 
evropských projektů, trhu práce, metodiky finanč-
ní gramotnosti, představení aktivit FreeZ klubu 
mládeže SVČ Ivančice, ICM market – prostor pro 
představení aktivit a produktů jednotlivých ICM, 
strategické plánování, nebo redaktorská práce 
a přispívání do časopisu Remix.

ICM Český Brod prezentovalo Dotační možnosti 
měst a obcí pro využití v ICM a odpovědělo na řadu 

dotazů na toto téma. Zmiňovaly se i naše připra-
vované akce, jakými jsou podzimní spolupráce se 
SOŠ Liblice na programu 50+ nebo Den otevřených 
dveří ICM pro studenty gymnázia. Celé setkání 
lze hodnotit jako příjemnou zkušenost a možnost 
načerpat a sdílet vědomosti i zkušenosti se svými 
kolegy z celé republiky.

Zdenka Bočková, ICM Český Brod

Celostátní výměna zkušeností ICM v Ivančicích

Českobrodský zpravodaj
červen 2015



Nové odstavné parkoviště

8 Co nového

V úterý 20. května 2015 proběhlo slavnostní otevření nového parkoviště v ulici Klučovská. Realizací projek-
tu „Parkoviště P+R Český Brod II“ vzniklo 130 parkovacích stání, z toho 7 stání pro invalidy, která jsou od 
22. května 2015 všem k dispozici.

Předmětem projektu byla výstavba odstavného 
parkoviště systému Park and Ride v blízkosti že-
lezniční stanice a autobusového nádraží včetně 
veřejného osvětlení, kamerového a parkovacího 
systému, oplocení a vegetačních úprav. Součástí 
realizace byla i výstavba chodníků v prostoru stav-
by parkoviště a na ulici Klučovské mezi vyústěním 
podchodu ČD a parkovištěm P+R. Předpokládané 
náklady realizace projektu podpořeného z ROP 
NUTS 2 Střední Čechy jsou 19.860.063,64 Kč. 
V měsíci červnu 2015 probíhá administrace a vy-
účtování projektu.

Nedaleko nového parkoviště je v řešení další stav-
ba Správy železniční dopravní cesty, státní orga-
nizace. Jde o prodloužení podchodu v železniční 
stanici Český Brod a rekonstrukci nástupišť. Dle 
sdělení investora byl v pondělí 1. června 2015 za-
hájen zkušební provoz stavby prodloužení podcho-
du spojující nádraží a severní část města. Nadále se 

pracuje na odstraňování vad a nedodělků a zpro-
voznění výtahů.

Na sobotu 12. září 2015 město Český Brod připra-
vuje velkou slavnost s celodenním programem, 
na které bychom si měli připomenout 170 let tr-
vání železnice v Českém Brodě. Domlouváme řadu 
atrakcí včetně příjezdu historického vlaku taženého 
parní lokomotivou a výlety historickým autobusem 
do přilehlého okolí města.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Českobrodský zpravodaj
červen 2015



�Co nového

Projekt „Sdílené radosti a strasti základních škol v ORP Český Brod“ se blíží ke zdárnému konci. K datu 
30. 6. 2015 bude ukončena metodická podpora všem podpořeným žákům a v průběhu prázdnin chystáme 
ještě několik aktivit. Vzhledem k velkému zájmu o vyšetření metodou EEG – Biofeedback bude do konce 
července pokračovat podpora vytipovaných žáků.

V průběhu července proběhnou dva dětské tábo-
ry pro děti ohrožené školním neúspěchem. První 
od 13. 7. – 17. 7. 2015 „Dobrodružná prázdninová 
výprava s Bobem a Bobkem“ bude zaměřen na so-
ciální a osobnostní rozvoj dětí a povedou ho naše 
psycholožka Mgr. Martina Brožová a psychotera-
peutka Mgr. Lenka Kohoutková.

Druhý od 20. 7. – 24. 7. 2015 „Cesta kolem světa“ 
bude zaměřen na práci s dětmi s poruchami Dys 
a povedou ho speciální pedagožky Mgr. Vlasta Du-
binová a Mgr. Veronika Lancová.

Oba tábory budou mít zázemí ve vybudované Ob-
lastní poradně, maximální počet je 12 dětí a nejsou 
to tábory pobytové.

Pro naše pedagogické pracovníky jsme připravili 
Letní školu v týdnu 17. – 21. 8. 2015, kde nabízíme 
semináře na všechna odborná témata, která ne-

bylo možné obsáhnout v průběhu školního roku, 
např. Metody pro aktivní vyučování a aktivní učení, 
Podpůrná opatření ve vzdělávání z pohledu nové-
ho školského zákona, Jak vést třídnické hodiny...

Těšíme se na prázdniny a přejeme krásné léto 
i Vám.

Lucie Tlamichová, odbor rozvoje

Radosti a strasti základní škol se blíží ke konci

Českobrodský zpravodaj
červen 2015
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Od 1. 7. 2015 bude otevřen sběrný dvůr v Průmyslové ulici v Liblicích (u areálu čističky odpadních vod). 
Tento sběrný dvůr s konečnou platností nahradí sběrné místo v Českém Brodě v ulici Palackého (areál TS).

Díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
v částce 6.197.128 Kč a investici města Český Brod 
za 1.846.340 Kč se podařilo vybudovat nový sběr-
ný dvůr se 14 typy kontejnerů, do kterých budou 
moci občané soustřeďovat zejména velkoobjemo-
vý odpad, pneumatiky, ledničky, velkoobjemový 
elektroodpad, bioodpad, železo, nebezpečný od-
pad apod. Dále běžně tříděné komodity jako plast, 
papír, sklo, nápojové obaly. Mimo občanů Českého 
Brodu do něj svůj odpad budou moci uložit občané 
spádových obcí.

Sběrné místo v Českém Brodě v ulici Palackého 
zůstane v omezeném rozsahu zatím zachováno. 
Odpad do něj však bude přijímán pouze v malém 
množství a bude sloužit především lidem, kteří svůj 
odpad dopravují ručně. V žádném případě není 
možné dopravovat sem odpad autem. Provozní 
doba bude omezena na dva dny v týdnu a to ve 
středu a v pátek od 13.00 do 17.00 hodin. Časem 
budou také omezeny druhy přijímaných odpadů 
a např. velký elektroodpad nebo nebezpečný od-
pad bude muset být dopravován pouze do Liblic.

Jak bude SD fungovat v praxi? Sběrný dvůr je samo-
obslužný a lidé by měli odpad vozit již roztříděný 
(ideálně v pytlích). Pokud tomu tak nebude, pra-
covník SD může dát přednost těm, kteří přijedou 
s již roztříděným odpadem, nebo dokonce může 

neroztříděný odpad i odmítnout. V případě, že do 
areálu přijede například starší občan, může určitě 
počítat s pomocí pracovníka SD.

Odpad musí být roztříděn na jednotlivé komodi-
ty do připravených kontejnerů - nábytek, skříně, 
skříňky musí být demontovány na jednotlivá prkna 
- zasklená okna musí být přijímána vysklená (zvlášť 
sklo, dřevěné rámy).

Suť a výkopovou zeminu lze do sběrného dvora 
uložit pouze v omezeném množství 0,5 m3. Odvoz 
většího množství TS poskytují jako placenou služ-
bu. Do SD není přijímána asfaltová lepenka. Odpad 
s obsahem asbestu pouze v malém množství a to 
v utěsněných a neprodyšných obalech s nápisy 
upozorňujícími na obsah asbestu. Zabalení je po-
vinností původce odpadu a je podmínkou do přijetí 
zařízení.

OTEVÍRACÍ DOBA NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA:
úterý 14.00 – 18.00 hod.

středa a pátek 13.00 – 17.00 hod.
sobota 8.00 – 16.00 hod.

Více informací najdete na stránkách
www.tsceskybrod.cz

Bc. David Beneš a Petra Ištvániková

Nový sběrný dvůr v Liblicích

Českobrodský zpravodaj
červen 2015



Jaro v domově ANNA

11Ze společnosti

Jarní měsíce proběhly v Domově Anna v dobré pohodě.

Koncem dubna jsme přivítali kapelníka skupiny 
Color - club pana Josefa Šráma, který společně se 
zpěvačkou potěšil naše klienty pásmem známých 
písní.

Čarodějnický kuželkový turnaj se sice konal za 
chladného počasí, ale přesto se pěkně vydařil, 
neboť přiletěly i dvě opravdové čarodějnice. Stup-
ně vítězů obsadily tentokrát paní Vašinková, paní 
Havlasová a paní Veselá.

Každoročně se naši klienti účastní Lyského pětiboje 
v Domově na Zámku v Lysé nad Labem. Letos bylo 
součástí pětiboje i předvádění historické osobnos-
ti, kterého se skvěle zhostil pan Pekárek se svým 
převlekem Jana Žižky.

Na letošní první grilování se naši klienti velmi těšili. 
Buřty, pivo a hezké písničky v podání harmonikáře 
pana Musila – to byly kulisy příjemného slunečné-
ho odpoledne.

Pásmo oblíbených besed paní Krutské pokračovalo 
v pátek 22. 5., tentokrát na téma „Zdraví z příro-
dy“. Pro účastníky nechybělo ani zdravé občerstve-
ní – bylinkové preclíky a mateřídouškový čaj.

Koncem května jsme také uspořádali pro klienty 
turnaj v pétanque. Po napínavém boji si ceny za-
sloužili svými výkony pan Pekárek, pan Ondříček 
a paní Grősslová.

Mezinárodní den dětí jsme oslavili výletem za-
městnanců a jejich dětí do nedalekých Milovic, kde 
jsme navštívili park zábavy a poznání – Mirákulum. 

Děti i dospělí si mohli během celého odpoledne 
vyzkoušet různé atrakce: bludiště, trampolíny, la-
nové centrum, podzemní labyrint, obří houpačku, 
nebo lesní naučnou stezku.

První červnový týden patřil v našem Domově akci 
Česko čte dětem. Ve dvou dnech jsme přivítali děti 
ze 4. B a 5. A ZŠ Tyršova. Nejdříve naše klientky 
dětem četly z vybrané dětské knížky a pak násle-
dovala diskuze, kdy se mohly děti ptát na vše, co 
je zajímá o životě v Domově seniorů. Nakonec si 
děti prohlédly celý Domov, vyzkoušely si rehabili-
tační pomůcky v nové relaxační místnosti a před 
návratem do školy si ještě stihly zahrát kuželky na 
nádvoří.

Díky panu Knoblochovi se u nás tento týden také 
uskutečnila další beseda, tentokrát s historikem Ja-
romírem Urbanem, který vyprávěl klientům o zná-
mých osobnostech našeho kraje.

Více fotografií najdete na www.domov-anna.cz

Lucie Hovorková, ředitelka

Českobrodský zpravodaj
červen 2015
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Červen je v Galerii K rušným měsícem - jedna vernisáž se totiž konala na začátku měsíce, další se chystá na 
25. 6. Spousta hostů i několik náhodných kolemjdoucích si 3. 6. užilo odpoledne s Evou Pilarovou.

Eva Pilarová, legenda české hudební scény, zahájila 
svou 61. výstavu fotobrázků. Už od dětství ráda fo-
tila, před několika lety se naučila snímky upravovat 
v počítači. Výsledky své práce představila i v New 
Yorku či Vídni. Na vernisáži, kterou jsme se pro velký 
zájem rozhodli raději uspořádat rovnou v parku na 
náměstí, zazpívala několik písní, zavzpomínala na 
zlatou éru Semaforu, na setkání s Louisem Amstron-
gem, prozradila, zda v počítači upravuje i fotografie 
svých kolegů či že se usmívá před i za objektivem.

Moc rádi bychom poděkovali pracovnicím infor-
mačního centra za pomoc s hledáním elektrického 

proudu pro mikrofon paní Pilarové a městské poli-
cii za ochranu návštěvníků, hemžících se z galerie 
přes silnici do parku a zpět.

25. 6. přijďte na vernisáž výstavy, ukazující tvorbu 
členek sdružení Magráta. Tyto šarmantní dámy 
někdy pracují spolu, jindy se jejich umělecké cesty 
trošku vzdálí, ale vždy jejich tvorba upoutá pozor-
nost.

Těšíme se na Vás, bude se na co dívat.

Pavel Fuchs

Dvě vernisáže v Galerii K – Eva Pilarová a Magráta

NOVINKA NA WEBU MĚSTA
Na začátku června 2015 jsme instalovali ve spolupráci s CityPortals.cz v levém sloupci webo-
vých stránek města Český Brod novou rubriku (informační box) obsahující nabídky práce z na-
šeho města a nejbližšího okolí (cca 30 km). Box byl vyvinut ve spolupráci s největšími portály 
z oblasti trhu práce Prace.cz a Jobs.cz a najdete zde i nabídky Úřadu práce.

Českobrodský zpravodaj
červen 2015
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Občanské sdružení LECCOS získalo v únoru osvědčení ke konání veřejné sbírky, jejíž výtěžek podpoří provoz 
a rozvoj služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice. Klub funguje již od roku 2000 
a dnes, jako státem registrovaná sociální služba nabízí dětem a mládeži ve věku od 6 do 21 let prostor pro 
trávení volného času, podporu jejich aktivit a především pomoc v obtížných životních situacích.

Vybrané finance poslouží na pořízení vybavení 
k programu finanční gramotnosti, tzv. Dollarové hře, 
k nákupu stále potřebných výtvarných potřeb, na 
cestovné v rámci terénních služeb pro mládež nebo 
na úhradu služeb spojených s prázdninovými a ví-
kendovými pobyty klientů. Každého, i malého, pří-
spěvku na podporu veřejně prospěšné činnosti na-
šeho sdružení si velmi vážíme. Proto velmi děkujeme 
všem, kteří již přispěli, i těm, kteří to ještě učiní.

Do této veřejné sbírky můžete přispět:
1.  Zasláním vámi zvoleného finančního obnosu na 

účet číslo: 195478134/0300
2.  Příspěvkem do pokladničky umístěné v Rodin-

ném centru Kostička, nám. A. z Pardubic 12, 
Český Brod.

3.  Účastí a zakoupením vstupenky na akci Den 
Dětí – 19. 6. 2015

4.  Na portálu Modrý život www.modryzivot.cz mů-
žete velmi snadno a jednoduše přispět on-line 

na prázdninový výlet dětí ze sociálně znevýhod-
něného prostředí, které navštěvují NZDM Klub 
Zvonice a tráví prázdniny často doma. Proto jim 
od 1. do 9. 8. 2015 nabízíme letní vodácké puto-
vání na řece Otavě. Akce je připravena tak, aby 
si každý účastník odvezl nejen sportovní zážitky, 
ale i nové zkušenosti a dovednosti. Poznají co je 
to vodácký život, od jízdy na raftech přes spo-
lečné vaření a táboráky, až po spaní ve stanech 
okořeněný „suchozemskými“ výlety.

Rádi uvítáme tipy na umístění dalších pokladni-
ček v našem městě!

Ještě jednou DĚKUJEME všem, kteří nás podpořili 
a podpoří.

za Občanské sdružení LECCOS,
www.leccos.cz, Dita Nekolná

Modrý život a veřejná sbírka na podporu činnosti NZDM Klub Zvonice

Českobrodský zpravodaj
červen 2015



Výprava do Chrudimi

„Hurá, je tu víkend a před námi víkendová výprava. Nové zážitky a hlavně legrace, o kterou nebude nou-
ze,“ řekli si všichni členové 2. oddílu skautů a skautek. Už si jen zabalit všechny potřebné věci a vyrazit.

Cesta utekla jako voda. Po příchodu do klubovny 
chrudimských skautů jsme vyrazili na procházku 
po městě. V Chrudimi právě probíhala muzejní 
noc, a tak jsme si mohli večerní prohlídku skutečně 
užít. Muzeum loutek a zajímavá věž, odkud jsme 
viděli Chrudim jako na dlani. Osvětlené náměstí 
plné lidí, kteří vyrazili za kulturou. Ještě několik fo-
tografií a vyrazili jsme zpět. Před spánkem jsme se 
ještě pobavili několika deskovými hrami a zpívali 
s doprovodem kytar.

Druhý den jsme vyrazili na výlet do chrudimských 
lesů. Šli jsme po cestě proti Chrudimce, až jsme 
došli do Slatiňan. Ve Slatiňanech se nachází statní 
hřebčín a také krásný Zámecký park, kde jsme se 
zastavili u rybníčku a dali si malé občerstvení. Po 
cestě jsme ještě potkali Kočičí hrádek a také roz-

hlednu Báru, která stála už jen pár metrů od na-
šeho cíle. V lanovém parku každý dostal veškeré 
potřebné vybavení a instrukce, jak se v korunách 
stromů chovat. Všichni se postavili svému strachu 
z pádu a dráhu zvládli. Večer jsme byli relaxovat 
v bazéně, který byl přímo naproti klubovně. Po ve-
čeři jsme si už jen povídali, hráli hry, zpívali a na-
konec šli spát.

Nedělní ráno bylo poměrně unavené, ale i tak jsme 
zvládli vymyslet scénku na Svojsíkův závod, zabalit 
si a uklidit klubovnu. Po obědě už byl čas se poma-
lu vydat na nádraží, ale nikomu se moc nechtělo. 
Cestou jsme ještě zhodnotili celou akci, která se 
velmi povedla a my se těšíme na další.

Tereza Pepřová, skautské středisko Psohlavci

1� Ze společnostiČeskobrodský zpravodaj
červen 2015



Kde ten Hradec jako je?

V kolik byl ten sraz? A už je pět? Už! Super. Vyrážíme. Vlak má dvě minuty. Jedeme na Kolín. O ten batoh 
se někdo přerazí. Já to říkala. Kolín! Ten je ňákej dlouhej a plnej! No to si postojíme. Pardubice. Zase se 
vezeme. Tak kdy už tam budem? Už!

A večeřé. Nejdřív vybalit? A už si pudem lehnout? 
A co zuby? Pořád zuby. A do spacáku. Ale spát teda 
ještě nebudu. Usnu nejdřív v jednu, nebo radši ve 
dvě. Nerozsvěcuj, Bára to uvidí. Neřvi!

Uá, to jsem usnula asi brzo. Je pět a všichni spí. To 
né, budeme vstávat, večer jsme si to nestihly říct! 
Proč ty vedoucí nechtějí vstávat a pořád nás nutí 
šeptat? A zase ty zuby. Proč nemůžu mít vyndava-
cí. Ty bych jen dala do skleničky. Rozcvička? Jakože 
cvičit? A nemůžeme se jen honit dokolečka?

Snídaněé! Hele mámina buchta! Denča nese se-
kyry? To jako budeme dělat oheň? To je super! Ty 
třísky mi nejdou. Ale to křesadlo je hustý. Novina-
ma to umim! No a teď mapy. Asi jsem se ztratila. 
Uzly? Ale já umím jen ambulanťák. Už umím i ško-
ťák. Brnkačka.

Oběd? Už? Rizoto jo? Ten ešus si musim umejt 
sama? Ach jo. A bude poledňák? Bude, neboj. 
Hurá. To už je zase konec? Vždyť jsme se ani nepo-
praly! Stolní hry? Né, já chci běhat dokola! A kam 
jdou velký? Oni jdou ven. A Majda nese divný pál-
ky. Prej lakros. No to slyšim teda prvně. Sváča? Tak 
jo, jabko si dám. Dík.

Budeme hrát na kytaru, prosíím. Jo! Už si nesou 
kytary. Tak dělej. Aflikůů! A Buráky! A, a, a můzu. 
Už? Zase zuby? Já ty zuby tak nesnášim! A zase 
spát? Hm. Ale dneska už neusnu!

Kolik je? Holky vstávejte, už je neděle. Dneska je-
dem domů! Zase ty zuby? Vždyť jsem od posled-
ního zubení nic nejedla. K snídani jsou buchty? 
A jsou i povidlový?

Pudem ven? Vracečkůů, vracečků! Kam jdou starší? 
Co budeme dělat my? Ony dostaly ňáký knížečky! 
Já chci taky! To jsou stezky pro skautky, na to musíš 
ještě trochu vyrůst. To už jdeme balit? A co oběd? 
Párky? Tak jo. Už deme? Já ještě nemám boty! Po-
čkejte! Už tam budem? Hodinu zpoždění? Cože? 
Ahóój. Tak zase příště! To už bude na táboře!

Denisa Foučková,
skautské středisko Psohlavci

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování Soukromému pohřebnímu ústavu Pavel Kos za velmi profesionální a citlivé 
jednání při odchodu mého partnera. Marcela Hubáčková
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Náš eko pobyt v Borovanském mlýně
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18. května náš ekotým a další žáci školy, kteří mají rádi přírodu, vyjeli společně do jižních Čech na týdenní 
eko pobyt. Ten jsme mohli absolvovat díky projektu, který vymysleli a sepsali naše paní učitelky a pan uči-
tel. Projekt se asi líbil nejen nám, a tak jsme díky jeho podpoře z fondu pana náměstka hejtmana Středo-
českého kraje pana Marka Semeráda mohli vyrazit na týden poznávat přírodu a také ji trochu pomáhat.

Cílem naší cesty byl Borovanský mlýn na Šumavě, 
který měl být pro příštích sedm dní naším domo-
vem. Program jsme měli hodně nabitý – poznávali 
jsme ekosystém nedalekého rybníka a lesa. Navští-
vili jsme Terezino údolí, kde jsme sice trochu zmok-
li, ale viděli jsme vodopád a 200 let starý dub. Co to 
je rašelina a rašeliniště jsme se dozvěděli v národ-
ní přírodní rezervaci Červená blata. Navštívili jsme 
i Třeboň, kde nebyl cílem naší cesty rybník Svět, 
který jsme samozřejmě také viděli, ale záchranná 
stanice pro hendikepovaná zvířata, kde jsme viděli 
volavku, káně nebo lišku.

Nabitý program jsme měli i v hotelu. Několikrát 
jsme navštívili bazén, kde se nám všem líbilo. Nej-
lepší bylo, že byl krytý, a mohli jsme se tak klidně 
koupat, i když pršelo. Pomáhali jsme také na přileh-
lé farmě, kde jsme sekali a sváželi trávu. Pracovali 

jsme i s iPady – fotili jsme, pomocí aplikace lupa 
jsme se snažili zachytit třeba i ty nejmenší broučky 
na louce. Každý večer jsme si také psali svoje dení-
ky. Do nich jsme zaznamenávali, co jsme přes den 
dělali, kde jsme byli, co jsme viděli.

Na závěr našeho pobytu nás čekala noční bojovka. 
O ní jsme až do poslední chvíle nevěděli, ale všich-
ni jsme tak trochu děsuplnou trasu zvládli a odmě-
nou v cíli nám byla sušenka a diplom Borovanské-
ho nebojsy. Stihli jsme navštívit Pohádkovou půdu, 
a také údajné místo narození Jana Žižky. V neděli 
nás čekala už jen zpáteční cesta domů. Než jsme se 
nadáli, byli jsme znovu u naší školy s fůrou zážitků 
a vzpomínek.

Úryvky z našich eko deníků
Dnes jsme byli v lese a Ipady jsme fotili brouky, 
ptáky atd. … a jinak se mi to líbilo. (Vanesa)
V pátek večír byla bojovka, moc se mi líbila a byla 
docela strašidelná. (Lucka)
Dneska jsem dělal pěkné věci. Byl jsem na pohád-
kové půdě a maloval jsem obrázky. (Vítek)
Takže jsme byli v Červeném blatě. Potom jsme byli 
i v Třeboni. Viděla jsem volavku, krkavce Péťu a so-
vu Vilemínu. (Sára)

Sepsali žáci ZŠ a PrŠ Český Brod - účastníci eko po-
bytu realizovaného v rámci projektu „Vzdělávací 
pobyt se zaměřením na environmentální výchovu 
a ochranu přírody“ konaného pod záštitou náměst-
ka hejtmana PhDr. et Bc. Marka Semeráda, MBA.

Českobrodský zpravodaj
červen 2015



Dopravní den v Liblicích
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V sobotu 23. května 2015 odpoledne se areál Střední odborné školy v Liblicích zaplnil zážitků chtivými 
cyklisty z řad dětí i dospělých.

Členové Spolku přátel obce Liblice zde připravili 
jízdu zručnosti, při které si cyklisté na svém nebo 
zapůjčeném kole mohli projet slalom, přemísťo-
vali kelímek s vodou, projížděli žlábkem, přejížděli 
překážkový žebřík, houpačku a šikmé prkno. Všem 
účastníkům se počítaly body za projeté překážky 
a měřil čas. Výsledky nejrychlejších ve třech vě-
kových kategoriích jsou zveřejněny na webových 
stránkách spolku http://www.liblice.estranky.cz/
clanky/spolek-pratel-obce-liblice/probehle-akce-
rok-2015/. Jízda zručnosti byla pro děti zajímavá, 
některé ji nakonec jezdily několikrát za sebou.

Dále si děti mohly ověřit své znalosti prostřednic-
tvím dopravních testů, osvěžit znalosti ze zdravo-
vědy, ošetřit poranění a vyzkoušet masáž srdce. 
Jízda elektrickými autíčky byla nejen zábavná, děti 
musely prokázat i znalosti některých dopravních 
značek na trase. Zaskákaly si v pneumatikách, tre-
fovaly se do hasičského dráčka Soptíka a malými 
hasiči se staly při „útoku“ na oheň v podobě ple-
chovkového terče.

Na dopravním dni nechyběla ani Městská policie. 
K ukázce bylo jejich vozidlo s vybavením, děti si 
mohly zahoukat majáčkem, zkusit vysílačku. Stráž-
níci jim odpovídali na zvídavé dotazy, seznámili je 
s pomůckami, které využívají při své práci, např. 
radar, resuscitační kufřík, pouta a další. Nakonec 
všichni mohli zhlédnout ukázku výcviku a zásahu 
jejich psů. Děti s nimi i poměřily síly při přetaho-
vání lanem a někteří odvážlivci i vyzkoušeli jaké to 
je, když se jim do „ruky“ zakousne vycvičený pes. 
Psovodi sklidili velký aplaus.

Každý cyklista na konci obdržel diplom a medaili za 
zručnost a prokázané vědomosti a mohl si vybrat 
drobnou odměnu.

Rádi bychom poděkovali vedení Střední odborné ško-
ly za možnost uskutečnit tuto akci v příjemném pro-
středí areálu školy a ostatním zúčastněným, kteří při-
spěli k uskutečnění Dopravního dne v Liblicích. Bylo 
to poučné a hlavně příjemné sobotní odpoledne.

Spolek přátel obce Liblice

Českobrodský zpravodaj
červen 2015
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Na SOŠ v Liblicích jsme se rozhodli k připomenutí 70. výročí konce 2. světové války uspořádat projekt s ná-
zvem „Učíme se historii – historie učí nás“.

V rámci tohoto projektu se uskutečnily dvě akce. Nej-
prve vyjelo 32 našich žáků spolu s 15 studenty místní-
ho gymnázia na studijní vzdělávací zájezd do Osvěti-
mi, největšího koncentračního tábora Hitlerovy Třetí 
říše, a následující týden pokračoval projekt znalost-
ním testem a promítáním filmu přímo ve škole.

Zájezd do Osvětimi jsme uspořádali s brněnskou 
cestovní kanceláří Školní zájezdy, s.r.o. Cesta na 
místo trvala asi 6 hodin, přesto jsme dorazili 
s předstihem, takže zbyl čas i na prohlídku městeč-
ka, návštěvu informačního střediska, příp. restau-
race. Pak už následovala vlastní prohlídka s míst-
ním průvodcem v češtině, ta zahrnovala návštěvu 
dvou částí tábora – kmenového Osvětim I a tábora 
Osvětim II – Březinka.

Když jsme prošli detektory, dostali jsme audioslu-
chátka, protože jinak bychom v tom množství vý-
prav našeho průvodce ani neslyšeli, přitom jsme 
byli rozděleni na dvě skupiny. Už když jsme prošli 
bránou se známým nápisem Arbeit macht frei, 
padla na nás stísněná atmosféra. Procházeli jsme 
jednotlivými bloky, kde jsme zhlédli jejich velmi 
úsporné vybavení, řadu zvětšených dobových fo-
tografií o hrůzách tábora, hromady prázdných ple-
chovek smrtícího cyklonu B, hromady kufrů, brýlí, 
nádobí a dalších věcí lidí deportovaných k záhubě. 
Dozvěděli jsme se, že zde podle odhadů zemřelo 
2,5-3 miliony lidí. K nejhorším zážitkům patřil po-
hled na pytle plné ostříhaných vlasů a návštěva 

budovy, kde bylo první krematorium a plynová ko-
mora, v Březince pak dlouhá dřevěná stodola s lat-
rínami. Během výkladu jsme slyšeli o tolika hrůzách 
a mnohé viděli i na vlastní oči, že i ti největší frajeři 
po celou dobu prohlídky napjatě poslouchali a té-
měř nepromluvili.

V předvečer státního svátku Dne osvobození jsme 
ve škole zadali znalostní test s tématem 2. světové 
války a koncentračního tábora Osvětim, který vypl-
ňovaly čtyřčlenné skupiny studentů z 1. -3. ročníku. 
Po obědě pak došlo k vyhlášení výsledků a nejlep-
ší byli oceněni sladkými odměnami. Poté všichni 
zhlédli starší český film Vyšší princip natočený na 
motivy stejnojmenné povídky Jana Drdy.

Myslíme si, že projekt splnil svůj účel a že podobné 
akce mohou přispět k prohloubení znalostí našich 
žáků o (nejen) moderní historii.

Mgr. Jaroslav Korselt

Učíme se historii – historie učí nás

Českobrodský zpravodaj
červen 2015
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Během zasedání školního parlamentu SOŠ Český Brod-Liblice se začalo mluvit o tradičním dni dětí, který 
pořádá naše škola pro místní MŠ, a proto jsme se na něj hned začali připravovat. Přemýšleli jsme, jaká bude 
letošní tematika. Minulý rok jsme měli ve znamení Šmoulů, tak proč letos nevyužít téma tuzemské od Ond-
řeje Sekory. Všichni z parlamentu jsme souhlasili, že letošní dětský den bude na téma Ferdy Mravence.

Hned poté, co jsme námět dohodli, začali jsme 
přemýšlet nad různými stanovišti a těmi, co si je 
připraví a budou u nich přítomni. Na úvodní scén-
ku Ferdy Mravence a Berušky se přihlásili dva 
spolužáci. Bylo nám divné, že jeden z nich se chce 
převléknout za Berušku, ale řekli jsme si, že by to 
mohla být legrace. Na výrobu všech rekvizit jsme 
měli jen čtyři dny. V pátek po škole jsme ještě zkon-
trolovali, co je hotové a co je potřeba dodělat.

Je tu pondělí a naše Beruška Michal nám hlásí, že 
nesehnal blond paruku. Paní profesorka Ing. Stan-
ková jen konstatovala, že máme šikovná děvčata, 
že nějakou paruku ze žlutého krepáku určitě vyro-
bí.

Po příchodu dětí ze školky začala úvodní scénka, 
kdy naši kluci předvedli nádherný příběh o tom, 
jak brouk Pytlík ukradl Berušce krovky s tečkami 
a Ferdovi tečky z šátku. Ferda s Beruškou se dětí 
zeptali, jestli jim pomůžou najít jejich tečky. Děti 
souhlasily. Rozdělily se do skupinek a s našimi spo-
lužáky začaly obcházet jednotlivá stanoviště. Každé 
dítě dostalo červenou kartu s Beruškou nebo s Fer-
dovým šátkem.

Všechna stanoviště se nacházela na naší školní za-
hradě a v parku před budovou školy. Stanovišť bylo 

sedm: nácvik tance s Ferdou a Beruškou, zatlouká-
ní hřebíků, stavění puzzle, opičí dráha, slalom na 
odstrkovadlech, vyrábění zápichů do květináčů, 
házení na cíl a u toho obtiskování rukou namoče-
ných do barvy na velikou berušku z kartonu.

Na každém stanovišti děti dostaly černou tečku na 
kartu a byly oceněny sladkou odměnou. Děti byly 
velmi šikovné, poradily si se vším. Po projití všech 
stanovišť už zbývalo jen to nejdůležitější. Tím bylo 
hledání truhly pokladů. V truhle byly Beruščiny 
krovky, Ferdovy tečky ze šátku a ještě i malá odmě-
na pro děti za pomoc při hledání v podobě omalo-
vánek a sladkostí.

Radost z hezkého dopoledne měly nejen děti ze 
školky, ale i my. Vše se podařilo a nezklamalo nás 
ani počasí.

Kateřina Pačesová, 2. A SOŠ Český Brod-Liblice

Den dětí s Ferdou a Beruškou

Českobrodský zpravodaj
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Dobročinné sbírky v rámci Dne proti rakovině jsme se zúčastnili již po několikáté a i letos jsme na tento den 
netrpělivě čekali. První schůzka ohledně Dne proti rakovině proběhla už v úterý 12. 5.

V klubovně se sešla skupina skautů, skautek a ro-
verů, rozdělili jsme se do skupin a rozdělili jsme si 
části Brodu tak, abychom pokryli co největší část 
města. Ve středu jsme již brzy ráno vyrazili do ulic, 
letos ve snaze sesbírat co nejvíce peněz na pod-

poru lidí trpících rakovinou reprodukčních orgánů. 
Během dne jsme se objevili skoro ve všech částech 
Brodu od Liblic po sídliště. Znovu jsme se setkali až 
v pozdním odpoledni obtěžkáni plnými vaky, které 
jsme odevzdali vedoucí a s pocitem, že jsme právě 
vykonali dobrý skutek, jsme se rozešli domů.

Den proti rakovině pořádá každoročně Liga proti 
rakovině, letos se jednalo již o 19. ročník. Dob-
rovolníci ve žlutých tričkách, kterých bylo letos 
13.000, nabízejí žluté kytičky za minimální příspě-
vek 20 Kč. Díky této akci se tak vyberou peníze na 
podporu výzkumu léčby nádorových onemocnění, 
na zlepšení kvality života onkologických pacientů 
a především na nádorovou prevenci. Každý, kdo si 
letos zakoupil kytičku, obdržel informační letáčky 
s informacemi a doporučeními, jak předcházet rizi-
ku onemocnění a jak nemoc zachytit včas v raném 
stádiu, kdy je vysoká šance na plné uzdravení.

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Honza Jelínek

Květinový den 2015

Na náš poslední výlet tohoto školního roku jsme vyrazili v sobotu 6. 6. 2015. Cílem byla výstava modelů 
vláčků v Pečkách, kterou pořádá Sdružení železničních modelářů Pečky.

Jak jinak než vlakem jsme se přesunuli do Peček 
a poté přes pečeckou pouť došli na výstavu plni 
očekávání, co vlastně uvidíme. Modely vláčků jezdí 

po modelech kolejišť a modelech krajin. Veškeré 
krajinky jsou i s lidmi, autobusy, traktory…..vlastně 
se vším, co známe z reality. Nejvíce nás překvapily 
kouřící komíny, ale i záchranáři, kteří zachraňovali 
člověka u dopravní nehody, nebo dřevorubec, kte-
rý kácel strom…to vše byly pouze modely o velikos-
ti menší než krabičky od sirek. Děti si mohly i po-
stavit vlastní model a pustit ho na koleje. K vidění 
byly i modely ze stavebnice Merkur nebo Lego, vše 
funkční. 

Pro nejmenší byla připravena i jízda po koleji v mi-
nivláčku, kterou jsme samozřejmě museli využít. 
Po prohlídce, na které bychom mohli být ještě 
dneska, jsme se rozhodli, že vyrazíme i historickým 

Výlet světlušek a vlčat na výstavu vláčků do Peček

Českobrodský zpravodaj
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Po úspěchu v okresním kole vyrazily naše tři družiny poměřit síly s ostatními hlídkami skautů z celého 
Středočeského kraje.

V pátek jsme se odpoledne setkali na nádraží a s pl-
nými krosnami vyrazili do Újezda nad Zbečnem. 
Hned pod zastávkou nás očekávala rozlehlá louka 
- náš domov na následující tři dny. Zaregistrovali 
jsme se, postavili stany, oblékli kroje a vyrazili na 
nástup. Tam bylo vylosováno pořadí, ve kterém 
hlídky poběží, a byl nám dovysvětlen průběh zá-
vodu.

Brzy ráno jsme vstávali a vyráželi na trať. Závod se 
skládal ze tří hlavních složek: Modul Závod, Mo-
dul Brány a Modul Přežití. Modul Přežití probíhal 
v průběhu celého víkendu a šlo hlavně o to, jak již 
název napovídá, ho přežít, šlo hlavně o to si posta-
vit stan a uvařit nějaké to teplé jídlo. Modul Brá-
ny měl ověřit individuálně každého člena družiny. 
A Modul Závod, nejdůležitější ze všech tří, předsta-
voval asi dvanáctikilometrovou trať, během které 

bylo třeba obejít několik stanovišť, na kterých se 
bodovalo nejen plnění disciplíny, ale také schop-
nost družiny fungovat jako tým. Po dokončení zá-
vodu si mohly všechny družiny dopřát zasloužený 
klid u táboráku nebo v keltské krčmě.

V neděli nás čekalo už jen balení, loučení s novými 
známými a také závěrečný nástup, kde byly vyhláše-
ny výsledky. A jak že jsme to dopadli? Naše družiny 
dopadly skvěle. Družina Železná tyč obsadila druhé 
místo, družina Diamant 32 v těsném závěsu za nimi 
místo třetí a družina skautek Cellulky místo dvanác-
té. Myslím, že jsme si letošní Svojsíkův závod moc 
užili a že se alespoň část našich družin umístí skvěle 
i v příštím ročníku Svojsíkova závodu.

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Honza Jelínek

Svojsíkův závod – krajské kolo 5. 6. - 7. 6. 2015

vlakem z Peček do Plaňan a zpět. Jízda byla úžas-
ná a i ve velkém horku jsme byli všichni nadšeni 
a zchlazení přišlo formou zmrzliny v pečecké cuk-
rárně. Po prosluněném a zajímavém výletu jsme 
nasedli do vlaku směr domov. Výlet jsme si užili, 
všem můžeme jen doporučit a ostatním, co nebyli, 
tak jen vzkázat, že o hodně přišli.

Martina Stříbrná – Mája
skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod

Českobrodský zpravodaj
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Dozvědět se, jak se žije dětem a lidem vůbec, kteří neměli to štěstí a narodili se s určitým handicapem, 
s nějakou odchylkou, je pro zdravé vždy přínosem.

Třeťáci ze 2. základní školy Tyršova měli štěstí, že se 
sešli s člověkem, který jim na toto téma měl mno-
hé co říci.

Paní, která nás provedla světem nevidomých, pro 
nás měla celou řadu informací, vyzkoušeli jsme si 
obrovské množství pomůcek pro nevidomé, poku-
sili jsme se alespoň na chvilku ponořit do světa, 
který o barvách, tvarech a rozmanitosti světa, pro 
nás tak samozřejmého, téměř nic neví.

Děti si s velkým zájmem zkusily, jak je těžké orien-
tovat se bez použití zraku, navzájem se zkoušely 

z úkolů, které by se nám vidoucím, mohly zdát tak 
triviální. Zhlédli jsme film, kde jsme mohli sledovat 
výuku na Pichtově stroji pro nevidomé či pro děti 
se zbytky zraku.

Mnozí z nás nemohli pochopit, jak se mohou nevi-
domé a špatně vidící děti naučit všem těm znakům, 
jak je možné, že si je nepopletou, jak to dokážou, 
že je mohou s takovou rychlostí používat. Možná, 
že si i naše, zdravé děti uvědomily, jaké hlouposti 
s nechutí k učení mnohdy řeší.

Velký dík a poděkování patří naší milé průvodky-
ni, která nám odkryla kousek toho pro nás těžko 
pochopitelného světa, že jsme se mohli na chvíli 
zastavit a zamyslet se nad často malichernými pro-
blémy, které si, možná někdy zbytečně, moc při-
pouštíme.

Bylo to velmi poučné, někam citově i pocitově dál 
nás posouvající, a přesto velmi zábavné dopoledne.

Michaela Kemrová, uč., ZŠ Tyršova
foto: Jana Vebrová

Beseda o nevidomých dětech

Dne 12. 5. 2015 se 5. B vydala na výlet na vojenské letiště ve Kbelích. Za vstupní branou se nás ujala paní 
Zuzana Špačková, mluvčí vojenského letiště. Provázela nás po celém letišti.

Nejdříve se nám představil krásný pejsek, který 
se jmenoval Blesk a bylo mu 6 a půl roku. Byl to 
strážný pes a měl za úkol hlídat letiště, ukazoval 
nám svou poslušnost a také, jak by uměl zaútočit 
při vniknutí cizí osoby na letiště. Na základně mají 
celkem 16 cvičených psů.

Potom jsme navštívili 4 hangáry, kde vojenští tech-
nici opravovali letadla. Cestou do 1. hangáru jsme 
viděli vojáky ve světlých uniformách a paní Špač-
ková nám prozradila, že se zde chystají na misi do 
Afghánistánu. V 1. hangáru byly vládní vrtulníky. 
Ve 2. hangáru byly 2 vrtulníky záchranné služby, do 

kterých jsme si mohli sednout a prohlédnout si je. 
V kabině bylo málo místa a strašně moc tlačítek, 
větší prostor byl určen pro převoz zraněného. Ve 3. 
hangáru bylo obrovské nákladní letadlo Casa. Do-
zvěděli jsme se, že tímto letadlem byli převáženi 
koně Převalského ze ZOO Praha do volné přírody 
Mongolska. Prohlédli jsme si i letadlo, které dělá 
snímky určené k sestavování map. Také jsme viděli 
přistávat a vzlétat vrtulník a letadlo. V posledním 
hangáru bylo letadlo prezidenta. I tam nám dovolili 
jít, ale jen do koupelny, kuchyně, na záchod a do 
pilotní kabiny. Nahlédli jsme i do salónku prezi-
denta, vše bylo velmi luxusní. Nemohli jsme si toto 

Vojenské letiště

Českobrodský zpravodaj
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Poslední květnový týden od úterý 26. 5. do pátku 29. 5. zavítal na naši Základní školu Tyršova 68 odborník, 
který se zabývá krásným sklářským řemeslem.

O dvouhodinovou přednášku byl ze strany učitelů 
i dětí značný zájem, a tak se jí postupně zúčastnilo 
9 tříd prvního stupně naší školy. Ve třídě, kde na 
přechodnou dobu vznikla sklářská dílna, se vždy 
střídali žáci od druhého do pátého ročníku.

Během první vyučovací hodiny se děti seznámily 
s výrobou skla. Dozvěděly se, že v přírodě se na-
chází i přírodní sklo (tektity) ve formě známých 
vltavínů čili moldavitů (Vltava – německy Moldau) 
a také moravitů (na Moravě). Seznámily se s výro-
bou skleněného papíru a naučily se, jaké má sklo 
vlastnosti. Překvapením pro mnohé bylo, když 
pružnost skla přímo na místě pan sklář demonstro-
val výrobou funkční skleněné pružiny. Pro každou 
třídu také zhotovil na přání krásný originální fou-
kaný talisman.

Během druhé vyučovací hodiny měly děti možnost 
si vyfouknout vlastní skleněnou nádobku, kterou 
si domů odnesly jako talisman a zároveň hezkou 
památku na poučné školní dopoledne.

Regina Horová, ZŠ Tyršova
foto: Romana Lupínková

Návštěva skláře

letadlo prohlížet příliš dlouho, protože v 15.00 od-
létalo s předsedou parlamentu do Ameriky.

Když jsme vyšli, čekal na nás další voják. Držel 
v ruce sokola a vyprávěl o tom, jak jsou sokoli pro 
letiště důležití, protože loví holuby a další menší 
ptáky, kteří by se mohli dostat do motoru startu-
jících letadel. Mohli jsme sokola podržet na ruce 
a pohladit ho.

Pak jsme se rozloučili s paní průvodkyní a poděko-
vali za přednášku. Nakonec jsme se šli ještě podívat 
do vojenského leteckého muzea, kde jsou umístě-
na vyřazená letadla. Zbyl čas i na svačinu a nákup 
suvenýrů.

Bylo to velmi zajímavé a výlet se všem moc líbil.

Anna Hladíková a Eliška Komárková, 5. B, ZŠ Tyršova
foto: Iva Vopařilová

Českobrodský zpravodaj
červen 2015
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V úterý 9. června 2015 ve večerních hodinách proběhlo další setkání pošemberských podnikatelů v neda-
lekých Kounicích. Na to, kdo a proč setkání inicioval, jsme se zeptali pana Mgr. Miloslava Olivy, ředitele 
MAS Region Pošembeří.

Setkání v Kounicích plynule navázalo na Tříkrálo-
vé setkání pošemberských podnikatelů v Českém 
Brodě. Tehdy od účastníků vzešla potřeba vzdělá-
vání se v oblasti dotačních řízení, kde by mohli naši 
podnikatelé a zemědělci v novém dotačním obdo-
bí čerpat. S chutí jsme tedy využili pozvání pana 
Klusáčka, majitele Kounického pivovaru, připravili 
potřebné informace a setkání zrealizovali.

Byl o setkání zájem? Z jakých odvětví se účastníci 
přihlásili?
Ano, o setkání a nové informace byl poměrně velký 
zájem. Svědčí o tom účast téměř 20 lidí napříč re-
zorty, kteří se rozhodli přijít. Myslím, že to nebylo 
jen pozváním na exkurzi do místního pivovaru, ale 
především tím, že si lidé uvědomují nové možnos-
ti a šance finanční podpory. Dotace mohou jejich 
podnikání pomoci v inovaci stávajících podnikatel-
ských záměrů, nebo nastartovat nové podnikání. 
Stačí se jen nebát a zkusit nějaký ten projekt.

Jakou roli bude pro podnikatele a zemědělce 
v novém dotačním období hrát vaše MAS?
Na kancelář MAS se mohou zájemci z řad podni-
katelů a soukromých zemědělců obrátit se svými 
projektovými záměry již nyní. Nabízíme jim pora-

denství a nasměrování projektového záměru. Vý-
hledově chceme projekty také psát. Protože víme, 
že je těžké se v dotacích vyznat, snažíme se dávat 
na náš web aktuální informace o vyhlášených vý-
zvách, které by mohly nejen podnikatelům v území 
Pošembeří pomoci. Dnes jsou známy předběžné 
podmínky týkající se první vlny výzev Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost (OP PIK), které 1. června 2015 oficiálně 
vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 
jako řídící orgán programu. Ve hře bude 11 výzev 
s alokacemi ve výši 17,35 miliardy korun a to už 
stojí za zvážení využití šance.

Petra Ištvániková, Region Pošembeří o.p.s.

Setkání pošemberských podnikatelů

PODĚKOVÁNÍ
Chci touto cestou poděkovat p. Vladimíru Mrvíkovi za článek Dům čp. 108 v dubnovém čísle 
Českobrodského zpravodaje. Myslím, že zpracoval jednu z méně známých stránek historie 
našeho města a pro mne i neznámou historii našeho domu. Takže - ještě jednou dík a přeji 
úspěch ve vaší další práci. Adam Šikola

Českobrodský zpravodaj
červen 2015
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Dne 3. června 2015 se konala již 20. akademie naší základní školy. Je to tradiční rozloučení se školním 
rokem, poslední vystoupení a rozloučení deváťáků se školou.

V úvodu jste mohli vidět taneční i hudební vy-
stoupení a tradičně i mažoretky. Aerobikem nás 
nadchla Veronika Vomáčková a do pekla jsme se 
podívali s dětmi z dramatického kroužku. Hudeb-
ní vystoupení si připravili žáci pěveckého kroužku, 
žáci třídy 4. C a také někteří žáci v hodinách hu-
dební výchovy. Program byl tak doplněn o některé 
známé filmové písně včetně doprovodu na hudeb-
ní nástroje.

Hlavním tématem druhé části bylo dokázat, že se 
i v dnešní době umíme bavit bez telefonů, tabletů 
a počítačů. V závěru jsme nezapomněli poděkovat 
všem učitelům, kteří nás celé ty roky učili a také 
těm, kteří nám pomáhali s programem. Všichni 
jsme si uvědomili, že pro nás něco končí a čeká nás 
vstup do dalšího života.

Dopoledne jsme měli možnost si celý program vy-
zkoušet před mladšími spolužáky, odstranili jsme 

pár drobných nedostatků, a tak celé odpoledne 
mohlo proběhnout v klidu. Celý den bylo krásně 
teplo, sluníčko a byli jsme všichni spolu, což nám 
dodávalo optimistické myšlení.

Aneta Vasková a Šárka Dufková, IX. A

Akademie ZŠ Žitomířská 2015

Dne 20. 5. 2015 se třída 9. B vydala na závěrečný výlet. Odjížděli jsme v 8 hodin ráno vlakem z Českého 
Brodu do Týnce nad Sázavou. V kempu jsme si v nepříznivém počasí postavili stany a vybalili věci. Po za-
bydlení se ve stanech jsme úspěšně zdolali všechny překážky místního lanového parku. Navečer jsme se šli 
projít po Týnci. Večer si každý koupil jídlo a šel si lehnout po náročném dni.

Ve čtvrtek brzy ráno jsme jeli vlakem do Čerčan, 
vyzvedli rafty a vyrazili. Do 15 hodin jsme sjížděli 
řeku Sázavu. Když jsme dorazili do kempu, velká 
část žáků i učitelů se šla vykoupat do řeky. Po ná-
ročném dni na vodě si každý rád odpočinul. Večer 
jsme si u táboráku opekli buřty, rohlíky nebo jabl-

ka a taky hráli různé hry, povídali si a jedli. Někteří 
byli unavení, tak si šli brzy lehnout a jiní tam seděli 
a povídali si a povídali.

V pátek ráno jsme nemuseli tak brzy vstávat, pro-
tože jsme vyjížděli z kempu. Po snídani a přípravě 
jsme vyrazili po vodě směr Pikovice. Tam proběh-
lo předání lodí a vracení se vlakem zpět do Týn-
ce. V kempu jsme si sbalili stany a přesunuli se na 
ubytovnu blízko kempu. Udělali jsme si večerní 
program formou společenských her.

V sobotu se všichni nasnídali a vypravili se na vlak 
do Lešan, kde bylo ve vojenském muzeu slavnostní 
zahájení sezóny. Rozhodli jsme se udělat si zpět do 

Výlet na vodu ZŠ Žitomířská

Českobrodský zpravodaj
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Poslední květnový týden strávily děti ze 4. C v nádherné přírodě Orlických hor. Vypravily se tam na školu 
v přírodě. Konkrétně to bylo v obci Zdobnice, která leží v údolí stejnojmenné říčky.

Kromě poznávání místních přírodních krás jsme 
naši školu v přírodě zaměřili tematicky na 70. výro-
čí konce 2. světové války. K tomu nás vedlo nejen 
načasování, ale především umístění našeho ozdrav-
ného pobytu. Jak je známo, po celé délce hřbetu 
Orlických hor se ve třicátých letech začala budovat 
pevnostní linie na obranu před nebezpečím, kte-
ré hrozilo ze strany Německa. Během putování po 
Orlických horách jsme spatřili mnoho bunkrů, pev-
nůstek a tvrzí, ve kterých je ukryta minulost naší 
armády, která neměla po podepsání Mnichovské 
dohody možnost se bránit proti nepříteli.

Prošli jsme kupříkladu soutěskou Zemská brána 
v údolí Divoké Orlice. Nebo jsme navštívili veřej-
nosti přístupnou dělostřeleckou tvrz s dívčím jmé-

nem Hanička. Tam jsme obdivovali, jak důmyslně 
bylo šest bojových objektů propojeno stovkami 
metrů chodeb a umožňovalo by přežití bojové po-
sádce mnoho měsíců.

Při pěším putování po tomto krásném koutu naší 
vlasti jsme na počest našich statečných předků 
a jako připomínku výše zmíněného výročí urazili 
celých 70 kilometrů.

Prožili jsme tam nezapomenutelný týden. A ještě 
pro doplnění - program školy v přírodě nadchl naše 
chlapce, upoutal ale i děvčata.

Mgr. Květa Vostruhová

Škola v přírodě 4. C, ZŠ Žitomířská

Týnce procházku přes Panskou skálu. Po návratu 
na ubytovnu jsme si odpočinuli. Chtěli jsme dát 
učitelům chvíli volna, a tak jsme se přesunuli do 
restaurace na večeři. Večer na ubytovně jsme si 
opět zpříjemnili hrami.

V neděli ráno jsme se všichni sbalili a šli se podívat 
do místního muzea a na hrad. V 11 hodin jsme si 
vyzvedli batohy a vydali se na cestu zpět domů.

Všichni jsme si výlet užili a dlouho na něj budeme 
vzpomínat. Také bychom tímto chtěli poděkovat 
všem učitelům, kteří se s námi zúčastnili výletu.

žáci 9. B ZŠ Český Brod, Žitomířská 885

Českobrodský zpravodaj
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Druhý květnový týden byl celý věnován tématu Má vlast – místo, kde žiji. V tomto duchu byl vybrán také 
cíl tradičního jarního výletu – Pražský hrad. Několik dnů před odjezdem se děti seznamovaly se státními 
symboly, malovaly vlajku, listovaly encyklopediemi a prohlížely obrázky hlavního města, poslechly si státní 
hymnu a na internetu shlédly ukázky příležitostí, při kterých ji mohou slyšet.

Ve středu 6. května ráno jsme odjížděli autobusem 
již v doprovodu příslušníka Hradní stráže v unifor-
mě, který byl po celou dobu výletu naším průvod-
cem. Těšení se na cestu a očekávané zážitky nepo-
kazil dětem ani drobný déšť, který se v průběhu 
dne několikrát vystřídal s nesmělým sluníčkem.

Již při průjezdu centrem města směrem děti nad-
šeně vykřikovaly, že vidí Pražský hrad, který si pa-
matovaly z ,,teoretické“ přípravy, měly možnost 
jej zahlédnout několikrát z různých míst. Autobus 
nás zavezl před kasárny Hradní stráže v Loretánské 
ulici, kde nás přivítal další člen Hradní stráže. Celá 
naše výprava prošla Hradčanským náměstím přes 
I. a II. nádvoří do Vikářské ulice. Děti musely před 
Chrámem sv. Víta hodně zaklánět hlavičky, aby si 
vůbec uvědomily, u jak monumentální stavby se 
nacházejí. Nedivily se ale pouze naše děti, několi-
krát jsme zaznamenali údivy množství návštěvníků 
hradu, zejména cizinců, nad malými cestovate-
li s batůžky na zádech, kteří působili ve srovnání 
s vysokými stavbami jako mravenečci.

Následovala prohlídka Muzea Hradní stráže s ukáz-
kami historických uniforem, prezidentskými stan-
dartami, historickými zbraněmi. Zde děti úspěšně 
odpovídaly na záludné otázky našich průvodců, 

správná odpověď byla odměněna drobným dár-
kem. Prohlídku muzea vystřídalo slavnostní střídá-
ní stráží na III. hradním nádvoří doprovázené živou 
hudbou. Toto střídání měly děti možnost sledovat 
z V.I.P. místa. Po skončení přehlídky jsme se vydali 
na procházku hradních zahrad a využili jsme nád-
herné vyhlídky na hlavní město. Dětem velmi chut-
nal vydatný pozdní oběd v příjemných prostorách 
jídelny kasáren Hradní stráže, kde jsme ukončili 
návštěvu Pražského hradu.

Jitka Majerová, MŠ Liblice

Návštěva Pražského hradu

Českobrodský zpravodaj
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Tenisové léto

2�Sport

Nejprve bychom chtěli poděkovat za přízeň fanoušků dobrého tenisu, kteří hojně navštěvují zápasy našich 
družstev v právě končící sezóně.

Dále bychom chtěli informovat o akcích, které jsme 
připravili pro naše hráče pro nadcházející letní sezónu. 
Připravili jsme několik příměstských tenisových tábo-
rů, které budou probíhat od 7. 7. do 10. 7. a od 13. 7. 
do 17. 7. v červenci a dále od 17. 8. do 21. 8. a od 
24. 8. do 28. 8. v srpnu. Tyto tábory povedou Martin 
Kratochvíl a Lucie Švejcarová a případné další informa-
ce Vám rádi poskytnou přímo na našich kurtech.

Již tradičně jsme pro naše závodní hráče jakéhokoliv 
věku připravili letní tenisové soustředění v tenisovém 
areálu v Raspenavě v Jizerských horách. Toto soustře-
dění proběhne od neděle 19. 7. do soboty 25. 7.

Na našich kurtech můžete také sledovat závodní 
tenis v těchto termínech: 4. - 6. 7. a 29. - 31. 8. tur-
naje kategorie „C“ pro mladší žáky a žákyně, 11. 7. 
a 8. 8. turnaje babytenisu a 22. - 24. 8. turnaj kate-
gorie „C“ pro dorostence a dorostenky.

Děkujeme za Vaši přízeň, těšíme se na viděnou na 
kurtech a sledujte výsledky našich hráčů buď na 
www.cztenis.cz, nebo v našich vývěskách.

Za oddíl tenisu Zdenek Pučálka

Českobrodský zpravodaj
červen 2015



Ligová sezóna basketbalového dorostu

30 Sport

Tým kategorie U17 nastupoval pod označením BK Český Brod a reprezentoval město v lize U17 (skupina A). 
Tým byl složen převážně z hráčů Českého Brodu a jeho blízkého okolí ročníku narození 1998 a 1999 a dále 
z hráčů Nymburka kategorie U15 a U17. Na začátku sezóny byl pohled na soupisku optimistický, ale tento 
optimismus bohužel vydržel jen několik měsíců. Hráči postupně ztráceli zájem reprezentovat Český Brod 
a na konci sezóny jsme dohrávali ve velmi okleštěné sestavě.

I přes tyto problémy s početností hráčů se podaři-
lo základní část sezóny zakončit na 10. místě z 12 
týmů. V této části soutěže jsme získali 7 vítězství 
a obdrželi 15 porážek. První z vítězství jsme doká-
zali vybojovat ve 4. kole na hřišti Kladna (88:35), 
dále jsme zvítězili v 9. kole na domácím hřišti proti 
týmu Ústí nad Labem (75:63), v 11. kole v Táboře 
(68:58), v 15. kole doma se Sokolem Pražským B 
(72:62), v 16. kole doma s Kladnem (140:49!), v 22. 
kole doma s Českými Budějovicemi (83:63).

V několika případech jsme potrápili favority z vel-
kých měst. V domácím utkání s pozdějším vítězem 
naší skupiny Levharty Chomutov jsme hráli vyrov-
naný zápas, přesto jsme prohráli přijatelným rozdí-
lem osmi bodů (66:74). V prosincovém utkání pod 
Vyšehradem jsme se s místním Sokolem Vyšehrad 
rvali o vítězství do posledních sekund. Prohra pou-

ze o 4 body hráče velmi mrzela (68:72). V odvet-
ném utkání jsme na domácí palubovce předvedli 
opět pěkný výkon a s posíleným soupeřem jsme 
prohráli o 12 bodů. Oba tyto zápasy měly vysokou 
úroveň a divácká kulisa v Praze i v Českém Brodě 
byla výborná. V těchto (i několika málo dalších 
zápasech) nás posílili pozdější vítězové Mistrov-
ství ČR kategorie U17 z Nymburka Patrik Svoboda 
(odehrál 6 zápasů) a také MVP (nejužitečnější hráč 
Mistrovství ČR U17) Martin Kolář (4 zápasy). Další 
těsnou porážku jsme utrpěli na palubovce Sokola 
Pražské B (64:68).

V následující fázi soutěže zvané play out jsme ode-
hráli dalších 6 zápasů (2 vítězství, 4 porážky). Po 
konci této fáze soutěže bylo jasné, že se nám nepo-
dařilo ligu U17 udržet i pro příští sezónu.

Mezi hráče, kteří nastoupili alespoň k jednomu 
utkání ligy U17 patří: Tejček Tomáš (27 utkání), 
Koudela Martin (26), Křešťák Martin (25), Vejvar 
Vojtěch (24, hráč Nymburka U15), Polák Jiří (23), 
Mareš Lukáš (21, hráč Nymburka U15), Novák 
Miroslav (18), Bubeník Jonáš (18, hráč Nymburka 
U15), Navrátil Daniel (18), Malec Leoš (14), Holou-
bek Lukáš (13), Švarc Robin (12), Krumpolec Jan 
(11), Výborný Dominik (6), Svoboda Patrik (6, hráč 
Nymburka U17), Kolář Martin (4, hráč Nymburka 
U17), Lupínek Vít (3), Pýcha Vojtěch (2).

Michal Kocián, trenér

Českobrodský zpravodaj
červen 2015



Krajem bitvy u Lipan
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Klub českých turistů - odbor Český Brod uspořádal 30. května 2015 již 33. ročník dálkového pochodu a cyk-
loturistické jízdy „Krajem bitvy u Lipan“. Akce se každoročně koná na památku bratrovražedné bitvy u Li-
pan, které se ve zdejším kraji odehrála v neděli dne 30. května 1434. Letos se akce konala i u příležitosti 
600 let od proradného uvěznění a upálení Mistra Jana Husa. Akci finančně podpořilo město Český Brod.

Pořadatelé připravili šest pěších tras (62 km, 48 km, 
33 km, 21 km, 19 km a 15 km) a dvě cyklotrasy 
(70 km a 48 km).

Start a cíl všech tras byl v budově Městského úřadu 
na náměstí Arnošta z Pardubic. Pěší trasy 15 km, 
19 km a 21 km zavedly turisty přes Tuchorazskou 
hlásku a Přehvozdí do Dolánek. Trasa 15 km měla 
obrátku Pod Srnčím kopcem; trasy 19 km a 21 km 
na Rozcestí na Šembeře. Trasa 21 km vedla z obrát-
ky do cíle přes Mrzky a Tismice.

Ostatní trasy byly vedeny do Kostelce nad Černý-
mi lesy, kde se na náměstí konaly tradiční kera-
mické trhy. Pěší trasa 33 km dále vedla k Lipanské 
mohyle, kde turisty čekala další pozoruhodnost 
- probíhala zde vzpomínková akce na bitvu u Li-

pan s bohatým programem, včetně rekonstrukce 
této krvavé události našich dějin. I další trasy vedly 
z Kostelce n. Č. l. k Lipanské mohyle - pěší trasa 
48 km přes Skalickou myslivnu, Komorce a Krym-
lov, cyklotrasa 48 km pak přes Jevany, Černé Vodě-
rady a Konojedy. 

Nejdelší pěší trasa a nejdelší cyklotrasa měly obrát-
ku u Sázavského kláštera. Sem pěšáci dorazili přes 
Skalickou myslivnu, cyklisté pak přes Jevany, Černé 
Voděrady, rybník Propast a Stříbrnou Skalici. Od 
kláštera účastníci obou tras vystoupali Čertovou 
brázdou do Mělníka, k pomníku zdejšího rodáka, 
brigádního generála Jaroslava Vedrala Sázavského, 
velitele 1. československé brigády v SSSR, který 
padl na Dukle dne 6. 10. 1944, krátce po překroče-
ní československé hranice. Z Mělníka pěšáci pokra-
čovali k Lipanské mohyle přes Moštice a Krymlov; 
cyklisté přes Moštice, Krymlov a Kouřim. Od mo-
hyly už všichni turisté směřovali přes Vitice, Kšely 
a Přistoupim do cíle.

Letošního ročníku akce se zúčastnilo 104 pěšáků 
a 26 cyklistů a zajišťovalo ji 5 pořadatelů.

V cíli dostali všichni turisté malé občerstvení, pa-
mětní diplom a pamětní pohlednici pochodu. Hr-
níček s motivem naší turistické akce dostalo 18 
vylosovaných turistů a nejvzdálenější, nejmladší 
a nejstarší účastník.

Ing. Václav Čokrt

Českobrodský zpravodaj
červen 2015
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O víkendu 6. a 7. června se na nohejbalových kurtech konalo mistrovství České republiky v nohejbale dvojic 
a trojic dorostenců. Do Českého Brodu přijeli dorostenci ze všech míst, kde se tento krásný sport hraje.

V sobotních tropických podmínkách se bojovalo 
o titul mistra ve dvojicích. Mezi favority patřily 
týmy, které jsou na předních místech dorostenec-
ké ligy, jako jsou Modřice, Prostějov a České Budě-
jovice. Také dorostenci z Čakovic a Čelákovic patří 
mezi obávané. Tito hráči se sice dorostenecké ligy 
neúčastní, ale zato běžně nastupují v nejvyšších 
mužských soutěžích. Nakonec se mezi nejlepší čtyři 
týmy v sobotu probojovali hráči z Čakovic, Strato-
va, Modřic a Horažďovic. Mistrem republiky dvojic 
se stal tým z Čakovic. Druhé místo obsadili hráči ze 
Stratova, třetí Modřičtí a čtvrté tým z Horažďovic.

V neděli se hrála královská disciplína nohejbalu 
a to hra trojic. Vítězem a mistrem republiky v tro-

jicích se stal tým z Čelákovic, který v semifinále 
porazil tým z Modřic a ve finále si dokázal poradit 
i s týmem z Čakovic. Konečné pořadí tak bylo ná-
sledující: na prvním místě Čelákovice, druhé Čako-
vice, třetí Modřice a na čtvrtém místě se umístily 
České Budějovice.

Na tomto mistrovství také startovala jedna dvojice 
a jedna trojice z řad českobrodského nohejbalu ve 
složení Jan Čech, Jan Vlasák a Michal Čachotský. 
Českobrodští dorostenci dokázali postoupit ze zá-
kladních skupin do vyřazovacích bojů, kde bohužel 
už nedokázali přehrát své soupeře.

Ing. Martin Janík

Nohejbalový víkend MČR

Z dlouhodobých soutěží, byl začátek sezóny pro tým mužů „A“ velice slibný. Sezónu zahájili výhrou nad 
Čelákovicemi. Poté hráli proti týmům, které se v loňské sezóně umístily na prvních čtyřech místech.

Tyto týmy naši dokázali potrápit, ale na body bo-
hužel nedosáhli. Dobré utkání předvedli naši muži 
v Čakovicích, kde bylo vítězství na dosah, bohužel 
za stavu 5:2 domácí zabojovali a byla z toho za-
sloužená remíza pro oba týmy. S postupem času 
a náročnými dvojzápasy se dostavila zranění 
a špatná nálada v týmu, díky které se nedaří vy-
hrávat dílčí zápasy, což vede k nebodování v jed-
notlivých utkáních. Díky pořádání MČR dorostu 
mají všechny ligové týmy volný víkend, tak doufej-
me, že náš elitní tým nabere druhý dech a popere 
se ještě o nějaké body.

Vzhledem ke kratší soutěži začínaly ženy „A“ letos 
sezónu až v květnu. V ženské 1. lize se totiž nehraje 
play-off a o vítězi rozhoduje konečný bodový zisk, 
popřípadě lepší či horší vzájemný zápas. Naše hráč-
ky zatím neprohrály ani jeden zápas. Dalo by se říct, 
že všechno šlo hladce. Proti týmu z Útěchova (loni 
stříbrnému) dokázaly s přehledem vyhrát 6:0 a tak 
se velice přiblížily k zisku dalšího titulu z dlouhodo-
bé soutěže. Musí ovšem odehrát ještě zbylé zápasy 
a dokázat nepřemožitelnost v ženské lize.

Ing. Martin Janík

Ligové soutěže nohejbalu

Českobrodský zpravodaj
červen 2015
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Byl to pro nás vstup na poměrně nejistou půdu, i když v první chvíli – pozdě večer na schodech před soko-
lovnou, kde se to celé mezi sokoly a skauty upeklo - samozřejmě „výborný nápad!“ Sokol podobnou akci 
nepořádal dlouhá léta a navíc počasí ještě dva dny před pochodem svádělo k myšlence, že pořadatelé 
budou vůči eventuálním účastníkům v silné přesilovce.

Počasí se k nám ale zachovalo více než příznivě 
a tak jsme v sobotu ráno 23. května naložili vše 
do aut, v sokolovně zprovoznili start pochodu 
a vyrazili na trasu. Další zastávkou byly Kšely, kde 
jsme postavili kontrolní stanoviště a kde se sbíhaly 
všechny tři vytýčené trasy pro pěší i cyklisty. Cílem 
ale byla lipanská mohyla. Stavělo se občerstvení, 
stánek s propagačními předměty, stanoviště střel-
by z airsoftových pušek a luků, tunelová prolézač-
ka, místo zatloukání hřebíků a ukrývaly se pod zem 
historické mince, které pak pomocí minohledaček 
nadšeně hledali děti i dospělí. A také se připravo-
valo ohniště pro opékání buřtů a instalovala malá 
výstavka historických fotografií o tom, jak naši so-
kolští předkové kdysi na Lipany chodívali…

Vzhledem k předchozímu počasí a prvnímu poku-
su o novou akci jsme ve velkou účast moc nedou-
fali. Ale po zprávě ze sokolovny, že je na trase již 
90 účastníků a ještě další přicházejí, věděli jsme, 
že jsme právě obnovili tradici… A pak už se začali 
objevovat první cyklisté a po nich i pěšáci.

V cíli se vyměňovaly orazítkované Poukazy na buřta 
za ten skutečný, opékalo se, střílelo, prolézalo, zatlou-
kalo i hledalo a k tomu všemu se prohlíželo, popíjelo 
a povídalo. A povídalo se i u mohyly, o jejím vzniku 
i tehdejších Poutích na Lipany za starých časů.

Po půl třetí odvezl zpět do Brodu část účastníků 
přistavený autobus a část se vydala pěšky či na 
kole na zpáteční cestu. Celá velmi pohodová akce 
byla ukončena v 15 hodin.

Pokud sečteme startující z českobrodské sokolov-
ny, přidáme ty, kteří se přidali až od kontrolního 
stanoviště a pořadatelskou partu, dostaneme se 
k 150 (!) účastníkům! Což považujeme na první 
ročník a fakt, že se v Brodě a jeho okolí konalo 
v tento den několik dalších akcí pro veřejnost, za 
opravdu velký úspěch.

A za něj děkujeme v první řadě českobrodskému 
14. junáckému středisku Psohlavců, kteří se oprav-
du velkou měrou zasloužili o poutavý a pohodový 
průběh akce a také panu starostovi obce Vitice 
panu Urbancovi, který nám vstřícným přístupem 
umožnil tuto akci u mohyly zrealizovat. A samo-
zřejmě stejné díky i našim pomáhajícím členům. 
Na shledanou na Lipanech zase za rok...

Ing. Jaroslav Petrásek ml.
náčelník T. J. Sokol Český Brod

Pouť na Lipany? Sokol obnovil tradici!

Českobrodský zpravodaj
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Memoriál prof. Jaroslava Pelikána

36 Sport

9. května uspořádal ŠK Český Brod Českobrodského spolku šachovního 18. ročník memoriálu prof. Jarosla-
va Pelikána, významné osobnosti českobrodského šachu, který se svými úspěchy zejména při práci s mlá-
deží nesmazatelně zapsal do historie šachového klubu. Účastníky memoriálu při zahájení pozdravila vdova 
po Jaroslavovi Pelikánovi prof. Hana Pelikánová, přítomna byla rovněž dcera Ing. Jindra Kollerová.

Do společenského sálu hotelu Apeyron přijelo 64 
chlapců a dívek, aby bojovali o poháry, medaile, di-
plomy a věcné ceny. Pro žáky regionu SD-Polabí byl 
Memoriál současně také jeden z turnajů Základní-
ho kola Krajského přeboru mládeže Středočeského 
kraje do 16 let. Soutěž organizačně zajistili a o její 
hladký průběh se postarali spolu s pisateli těchto 
řádků členové šachového klubu Ing. Miroslav Ur-
ban, Ing. Ivan Koudelka, Bc. Vít Brandejský, Ond-
řej Šedivý, Jan Čermák, Mgr. Jan Fiala a Stanislav 
Švec.

Také po sportovní stránce byl turnaj na velmi dob-
ré úrovni, ve startovním poli byla řada chlapců 
a děvčat, kteří hrají celostátní soutěže.

Vítězem kategorie mladších žáků se stal Pavel Ně-
meček (DDM Symfonie Poděbrady) před Davidem 
Hamplem (KŠ Říčany 1925) a Ondřejem Laštovkou 
(DDM Sokol Nymburk). Nejlépe umístěnou dívkou 
byla Monika Strnadová z Říčan. 

V kategorii starších žáků získal 1. místo Lukáš Ně-
meček, druhá byla Tereza Novotná, na 3. místě 
skončil Aleš Kronowetter, všichni z DDM Symfonie 
Poděbrady.

Mezi juniory byl nejlepší Pavel Plechata (TJ Kavalier 
Sázava). Cenu pro nejmladšího účastníka si odnes-
la pětiletá Linda Kubíčková z Čelákovic.

Z českobrodského šachového klubu se turnaje zú-
častnilo celkem 8 dětí, 4 v kategorii mladších a 4 
ve starších. Nejlépe si vedl Jaroslav Boháč, který si 
7. místem zajistil postup do finále Krajského přebo-
ru, které se bude konat v červnu v Mladé Boleslavi. 
Dobrého umístění dosáhli a také dle svých mož-
ností hráli Stanislav Ježek, Kryštof Trojan, Jakub 
Tožička, Veronika Homolová, Lukáš Dlabal, Tereza 
Tožičková a Vojtěch Lasák.

Při pohledu na výsledky našich hráčů v turnajových 
tabulkách musíme brát v úvahu i to, že se turnaje 
účastnili jak ostřílení turnajoví borci, tak i ti, kteří 
se této královské hře věnují teprve několik měsíců. 
Potěšilo by nás, kdyby jejich úspěchy podnítily zá-
jem o šachy v řadách českobrodské mládeže. Všich-
ni případní zájemci jsou vítáni. Můžete se přihlásit 
nebo se jen přijít podívat na úterní nebo páteční 
trénink pro mládež - od 17 hodin v kazetovém sále 
domova ANNA (Žitomířská 323).

Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný,
Českobrodský spolek šachovní

Českobrodský zpravodaj
červen 2015



Úcta k tradicím a předkům je dnes trochu opomíjená a ve spotřebním způsobu života se vytrácí. Toto na-
štěstí neplatí ve firmě rodiny Pažoutovy, která v minulosti navázala na činnost svých předků a letos v lednu 
oslavila 100. výročí založení firmy. Živnost byla založena v roce 1912 panem Karlem Zajíčkem jako „Vývozní 
dům Karla Zajíčka v Poříčanech“ a v lednu roku 1915 přestěhována do Českého Brodu, kde pan majitel 
zakoupil dům čp. 136 v dnešní Suvorovově ulici, ve kterém potomci rodiny žijí a podnikají dodnes.

Karel Zajíček měl obchodní zastoupení šicích strojů, 
gramofonů a velocipedů. Celá rodina tvrdě dřela, 
aby vše prosperovalo. V roce 1930 předal obchod 
i dům dceři a zeťovi Jaroslavu Mandysovi, který ob-
chod rozšířil i o motocykly a autopříslušenství. Po 
tragickém úmrtí majitele, převzal obchod švagr Josef 
Zajíček, který jej vedl od roku 1938 až do znárodnění 
v roce 1953, kdy se stal Mototechnou. Všechno úsilí 
přišlo vniveč a zůstala i hořká příchuť křivdy, kdy při 
navracení znehodnoceného majetku majitelka za-
platila třeba i za psací stroj, který nesl firemní štítek 
Jaroslava Mandyse, ale to by byl dlouhý příběh...

Zajímavostí je, že firma vydala pod názvem Pre-
mier almanach – firma Karla Zajíčka nástupce Ja-
roslav Mandys (tovární sklady kol, šicích strojů, 
dětských kočárků, odstředivek a gramofonů) po-
měrně silný katalog o historii kola s fotografiemi 
kol a podrobnými podrobnostmi o cyklistice, který 
dnešní majitelé sehnali na burze. Moc se neliší od 
dnešních, propagačních katalogů, jen je černobílý, 
trochu opotřebovaný a i ten pravopis je trochu jiný. 
Z úcty k předkům Pažoutovi zakoupili i historická 
kola se zvonkem a reklamním štítkem Karla Zajíčka 
i Jaroslava Mandyse a pečlivě opatrují staré rodin-
né fotografie a dokumenty svých předků. Že slušní, 
poctiví a vážení obchodníci měli v minulosti určité 
postavení, dokazuje i zarámovaná fotografie nad 
pracovním stolem současné majitelky - fotografie 
obchodního grémia z roku 1934, kde vedle jména 

původního majitele jsou i jména dalších 20 členů, 
jako Josef Jirkovský, Karel Ropek, Ladislav Čaban, 
Bohumil Straka, Václav Jeník … přeji tedy firmě 
AutoMotoVelo jen vše nejlepší, hodně úspěchů 
a dobrý start do další stovky!

Zdenka Bočková, IC Český Brod

100. výročí firmy Auto Moto Velo – vše pro jízdní kola a automobily
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Tajemná hrobka a trocha hrůzy po páteři...

Ve zdech starého zámku se ozývá tajemné klepání, dveře ztěžka vržou a za oknem se ve svitu měsíce zje-
vuje hrůzná tvář… V podobné atmosféře probíhal v Městské knihovně závěrečný cyklus literárních besed 
pro žáky ZŠ v tomto školním roce, pod názvem Děsivá literatura aneb Upíři, démoni, přízraky a spol. jsme 
připravili pořad věnovaný příběhům, u kterých se jejich čtenáři mohou příjemně bát.

Po krátkém úvodu z knihy Malá noční hudba pro 
bludičky následovaly ukázky z klasických horrorů 
i moderních hrůzostrašných příběhů pro dětské 
čtenáře. Poslechli jsme si strašidelný úryvek z kni-
hy Drákula, připomněli si vytí Psa baskervillského 
i temné verše z Erbenovy Kytice. Současnou „dě-
sivou literaturu“ zastupovaly ukázky ze sbírky hor-
rorových povídek Zuby nehty, z duchařské fantasy 
Tajná kniha Šerosvitu a jednoho z dílů Akademie 
nočních můr. Živé čtení podbarvila také stylová 
zvuková kulisa.

Potom už na všechny odvážlivce čekala tajemná 
hrobka, skrývající kromě černých pavučin a svě-
télkujících pavouků i knihovnickou truhlu s úkoly, 
které bylo třeba splnit. Ne každý našel odvahu 
vstoupit dovnitř… Děti skládaly nová slova z pís-

men slova KOSTLIVEC, luštily děsivou doplňovačku 
na magnetické tabuli nebo podle slovního popisu 
přiřazovaly správnou knihu k hrůzostrašným kniž-
ním hrdinům. Ti úplně nejodvážnější ještě hledali 
poklad mezi odpornými pavouky, myškami a vy-
dloubanýma očima nebo se napili z Drákulova po-
háru. Milým překvapením pro nás byla třída, která 
přišla i s paní učitelkou oblečená v kostýmech stra-
šidelných postav.

Ve druhé části pořadu čekalo na naše malé návštěv-
níky tradiční setkání s novými knihami, které tento-
krát mělo být také inspirací pro četbu na nadchá-
zející prázdniny. Jako poděkování za nádherná díla, 
která děti vytvořily pro probíhající stejnojmennou 
výstavu, nakonec všichni ochutnali sladké překva-
pení: napečené duchy, hrobky, rakvičky a netopýry. 
Během dubna a května se v naší „děsivé knihov-
ně“ vystřídalo 703 žáků z obou českobrodských ZŠ, 
ZŠ a PrŠ Český Brod, ZŠ Přistoupim a ZŠ Poříčany.

Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Renata Červenková, Radkin Honzák: Všichni žijem‘ v blázinci
V rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou se renomovaný psychiatr a psy-
choterapeut zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společ-
nosti, v níž duchovní rozvoj výrazně zaostává za technickým. Opravdu nám psycho-
farmaka pomáhají k pocitu štěstí? Nejsou některé nové choroby spíš zlozvyky? Je 
psychoterapie léčba, nebo ztracený čas? Témata rozhovorů nejsou příliš povzbudivá, 
Radkin Honzák ale s nadhledem a s lehkou ironií komentuje fenomény dnešní doby, 
které se „příčí Matce přírodě a psychiatrům zajišťují dostatek pacientů i do budouc-

Josef Urban: Tenkrát v ráji
Román inspirovaný osudy legendárního horolezce Josky Smítka nás zavede do di-
vokých skal Českého ráje, jejichž krásu ve třicátých letech objevoval a kde se za 
okupace dlouhé měsíce skrýval před nacisty. Josef Urban obalil reálné jádro Smít-
kova života vatou příběhu dvou kamarádů, které spojovala vášeň pro horolezectví 
a později rozdělovala láska k jedné ženě, vypráví nejen o strmých cestách v pískov-
cových stěnách, ale především o křivolaké cestě ke svobodě. V současné době se 
chystá filmové zpracování knihy, písně pro film skládá česká zpěvačka Radůza.

Kompletní přehled nových knih za měsíc květen 2015 je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Večerníčkův pohádkový špalíček
Před padesáti lety se na obrazovce Československé televize poprvé objevily po-
hádky na dobrou noc v pořadu nazvaném Večerníček. Ve stejném roce se k po-
řadu přidal klučina v papírové čepici, který přilétne odněkud z hvězdné oblohy, 
ukloní se, pozdraví a rozhazuje psaníčka s nápisem Večerníček. Po skončení ve-
černí pohádky se zase pěkně ukloní, popřeje dětem dobrou noc a odlétá do dálek 
vesmíru, možná do říše snů. Padesát obrázkových příběhů v tomto pohádkovém 
špalíčku je symbolickým výběrem z nejoblíbenějších televizních Večerníčků.

-

-
-
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Milí spoluobčané Českobrodska a Pečecka, v před-
minulém Zpravodaji a i na dalších místech, kde se 
informace potkávají, jste mohli zaznamenat petici 

k podpoře v jednáních o prodloužení vlakového 
spojení S7 z Úval do Českého Brodu.

Slavíme všichni úspěch. Středočeský kraj rozhodl 
o financování prodloužení linky S7, takže s novým 
jízdním řádem od prosince 2015 bude vlak v 15-
minutovém intervalu jezdit do Prahy ne z Úval, 
ale z Českého Brodu, a to ráno od 6 do 9 hodin 
a odpoledne mezi 15. a 19. hodinou.

Vaše angažovanost, stvrzena podpisy na peti-
ci, v počtu přes jeden-tisíc-sto, velmi pomohla 
v urychlení jednání vedení našeho města se zástup-
ci Středočeského kraje a také v potvrzení správnos-
ti iniciativy. Petiční archy jsme předali hejtmanovi 
Středočeského kraje, Ing. Miloši Peterovi.

Petice nám všem ukázala, že dává smysl stále pod-
porovat dobrou a všem prospěšnou věc. Velice 
si vážíme Vaší přízně a podpory, jejichž míra nás 
nadchla.

Děkujeme Vám všem. Děkujeme majitelům ob-
chodů, zástupcům škol, zájmových organizací, kte-
ří nám pomohli v šíření petice a poskytli své pro-
story jako podpisová místa pro petici. Děkujeme 
radnicím Českého Brodu a okolních obcí, které nás 
podpořily v iniciativně a aktivně pomáhaly v šíření 
petice.

Za petiční výbor Ing. Blanka Marosi, 
Ing. Jiří Pospíchal a JUDr. Ing. Jana Ammerlaan

Častější vlakové spojení s Prahou se stane skutečností letos v prosinci

Nepostrádat smysl pro humor. Humor je plášť 
do nepohody. Je to lék, pročišťuje mozek, zahání 
stres. Člověk se také cítí uvolněně ve společnosti 
přátel a také v přírodě.

Takže, každý je sám sobě léčitelem. Má mít vůli, 
udržet si dobrou náladu (a nemít zamračený ob-
ličej).

A. Vacková, 
žijící již přes devadesát let tímto návodem

Návod, jak žít
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�1Píšete nám

Obyvatelé Kostelce nad Černými lesy i návštěvníci budou moci využít novou vyhlídkovou trasu, která po-
skytne dosud málo známý pohled na panorama města.

V Kostelci nad Černými lesy jsme se v květnu pus-
tili do opravy první části Lichtenštejnské cesty. Pod 
názvem projektu Stezka z města – Lichtenstejnská 
stezka se týká úseku od domova pro seniory v ulici 
Lázeňská ke kapličce svatého Gotharda. Kapličku 
vytvořil známý kostelecký umělec Zdeněk Hůla.

Cesta je projektována jako zpevněná s mlatovým 
povrchem a s odvodňovacími žlaby pro dešťovou 
vodu. Na tento projekt poskytly prostředky EU, 
MAS Podlipansko a Ministerstvo zemědělství z Pro-
gramu obnovy venkova. Od kapličky Sv. Gotharda 
je skutečně nádherný a ne příliš známý pohled na 
černokostelecký zámek a celé panorama Kostelce 
nad Černými lesy.

V současnosti město realizuje první etapu a v ob-
nově této cesty chceme pokračovat s cílem, ve 
spolupráci s obcí Přistoupim a s Českým Brodem, 
propojit Kostelec nad Černými lesy a Český Brod 
touto historickou kočárovou cestou.

Obnovou a budováním pěších a cyklistických ste-
zek chce město Kostelec nad Černými lesy vytvořit 
podmínky pro rozvoj turistického ruchu v regionu. 
Chceme, aby se návštěvníci města měli možnost 
projít po pohodlných cestách a aby si pamatova-
li, že se u nás dá nejen dobře posedět v některé 
z vyhlášených restaurací a kaváren, ale i načerpat 
nové síly procházkou po okolí. Pokud se totiž od 
Gotharda vydáte dále do údolí Jalového potoka, 
dojdete k bývalé Lomičově hájovně, odkud vede 
pohodlná lesní cesta do Přehvozdí, arboreta České 
zemědělské univerzity nebo třeba do Přistoupimi. 
Cesta je lemována statnými a mnohdy i unikátními 
stromy, které sem nechali přivést bývalí majitelé 
kosteleckého panství. Vede po rovině vedle potoka 
a potkáte u ní i malebné rybníky.

Ing. Jiří Kahoun, starosta
Město Kostelec nad Černými lesy

Obnova lichtenštejnské stezky

POZVÁNKA NA 135. VÝROČÍ SDH TUKLATY
Přípravný výbor si Vás dovoluje pozvat dne 27. 6. 2015 na oslavy 135 let dobrovolného hasič-
ského sboru v Tuklatech. V rámci oslav je připraven doprovodný program. Více na stránkách 
SDH www.sdhtuklaty.cz. Těšíme se na Vás.

Českobrodský zpravodaj
červen 2015
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Víte, co může způsobit trestný čin? 
Víte, jak člověk může prožívat trestný čin?  
Víte, kde může nalézt pomoc? 
 
POKUD VÁS ZAJÍMAJÍ ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY, 
PŘÍJĎTE NA PŘEDNÁŠKU - zdarma 
 

Oběti trestné 
činnosti 
  

Čtvrtek 25. 6. 2015 od 17:00 – 18:00 hodin 

MÍSTO 
ZASEDACÍ MÍSTNOST  - vedle obřadní síně 
budova MěÚ Český Brod, nám. Husovo 70 
 
Mgr. Bc. Tomáš Kellner 
Probační a mediační služba 
Seminář se koná ve spolupráci  
s ODBOREM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MěÚ Český Brod.  
 

Seminář je realizován v rámci projektu Proč zrovna já?  
(CZ.1.04/3.1.00/73.00001) 



PRODE J
PALIVOVÉHO DŘEVA
•  příznivé ceny – sypaný štípaný m3 tvrdého dřeva: 950 Kč vč. DPH
•  jistota původu –  vyrábíme palivové dřevo přímo z našeho cer-

tifi kovaného lesa
•  výroba expedice v areálu hájovny ve Vrátkově č.p. 78 
•  dopravu zajistíme
•  kompletní ceník na www.cesbrod.cz

Městské lesy Český Brod

tel.: +420 723 469 064

e-mail: lesy@cesbrod.cz



2 turnusy: 20. – 24. ervence a 10. – 14. srpna 2015 

vždy od 7:30 do 17:00 hodin
cena 2.500 K , sourozenecká sleva

maximum inností v rozlehlé zahrad , dostatek pohybu a kreativního 
tvo ení

(vždy ze tvrtka (
na pátek: v p ípad  p kného po así profesionálním hv zdá ským sí p

dalekohledem), , b hem 
p ýp p p p p

), , b
které prob hne vernisáž veškerých um leckých d l vytvo ených b hem tábora.

Více informací na  a a a , rezervace u Terezy aa , r
Stuchlové na tel. ísle: .

,
e: .





  podpora a pomoc všem obětem trestných činů
 poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
 poskytnutí právních informací ohledně trestního řízení

 a náhrady škody
  zprostředkování účasti v programu mediace mezi obětí

 a pachatelem
  zprostředkování dalších potřebných služeb

Pomoc a poradenství jsou bezplatné.

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

„PROČ ZROVNA JÁ?“

adresa: Rimavské Soboty 992, 280 02 Kolín II.
poradenské hodiny: pondělí 14:00 – 16:00, středa 8:00 – 10:00 
poradce: Mgr. Eva Benešová 
telefon: 734 362 965
e-mail: ebenesova@pms.justice.cz
poradce: Mgr. Kamila Fantová 
telefon: 737 247 437
e-mail: kfantova@pms.justice.cz



 
 

Rádi byste pronikli do tajů současného lesnictví? 
…vydejte se na cestu  

za poznáním společně s námi 
 ZEMĚCHVÁLY VÁS ZVOU 

 NA VÍKENDOVKU S LESNÍKY  
 PLNOU ZÁŽITKŮ, HER A NOVÝCH INFORMACÍ 

       
                                  
                                http://favim.com/image/1959204/ 

 
    

Pořádá Hnutí Brontosaurus za podpory Městských lesů Český Brod 
 
 
 
 
 
 
 



Invia přináší na český trh exkluzivní pojištění FAKTOR 100, revoluci v nákupu dovolené! Díky pojištění FAKTOR 
100 se váš nákup dovolené stane nejbezpečnějším nákupem dovolené v ČR!

Je to díky jedinečné vlastnosti pojištění FAKTOR 100, 
které pokrývá riziko spojené s koupí zájezdu a ná-
sledným neuskutečněním z důvodu krachu pořádají-
cí cestovní kanceláře.

FAKTOR 100 – záruka na vrácení peněz do 30 dnů 
a v plné výši.

Unikátní pojištění FAKTOR 100, jehož garantem je 
pojišťovna AXA-ASSISTANCE zaručuje, že v případě 
krachu pořádající české cestovní kanceláře klient 
obdrží zpět 100% svých uhrazených peněz nejpoz-
ději do 30 dnů!

A tedy má i nadále dost času, aby mohl zakoupit nový 
zájezd u jiné CK a užít si v poklidu své dovolené.

Díky FAKTOR 100 již nebudete čekat několik měsíců 
na výplatu vašich peněz za zrušenou dovolenou, ale 
navíc BEZ OBAV jakou částku obdržíte zpět.

Invia vám vyplatí vždy celou částku vašeho zájezdu 
a to ve formě poukazu na nákup služeb u Invia, který 
má platnost 1 rok a není směnitelný za hotovost.

FAKTOR 100 – pouze u Invia.

Nikdo jiný, kromě Invia nenabízí v České republice 
tuto unikátní a jedinečnou ochranu svých klientů 
proti rizikům spojeným s případným krachem pořá-
dající cestovní kanceláře!

Pouze u Invia si tak můžete vybrat bez jakýchkoliv 
obav zájezd od více než 190 českých cestovních kan-

celáří a nemusíte se bát jakýchovkoliv potíží při je-
jich případném krachu.

FAKTOR 100 – dvojité jištění vaší dovolené.

Pojištění FAKTOR 100 Vám zaručuje 100% jistotu, že 
své finanční prostředky za neuskutečněný zájezd ob-
držíte zpět v plné výši a navíc velmi rychle. Bohužel 
současná legislativa negarantuje klientům zkracho-
valých cestovních kanceláří, že dostanou zpět všech 
finanční prostředky.

Pokud není pořádající cestovní kancelář pojištěna 
dostatečně, tak klientům mnohdy hrozí, že o své 
peníze přijdou. S FAKTOR 100 se Vám však toto již 
nikdy nestane.

Invia Vám vyplatí plnou cenu zájezdu i v případě, že 
je česká cestovní kancelář tzv. podpojištěna.

Nákup dovolené s pojištěním FAKTOR 100 je tak 
nejbezpečnější způsob nákupu dovolené v České 
republice.

Pojištěním FAKTOR 100 Vám garantujeme odjezd na 
vaši dovolenou, a to i v případě krachu pořádající 
české CK. 

S FAKTOREM 100
vždy odjedete na dovolenou.

Invia Český Brod 
Suvorovova 59 
Český Brod

Tel.: 321 800 100 
Mail: cesky.brod@invia.cz

FAKTOR 100 Vám garantuje odjezd na dovolenou.
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FAKTOR 100 Vám garantuje odjezd na dovolenou.
Grupo Estampaciones Sabadell
ESSA Czech spol. s.r.o.

Grupo Estampaciones Sabadell

3.sm nný provoz : 
•
•

Nep etržitý provoz (12 hod.sm ny – krátký a dlouhý týden) 
•
•

Kontaktní osoba:



Pokud zatím znáte jen klasická, trochu upocená fitcentra, do kterých se vám moc nechce, věřte, že tady je 
vše jinak.

Po krátkém zahřátí 
se spolu s trenérkou 
přemístíte k přístroji  
Power Plate, jež pracu-
je na bázi mimovolných 
tělesných reflexů. Jsou 
vyvolány speciálními vibracemi působícími na vyso-
ký počet svalových vláken, která nejsou při běžném 
tréninku ovlivnitelná. Umožňuje tak cvičenci snadný, 
bezpečný a vysoce efektivní trénink, kdy za pouhých 
30 minut dosáhnete stejných výsledků jako při běž-
ném cvičení trvajícím 1 až 1,5 hodiny.

Další na řadu přichází 
Vacu Shape. Trénink 
zde probíhá chůzí na 
běžeckém pásu po dobu 
30ti minut. Problémové 
partie se přitom nachá-
zí v podtlakové kabině. 
Střídavým podtlakem 
je krev nasávána do 
kapilár v podkoží, kde 
působí jako přepravní 
médium a odvádí tuk 
z tukových buněk do 

svalů. Podtlakem je aktivován metabolismus ale 
i lymfatický systém, který zajišťuje lepší odvádění 
metabolických zplodin. Pleť je při pravidelném po-
užívání výrazně hladší a jemnější.

Po těchto procedurách odcházíte nebitá zdravým se-
bevědomím, krásnější, štíhlejší a s přesvědčením, že se 
musíte brzy vrátit. Fitness si zakládá na čistém a příjem-
ném prostředí a je určeno všem věkovým kategoriím.

Fitness dále nabízí TRX, skupinové lekce a ostatní 
služby při kterých se necháte rozmazlovat.

Prvotřídní dámské fitness, kde si budete připadat jako v ráji 
a hubne se tam (skoro) samo

Adresa:
nám. Arnošta z Pardubic 46, 
282 01 Český Brod
www.fithanybany-cb.cz



vepřovou kotletu s kostí – 86 Kč/kg
vepřový bok s kostí – 59 Kč/kg

vepřová játra – 19 Kč/kg

PRODEJNA:
Husovo nám. 41
Český Brod
tel.: 321 622 376

ceny jsou platné od 22. 6. do 11. 7. 2015
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:
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www.fithanybany-cb.cz





Podlahářství
Vojtěch Vavřička
Přišimasy 53,
282 01 Přišimasy

Tel.: +420 728 976 953
podlahyvavricka@centrum.cz
www.podlahy-vavricka.cz

Bezprašná renovace parket, prken a masivních podlah
Realizace vinylových podlah vč. dodání materiálu

Realizace PVC podlah vč. dodání materiálu
Kompletní podlahářské práce vč. odborného poradenství.

telefon: 602 346 796
www.taxikostelec.cz

Taxislužba
Kostelec nad Černými lesy

a Český brod
Jezdíme českými
a prostornými vozy
Škoda superb + 7místné vozidlo

Česká firma
s 10tiletou tradicí

Působení v místě 

bydliště!

Vlastní
časový harmonogram   

Týdenní výplataprovize

Hledáme 
obchodní 
zástupce!

GARANTUJEME:
 Výplatu provizí v hotovosti každý týden!

 Záštitu stabilní nadnárodní společnosti.

 Naši zkušení odborníci Vám předají potřebné vstupní informace.
 Stanete se profesionálem v oblasti fi nancí s možností profesního růstu.

Rosteme a posilujeme na celém území České republiky 
a potřebujeme právě VÁS!

844 666 777
Zavolejte nám a dozvíte se víc

15082_pf_naborove_materialy_inzerce_138x100mm_CZ.indd   1 02/06/15   16:41

! Stěhování - Vyklízení !
Stěhování všeho druhu.

Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení bytů, domů, pozůstalostí atd. 

Autodoprava.
Telefon: 773 484 056



Váž� í m� o� íci kv� itních č� kých jahod!

Sbírat je možno do vlastních nádob nebo zakoupit loubkové košíky. Děti jsou 
vítány od 6 let. Platba probíhá po zvážení nasbíraného ovoce. Zájemci si mohou 
také zakoupit již natrhané plody.

V druhé půlce července pro Vás chystáme také samosběr malin a ostružin.

Více info na našich stránkách www.berryservis.cz nebo na telefonech 
+420 731 105 967, +420 605 350 273 nebo +420 321 672 764

Berry Servis s.r.o. — Břežany II, č.p. 71, 282 01 Český Brod

Přijďte si udělat radost na letošní samosběry! Jako každý rok dbáme na 
kvalitu a zdravotní nezávadnost  plodů, jsou čisté a podestlané slámou. 
Naše jahody byly oceněny značkou KLASA a REGIONÁLNÍ POTRAVINA.

Předpokládaný termín začátku samosběrů je 
28. května za cenu 39 Kč/Kg vč. DPH



KOMINICTVÍ – ELEKTRO
Na Cihelně 1327, 282 01 Český Brod

Telefon: 602 315 982
E-mail: simekff @seznam.cz

 

Obec Chráš any nabízí k pronájmu nové byty v DPS Chotou

Jedná se o nov  postavené byty o velikosti: 
byt A: 34,87 m2,
byt B: 41,28 m2,
byt D: 38,84 m2,
byt E: 51,82 m2.
Výše nájemného iní 57 K /1 m2.
Kritéria žadatele:
v k 70 let a výše, nevlastnit žádnou nemovitost 
ur enou k bydlení. 

P ihlášky, p ípadné dotazy na Obec Chráš any, Chráš any 20, 282 01 eský Brod
(tel: 321 671 011), urad@obec-chrastany.cz.
Podrobn jší informace pan Karel Muka ovský starosta obce tel: 602 309 418. 

PROVOZNÍ DOBA :
PO – PÁ: 9.00 – 12.00, 13.30 – 19.00

SO: 9.00 – 12.00

Pro svatby a společenské příležitosti 
přijímáme objednávky na tel. 732 377 260.

Vinotéka
Zlatá Réva
Husovo nám. 77, Český Brod

NOVĚ
OTEVŘENA

od června

ZAKOUPIT ZDE MŮŽETE:
oblíbená moravská a italská stáčená vína, 
Prosecco s Aperolem (SPRIZ), s bezinkami 

(HUGO), KAGOR (chuť portského) 
z Moldávie. Dále kvalitní přívlastková vína, 

ale i pochutiny vhodné k vínu.
V nabídce najdete ŘECKÉ FRAPPÉ či sklenku 

vína včetně italských specialit.



Chiramed, s. r .o.
chirurgická a gastroenterologická

ambulance
Český Brod, Žižkova 1311, pavilon E - přízemí, tel. 734 408 193

Nově otevřená 

ENDOSKOPIE
v krátké objednací době poskytujeme:

KOLOSKOPII  (KOLONOSKOPII) - vyšetření tlustého střeva
GASTROSKOPII - vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku

k vyšetření nepožadujeme doporučení jinéno lékaře

inzerat_150511.indd   1 5/11/2015   9:52:00 AM

BARVY - LAKY

MU.DESIGN
Bc. Miroslav ULDRICH
Prodejna: 321 620 923 Mobil: 737 581 753
mu.design@seznam.cz



Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

www.autoservis-hovorka.cz
www.autodoprava-hovorka.cz

klimatizace

kompletní servis 

+ dezinfekce ozónem 

699,- bez DPH

e-shop
www.qs-eshop.cz

Dezinfekce 

klimatizace 
pomocí ozónu 

299,- kč bez DPH

 TANE NÍ
  PRO DOSP LÉ (12.SEZÓNA)

SOKOLOVNA  STRAN ICE
Za áte níci 15:15 – 16:50  
Mírn  pokro ilí 17:00 – 18:35 ned le, od 4.10.15 
St edn  pokro ilí 18:45 – 20:25  
Speciál   20:35 – 22:15  

       Info: tel: 603 238 090      e-mail: vasova@volny.cz 

www.tanecni.net



PRODÁVÁME:
Dveře interiérové, vchodové a bezpečnostní
Kliky, dveřní kování
Plovoucí, vinylové a PVC podlahy
Stavební chemie
Obklady a dlažby
Přechodové lišty

ADRESA:
ŽIŽKOVA 152 ČESKÝ BROD
Tel.: 773 991 222
www.profi-elsa.cz

PLOVOUCÍ A VINYLOVÉ 
PODLAHY – SLEVA 15% 

RODINNÁ STAVEBNÍ FIRMA
PROFI – ELSA

PROVÁDÍ VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Český Brod, Žižkova 152, www.profi-elsa.cz, tel. 773 991 222, e-mail: info@profi-elsa.cz

Výstavba rodinných domů
od 1.300.000,- Kč na klíč
Zateplování domů, objektů
Obkladačské, zednické, 
malířské práce

Pokládka plovoucích, PVC
a vinylových podlah
Montáž dřevěných, plastových
a hliníkových oken, dveří
Výstavba plotů
Zajistíme dotace:





Nahodilé události 
zvládnete lépe s naším 
pojištěním.
Gabriela Borovská
    +420 775 438 149
e-mail: gborovska@koop.cz
adresa: Havelcova 70, Kolín    

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI

+420 607 915 486

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová, tel. + 420 603 588 338, 
e-mail: brejchova@profitisk.cz





Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: třetí týden v měsíci
formát: A5, průměrně 48 stran, plná barevnost

1/1
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

879 Kč

KlaSICKá bloKoVá INZERCE

ExKlUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
2.979 Kč
4.568 Kč (jednostranný)
6.030 Kč (oboustranný)
479 Kč

279 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

PR ČláNKy
PR článek 1/2: 1.199 Kč
PR článek 1/1: 2.199 Kč
PR článek 2/1: 4.399 Kč

OStatNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a tisk letáků A5:

logo na titulní straně:
odkaz na PR článek

na titulní straně:
řádková inzerce:

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

poslední aktualizace ceníku: 16. 3. 2015

Zajišťuje tiskárna Profi-tisk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:

+420 603 588 338, brejchova@profitisk.cz
www.profitisk.cz

Uzávěrky: duben 7. 4., květen 4. 5., červen 8. 6., červenec/srpen 3. 8., září 7. 9., říjen 5. 10., listopad 2. 11., prosinec 7. 12. 
data expedice: duben 17. 4., květen 15. 5., červen 19. 6., červenec/srpen 14. 8., září 18. 9., říjen 16. 10., listopad 13. 11., prosinec 18. 12. 





M O N T Á Ž  -  V O D A  -  T O P E N Í  
P LY N  -  M Ě Ř E N Í  -  R E G U L A C E

S T R O J N Í  Č I Š T Ě N Í  K A N A L I Z A C E

S E R V I S  A  R E V I Z E  P LY N O V Ý C H  
K O T L Ů  V Š E C H  Z N A Č E K

mobil: 776 628 888      e-mail: info@fpinstal.cz      www.fpinstal.cz








