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Co nového

Čas prázdnin a dovolených
V dnešním dvojčísle se ohlédneme za akcemi na konci června, července a srpna a přiblížíme nabídku akcí na
začátku školního roku.
Připadá to jako nedávno, kdy školy zakončily školní rok a žáci či studenti si užívají rozpálených prázdnin, byť
v době vydání tohoto dvojčísla se pomalu chystají na nástrahy dalšího ročníku.
Dospěláci vyrazili na dovolené i za hranice snů, aby si užili veder při cestování, další se ve svém volnu věnovali
účastníkům nikoli zájezdu, ale letních táborů stálých či příměstských, kterých letos v Českém Brodě přibylo, či
sportovní reprezentaci na Gymnaestrádě Sokolů v Helsinkách, anebo v roli domácích kutilů doháněli všechny
resty, které v průběhu roku nestačili dodělat… Inu, zkrátka dle Zákoníku práce části II. a oddílu tři jsme si užívali
„dovolené na zotavenou“… těšíce se na alba fotek z dovolené.
V průběhu prázdnin neutichly ani investiční akce města, o nichž se dočtete uvnitř Zpravodaje, jen z exteriérů
se přesunuly do příjemnějších interiérů při rekonstrukcích kina a školní jídelny (viz články o investicích). Vedle
těchto stavebních činností se však úředníci vpravují do tajů projektu „Konsolidace IT“, o které ale budeme
referovat až v září, až se všechny moduly nainstalují a prověří v testovacích procesech. Posun našich „Lotusů“
bude i v komunikaci s veřejností na webovém rozhraní.
V průběhu prázdnin jsme se dozvídali i výsledky dotačních titulů a dalších žádostí. Z dotačních titulů kraje jsme
letos (stejně jako vloni) nezískali nic, což nás nejvíce mrzí ve spojitosti s rekonstrukcí jídelny. Na druhé straně
kraj vyhověl naší žádosti o zařazení Oblastní poradny do sítě škol v rámci ZŠ Žitomířská.
Období prázdnin publicisté považují za „okurkovou“ sezónu, ale při ohlédnutí za všemi akcemi, dotacemi
a žádostmi to o našem městě nelze tak jednoznačně říci.
Avšak nejinak tomu bude i v úvodu září, o čemž vás mohou přesvědčit jednotlivé plakáty s pozvánkami na
akce, jakými budou např. Den bez aut, 170 let železnice v Českém Brodě či Posvícení, a najdete je na obvyklém
místě prázdninového dvojčísla.
Po dovolených na zotavenou nechť nám jde vše lépe, anebo alespoň s úsměvem.
Pavel Janík
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Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled na
roky 2016 – 2019, účetní závěrku a závěrečný účet
města za rok 2014. Tyto materiály jsou zveřejněny na
webových stránkách města

Středočeský kraj neschválil dotaci městu na rekonstrukci školní jídelny – kuchyně. Celá tato investiční
akce tak bude hrazena z rozpočtu města. Provoz školní
jídelny by měl být obnoven 16. 9. 2015.

Rada města schválila účetní závěrky za rok 2014
a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok
2014 u příspěvkových organizací.

Na konci července proběhl další kontrolní den na středověkých hradbách v Českém Brodě sousedících s ulicí Šafaříkovou. Jedná se o II. etapu Revitalizace středověkých hradeb v MPZ (městská památková zóna)
v Českém Brodě. V rámci projektu bude provedeno
očištění koruny zdiva, odstranění vegetace, zpevnění
kamene, přeosazení uvolněných kamenů, přezdívání
uvolněných úseků, zamezení pronikání srážkové vody
do koruny zdiva, tmelení původních kamenů a spárování vápennou maltou. Náklady II. etapy se vyšplhaly
k částce téměř 700.000 Kč. Plánové ukončení stavby
je 30. 9. 2015.

Zastupitelstvo města rozhodlo nezvyšovat daň z nemovitostí pro rok 2016.
Rada města schválila ceník na zapůjčení inventáře
města Český Brod, jedná se o plastové stoly, židle,
stany a jiné. Ceník je uveden na webových stránkách
města.
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy
o účelovém investičním úvěru na parkoviště P+R v Klučovské ulici.

Krajský úřad Středočeského kraje vyhověl žádosti města a zapsal do školského rejstříku Pedagogicko-psychologickou poradnu, která sídlí na nám. Arnošta z Pardubic čp. 12 pod ZŠ Žitomířská.

Zastupitelstvo města uložilo radě města zpracovat ve
spolupráci s komisí pro regeneraci městské památkové
zóny seznam hrobových míst, ve kterých jsou uloženy
ostatky českobrodských občanů, kteří se v minulosti
významně zasloužili o město Český Brod, a zrealizovat
u těchto vybraných hrobových míst zrušení výběru nájemních poplatků s tím, že náklady na pronájem těchto hrobových míst budou hrazeny z rozpočtu města
s opatřením, aby toto pravidlo platilo i pro podobné
případy v budoucnosti.

Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu města za
rok 2014, která je k dispozici v tištěné podobě na Informačním centru či na webových stránkách města.

Rada města a následně i zastupitelstvo města schválily
finanční příspěvky nestátním neziskovým organizacím
na zabezpečení pravidelné činnosti a provozu z Fondu na podporu sportu, kultury a volného času ve výši
1.110 tis. Kč, finanční příspěvky na rekonstrukci a opravy
fasád nemovitostí v MPZ Český Brod v roce 2015 v celkové výši 250 tis. Kč a také finanční příspěvky z Programu
podpory aktivit v sociální oblasti ve výši 280 tis. Kč.

Probíhají práce na výměně veřejného osvětlení v ulicích města, bližší informace naleznete v článku ředitele Technických služeb pod názvem „Pracovníci střediska VO TS Český Brod se nemohou dočkat“.

Vzhledem ke stávajícímu suchému období v měsíci
červenci a na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické situace vodoprávní úřad Český Brod
vyzývá občany i právnické osoby, aby v co největší
míře omezili odběr povrchových vod /z vodních toků/,
podzemních vod /z domovních studní/ i veřejných vodovodů. Jedná se zejména o omezení zálivek zeleně,
dopouštění bazénů, oplach techniky apod.

Strážníci Městské policie Český Brod se vypravili jako
každoročně na skautské tábory, kde představili svoji
práci a dovednosti služebních psů. V Kácovci navštívili
středisko Psohlavců Český Brod a na tábořišti Pod Kopcem Pohoř se zastavili ve středisku Ing. Ládi Nováka.

Dále probíhají práce na rekonstrukci interiéru objektu
kina, který se brzy stane multifunkčním kulturním zařízením města. Na podzim bychom rádi spustili nový
program a přivítali návštěvníky. Pokud máte KULTURNÍ
TIPY, pište! Necháme se rádi inspirovat!
Zastupitelstvo města projednalo rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k územnímu plánu
Český Brod, další jednání k tomuto tématu by mělo
proběhnout na dalším jednání zastupitelstva města
30. 9. 2015
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Body projednávané Radou města 3. 6. 2015
1. Nařízení města č. 3/2015
2. Nařízení města č. 4/2015
3. Územní plán Český Brod - rozhodnutí o námitkách
a vyhodnocení připomínek (nepřijato usnesení)
4. D
 oporučení schválení rozpočtového výhledu 20162019
5. Doporučení schválení účetní závěrky města Český Brod
za 2014
6. Doporučení schválení závěrečného účtu města Český
Brod za rok 2014
7. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 2
k rozpočtu na rok 2015
8. Anna - sociální služby - schválení účetní závěrky za rok
2014 a schválení a rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2014
9. Městská knihovna - schválení účetní závěrky za rok
2014 a schválení a rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2014
10. MŠ Kollárova - schválení účetní závěrky za rok 2014
a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2014
11. MŠ Liblice - schválení účetní závěrky za rok 2014
a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2014
12. MŠ Sokolská - schválení účetní závěrky za rok 2014
a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2014
13. Technické služby - schválení účetní závěrky za rok
2014 a schválení a rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2014
14. ZŠ Tyršova - schválení účetní závěrky za rok 2014
a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2014
15. ZŠ Žitomířská - schválení účetní závěrky za rok 2014
a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2014
16. Záměr na pronájem bytu č. 4, Arnošta z Pardubic 25,
Český Brod
17. Dodatek č. 3 a Souhlas s umístěním sídla (TJ Liblice)
18. S tanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Obecně závaznou vyhláškou pro rok 2016
19. F inanční podíl města Český Brod na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR
a MPZ v roce 2015
20. Odkup části pozemku v obci a k.ú. Český Brod (Klučovská ul.)
21. Prodej volné bytové jednotky č. 1256/10 ul. Palackého
22. P
 rodloužení nájemní smlouvy č. 275/2009/OSM Region Pošembeří o.p.s.
23. Smlouva mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací - Impuls
24. Revokace usnesení (Žitomířská x Komenského)
25. Zápůjčky inventáře Města Český Brod
26. Arnošt s.r.o. - kupní smlouva
27. Dodatek č. 2 ke SoD č. 20150001
28. Program č. 1 Programů podpory kultury, sportu a volného času v rámci Fondu podpory sportu, kultury
a volného času

Věstník
29. Darovací smlouva - Arnošt s.r.o.
30. VO Jungmannova - nasvětlení křižovatky (bod vyřazen z programu jednání)
31. Doporučení uzavření smlouvy o účelovém investičním úvěru P+R Klučovská
Body projednávané Zastupitelstvem města 10. 6. 2015
1. Schválení rozpočtového výhledu 2016-2019
2. Schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok
2014
3. Schválení účetní závěrky města Český Brod za 2014
4. Schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu na rok
2015
5. Darování stavebních objektů v ulici Prokopa Velikého
do vlastnictví Města Český Brod
6. Narovnání vlastnických vztahů - duplicita (Dielsiana
s.r.o.)
7. Prodej pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu
8. Narovnání vlastnických vztahů - Zborovská ul.
9. Prodej části pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu
(ZZN Polabí, a.s.)
10. Finanční podíl města Český Brod na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR
a MPZ v roce 2015
11. Prodej pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu (Saint
Gobain)
12. Směna pozemků (Dielsiana s.r.o.)
13. Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí Obecně závaznou vyhláškou pro rok
2016
14. Arnošt s.r.o. - smlouva kupní
15. Prodej bytové jednotky č. 340/1 Komenského (stažen)
16. Revokace usnesení (Žitomířská x Komenského)
17. Smlouva mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací - Impuls
18. Územní plán Český Brod - rozhodnutí o námitkách
a vyhodnocení připomínek (bod byl přesunut na další
jednání zastupitelstva)
19. Program podpory aktivit v sociální oblasti pro r. 2015
20. Přidělení finančních prostředků z programu č. 1 Programů podpory kultury, sportu a volného času v rámci Fondu podpory sportu, kultury a volného času
21. Schválení uzavření smlouvy o úvěru P+R Klučovská
22. Zrušení poplatků za hrobová místa a údržba významných hrobů
23. Informace - Zápisy z jednání kontrolního výboru
Body projednávané Radou města 17. 6. 2015
1. Doplnění zřizovací listiny ZŠ Žitomířská
2. MŠ Sokolská - žádost o souhlas s přijetím daru
3. Technické služby - žádost o souhlas s prodejem hmotného majetku
4. Uzavření smlouvy na provedení kontroly k ověření
účetní závěrky za rok 2015
5. Uzavření smlouvy o provedení přezkumu hospodaření
za rok 2015
6. ZŠ Žitomířská - žádost o souhlas s čerpáním rezervního
fondu z ostatních titulů

Věstník
7. Žádost SDH o finanční podporu
8. Bezúplatný převod pozemku č. 913/2 v k.ú. Český
Brod
9. Prodej pozemku v obci a k.ú. Český Brod (H. L.)
10. D
 odatek ke smlouvě 2015/00033 o kontrolní činnosti
- Sdílené radosti a strasti ZŠ v ORP ČB
11. Sdílené radosti a strasti ZŠ v ORP ČB - Dodatky č. 3 ke
smlouvám o partnerství
12. ZŠ Tyršova - žádost o čerpání z rezervního fondu
13. ZŠ Žitomířská - žádost o souhlas s úpravou závazných
ukazatelů rozpočtu na rok 2015
14. Žádost MŠ Sokolská o schválení podnájmu pro PPP
SK Kolín
15. Nájemní smlouva na nebytové prostory v čp. 1 - Úřad
práce
16. Výroční zpráva 2014 a Roční plán zlepšování ZM
a MA21 pro rok 2015
17. Ž ádosti společnosti TRANSMED s.r.o. o pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice
18. Výpůjčka nebytových prostor v čp. 12
19. Schválení platu ředitelce příspěvkové organizace
20. Žádost o výpůjčku - LECCOS o.s.
21. Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci
a opravy fasád nemovitostí v MPZ Český Brod v roce
2015
22. Informace - Nečinnost Stavebního úřadu a další postup v této věci
23. Informace - Výroční zpráva města za rok 2014
Body projednávané Zastupitelstvem města 24. 6. 2015
1. Územní plán Český Brod - rozhodnutí o námitkách
a vyhodnocení připomínek
2. P
 rodej bytové jednotky č. 340/1 v ul. Komenského
3. P
 oskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci
a opravy fasád nemovitostí v MPZ Český Brod v roce
2015
4. Bezúplatný převod pozemku č. 913/2 v k.ú. Český
Brod
5. Doplnění zřizovací listiny ZŠ Žitomířská
6. Obec Klučov - napojení na ČOV (Skramníky a Žhery)
Body projednávané Radou města 1. 7. 2015
1. Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb - Umístění dvou
sběrných nádob v areálu sběrného dvora v Českém
Brodě - Liblicích
2. Licenční smlouva na přímý přenos z mistrovství světa
v ledním hokeji
3. Schválení platu ředitelce příspěvkové organizace
4. Ukončení nájemní smlouvy, byt č. 1, čp. 78, Vrátkov
5. Ukončení nájemní smlouvy, byt č. 5, K Dolánkám 1127,
Český Brod
6. Prodej nákladního přívěsu za osobní automobil typ
Sport Jacht PS 600 P
7. Prodloužení nájemní smlouvy Pošembeří o.p.s.
8. Změna nájemní smlouvy - Point Med s.r.o.
9. ProMedicus Home Care Services s.r.o. - žádost o pronájem nebytových prostor
10. VO Jungmannova - smlouva budoucí o zřízení služebnosti
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11. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o pronájmu a provozování
vodovodů a kanalizací
12. OC Pila - plánovací smlouva
13. Zateplení pavilonu G - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Body projednávané Radou města 29. 7. 2015
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2. Městské lesy - smlouva aukce dřeva
3. Schválení platu ředitelce příspěvkové organizace
4. Vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 4, Arnošta
z Pardubic 25, Český Brod
5. ZŠ Žitomířská - přijetí sponzorského daru
6. ZŠ Žitomířská - čerpání fondu dlouhodobého majetku
7. ZŠ Žitomířská - čerpání fondu majetku školní jídelny
8. Odkoupení části pozemku v k.ú. Doubravčice (studna)
9. Odkoupení částí pozemků v k.ú. Doubravčice (V. K.)
10. Odkoupení pozemku v k.ú. Doubravčice (obec Doubravčice)
11. Odkup pozemku v Českém Brodě (Jungmannova ul.)
12. VO a přechod v ul. Komenského - VB - KSÚS Středočeského kraje
13. VO Klučovská, Český Brod - smlouva VB - KSÚS Středočeského kraje
14. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Zateplení
pavilonu G nemocnice Český Brod, Dodatek č. 1
15. Výběr dodavatele VZ „Rozšíření městského kamerového systému CCTV 2015“
16. Bezúplatný převod majetku MPSV na Město Český
Brod
17. Pojištění motocyklu Sukida
18. Výpůjčka nebytových prostor v areálu nemocnice
Český Brod - Občanské sdružení LECCOS
19. Výpůjčka nebytových prostor v areálu nemocnice
Český Brod - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod
20. Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod - pavilon E - Oční klinika Horní
Počernice, s.r.o.
21. Žádost o pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice - garáž č. 6 - Spirála pomoci o.p.s.
22. Žádost o pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod - Transmed s.r.o.
23. Městské koupaliště v Českém Brodě
24. Prodej jednotky č. 1127/5 v čp. 1127 ul. K Dolánkám
Český Brod (staženo)
25. Informace o aktuálním stavu projektu víceúčelového
hřiště v Liblicích
26. Informace - Přehled budov v majetku města Český
Brod
27. Informace - Fórum města 2015
28. Informace - 170. výročí od zprovoznění železniční stanice Český Brod
29. Informace - Vyjádření MUDr. Tesaře k žádosti společnosti Transmed s.r.o.
30. Informace k situaci na Odboru stavebním a územního
plánování (staženo)
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Co přineslo Fórum města 2015 a veřejná anketa?
Dne 27. 5. 2015 proběhlo v penzionu Anna, Žitomířská 323 Český Brod každoroční Fórum města.
Kromě prezentace všech odborů bylo na programu
zhodnocení vývoje řešení problémových oblastí,
které vzešly na Fóru 2014. Dále proběhla veřejná
anketa a diskuze, která měla za úkol vytýčit problémové oblasti pro rok 2015. K těmto oblastem
se mohli občané vyjádřit na webu a Facebooku
města do 11. 6. 2015. Celkem došlo 135 anketních lístků. Po shrnutí priorit občanů následoval ve
dnech 15. 6. – 30. 6. 2015 na webu města veřejný
průzkum formou ankety, kde jsme sledovali jejich
pořadí s následným výsledkem viz graf.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Návštěva Informačních center v Posázaví
V polovině měsíce července proběhly ve velmi přátelském duchu návštěvy informačních center (íček) v Posázaví. Za naše Informační centrum Český Brod se jich zúčastnili místostarosta Pavel Janík, tajemník Aleš
Kašpar a Ivana Nývltová.
První zastávka byla v Informačním centru Mnichovice, které je zřizované městem. Přivítaly nás
zaměstnankyně íčka a paní tajemnice Miroslava
Vojtíšková. Íčko je též certifikované v A.T.I.C. a nově
získalo certifikaci – cyklisté jste vítáni. Po výměně
zkušeností a poznatků jsme si přislíbili spolupráci
v oblasti cestovního ruchu a výměny termínů kulturních akcí většího rozsahu. Paní tajemnice přivítala i nabídku spolupráce formou zřízení Info bodu
ICM Český Brod, který by měl roli mentora pro region Posázaví.
Druhá zastávka nás zavedla do Informačního centra v Sázavě. Zde nás přivítal vedoucí informačního
centra pan Milan Štědra. V Sázavě proběhla také
diskuse ohledně chodu informačních center a výměna materiálů.
Poslední zastávkou bylo Informační centrum ve
Stříbrné Skalici. Tady nás očekával pan Miroslav
Košťál, který obsluhuje íčko sám a snaží se mít otevřeno alespoň 3 dny v týdnu. Jeho přáním je mít
přes sezónu brigádníka a mít otevřeno pár hodin
každý den. Informační centrum se nachází na ná-

městíčku a sousedí s knihovnou, kde v půdních
prostorách mají úžasnou víceúčelovou místnost na
konání výstav a menších koncertů.
Návštěvy v IC otevírají cestu vzájemné spolupráce
a síťování, která přináší novou inspiraci pro zlepšení služeb v našem centru. I proto se chystáme na
návštěvu dalších informačních center v okolí.
Ivana Nývltová, Informační centrum Český Brod
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Multifukční Svět
Po celkovém zateplení a výměně oken i dveří v budově bývalého kina Svět se v červnu začalo pracovat na
vnitřní rekonstrukci této budovy. Jak se stavba vyvíjí a kdy se do KD Svět vrátí kulturní život, jsme se zeptali
starosty Bc. Jakuba Nekolného.
Při zpracování projektu jsme se soustředili na hlavní myšlenku zachování multifunkčnosti objektu
s ohledem na původní význam stavby. Podařilo se
nám zkombinovat interiérové prvky vracející se do
20. let minulého století s dnešním moderním pojetím interiérů podobných staveb. Návštěvníci se
mohou těšit na promyšlený design Ing. arch. Josefa
Němečka, který koresponduje s architektonickým
pojetím kina.
Jaká konkrétní řešení rekonstrukce přinese a kolik projekt bude stát peněz?
V červnu byly zahájeny bourací práce a demontáže
rušených konstrukcí. Následovalo založení vzduchotechnických kanálů a stupňů podlahy v sále. Zároveň proběhly demontáže stávajících instalačních
rozvodů a následně byly provedeny vyzdívky příček
interiéru. Projekt přinesl i rekonstrukce sociálního
zázemí a technické místnosti pod jevištěm, dispoziční změnu stávajícího schodiště. V průběhu těchto
prací proběhla jednání za účasti architekta, investora a dodavatele pro odsouhlasení dodávaného
interiérového vybavení, akustických obkladů a po-

vrchových materiálů. V současné době probíhají
dodávky a montáže rozvodů vzduchotechniky, vody,
kanalizace, silnoproudu i a slaboproudu. Náklady
projektu Kulturní a společenské centrum v Českém
Brodě podpořené ROP Střední Čechy se vyšplhaly
na částku přes jedenáct a půl milionů korun.
Co tím město a návštěvníci získají?
Kulturní dům Svět už nebude tím kinem, na které jsme byli zvyklí. Nová dispoziční řešení a nový
interiér přinese důstojnější komfort pro diváky
i účinkující. Nezapomněli jsme ani na možnost bezbariérového užívání objektu, které doposud bylo
velmi obtížné. K využití bude také nová kavárna.
Sál by měl sloužit k pořádání koncertů a hudebních
či tanečních vystoupení, divadelních představení
nebo i výchovných školních programů. Na podzim
bychom rádi připravili bohatý program napříč všemi věkovými kategoriemi, který si najde příznivce
v celém regionu. Pokud máte kulturní tipy, pište na
info@cesbrod.cz. Necháme se rádi inspirovat.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Školní kuchyně a jídelna v novém kabátě
Díky rekonstrukci školní kuchyně se některým rodičům a dětem zkomplikoval na sklonku školního roku
v Českém Brodě život. Na to, co a proč se ve školní kuchyni děje, jsme se zeptali pana Petra Kostkana z odboru rozvoje, který má projekt na starosti.
stranit. Při navrhovaných změnách jsme měli na
mysli i to, aby děti mohly mít pití hned po ruce.
I odkládání nádobí je řešeno v nově vytvořeném
prostoru mimo stravovací zónu jídelny. Obědy budou vydávány ze dvou pozic hlavního výdejního
okénka a výdej polévky bude na ně navazovat. Zároveň bude vytvořen zábradlový naváděcí systém
pro strávníky.
Čekají nějaké změny také vstupní halu? Pamatuji
si, že byla malá a neútulná.
Ve vstupní hale je naplánováno vybourání jedné
řady umyvadel. Tím se nám prostor zvětší a budeme moci rozšířit věšáky a lavice na odkládání školních tašek.
Kdy by měla být jídelna znovu otevřena a kolik
peněz bude rekonstrukce stát?
Obnovení běžného provozu školní jídelny plánujeme v půlce září. Předpokládané náklady na projekt jsou přes sedm milionů korun. O tuto částku
jsme žádali do Středočeského fondu rozvoje obcí
a měst, ale projekt nebyl podpořen z důvodu výše
alokace na tento fond, a proto je celá akce realizována z rozpočtu města.
Školní jídelnu jsme museli zavřít z důvodu celkové rekonstrukce kuchyně a zázemí, která je časově
náročná a bez úplné odstávky provozu není možná. V kuchyni probíhá veškerá výměna a doplnění
gastronomického zařízení, rekonstrukce vzduchotechniky, instalačních rozvodů, úprava dispozice
technického zázemí a částečná oprava stropních
podhledů ve výdejní části jídelny. Projekt se v rámci dispozičních možností snaží o zajištění větší
plynulosti provozu a zkvalitnění přípravy obědů.
Dojde i na rekonstrukci toalet financovanou z investičního fondu ZŠ Žitomířská 885.
To znamená, že už děti nečekají dlouhé fronty
u okénka?
Doufáme, že dojde ke zlepšení, ale každý si musí
uvědomit, že ve chvíli hromadného příchodu dětí
na oběd nedokáže žádný systém fronty zcela od-

Petra Ištvániková, PR manažerka
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Nové veřejné osvětlení aneb naši pracovníci se nemohou dočkat
V průběhu května a června letošního roku došlo na několika místech ve městě k rekonstrukci veřejného
osvětlení. Nová svítidla se objevila v ulici Školní u fotovoltaické elektrárny v Liblicích, v ulici Tuchorazská
pod skálou, v ulici Jungmannova, Havlíčkova a Lázeňská, dále v ulici Komenského.
Husově náměstí, který se v celé délce vyměnil, aby
se opětovně rozsvítila lampa v této uličce. I takové
práce mají tito pracovníci ve své činnosti.
Oba pracovníci by v co nejkratší době chtěli zahájit rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Boženy
Němcové a části ulice Svatopluka Čecha. Čeká se
pouze na signál od firmy ČEZ, abychom mohli pokládat kabely VO právě do jejich výkopů. Proto se
také už nemohou dočkat. Jelikož firma ČEZ nebude
provádět výkopové práce v ulici Krátká, proběhla
v měsíci červenci rychlá činnost právě v této ulici,
během dvou dnů byl položen kabel a následně zde
byla umístěna nová lampa. Je dobře, že už i tato
ulice je dostatečně osvícena.
Chtěl bych touto cestou výše jmenovaným pracovníkům poděkovat za kvalitně realizované projekty.
Ing. Miroslav Kruliš

Kabely pro úsekové měření rychlosti byly uloženy
do výkopu v ulici Klučovská, ale také v ulici Žižkova,
kde je vše připraveno pro osazení nových svítidel.
Součinnost taktéž probíhala v ulici Jungmannova
až po ulici Jana Kouly, kde byl položen kabel pro
zařízení kamerového systému. Tyto práce proběhly
za účasti pracovníků TS Český Brod p. Václava Malého a p. Miroslava Šedivého. Asistovali jim samozřejmě pracovníci veřejně prospěšných prací. Dále
se musel opravit poškozený kabel vedle tržnice na
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Českobrodské hrátky v Anně
Dne 2. července 2015 se u nás v Domově pro seniory Anna Český Brod konaly tradiční Českobrodské hrátky. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli některé soutěže uspořádat venku. Již dopoledne začaly naše klientky s paní Krutskou péct jablečný koláč, který provoněl celý domov.
Samotné hrátky se konaly odpoledne, kdy postupně klienti navštěvovali jednotlivá stanoviště.
V kuchyňce ergoterapie si každý účastník mohl
uplést a upéct housku. V zimní zahradě se řešilo
barevné Sudoku, v nové relaxační místnosti se konal zvukový kvíz, ve vestibulu si mohli klienti zahrát
šipky. O patro výše v jídelně si zasoutěžili při hře
„Kdo je to“, kdy poznávali známé české osobnosti, a v knihovně si ověřili své vědomosti při soutěži
„Deset stupňů ke zlaté“. Venku si pak soutěžící zahráli kuželky a pétanque. Nebylo důležité vyhrát,
ale zúčastnit se, a tak účastníci Hrátek nesoutěžili na výkon, ale každý dostával na stanovištích na
svou kartičku razítka za účast.

Po splnění všech disciplín jsme se všichni sešli
u koláče a kávy v kazetovém sále. Koláč jsme také
odnesli na pokoje těm, kteří se nemohli Hrátek zúčastnit. Odpoledne jsme strávili příjemně a už se
těšíme na uspořádání Českobrodských hrátek v září, které plánujeme také pro klienty spřátelených
domovů.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na
www.anna-domov.cz
Ing. Radka Novotná,
vedoucí sociálního úseku

VÝZKUM PROMĚNY ČESKÉ SPOLEČNOSTI
Vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na vědeckém výzkumu Proměny
české společnosti připraveného Akademií věd a Masarykovou univerzitou. Průzkum začíná již
nyní a bude probíhat do konce října 2015. Za odpovědi bude poskytnuta finanční odměna.
Více na www.promenyceskespolecnosti.cz

12

Českobrodský zpravodaj
červenec/srpen 2015

Ze společnosti

Cambridge zkoušky z angličtiny na „výbornou“!
Pět studentů Jazykové školy Carpinus ve věku od 10 do 12 let na jaře letošního roku úspěšně složilo mezinárodně uznávané Cambridge YLE zkoušky z angličtiny (Cambridge Young Learners English tests).
Škola je na tyto testy připravila, ale také zajistila
doprovod do pobočky pražské British Council, která je každoročně pro děti v různých úrovních pokročilosti pořádá. Děti z „Carpinu“ skládaly zkoušky v úrovních Starters a Movers. Přinášíme malý
rozhovor s těmito absolventy YLE testů, abychom
Vám zprostředkovali, jak to všechno probíhalo a co
jim zkoušky přinesly. Jsou to samí chlapci: Matěj,
Pavel, Vojta, David a Libor.
Kluci, jak dlouho se učíte anglicky?
Vojta: Už od tří let. My taky tak podobně, přikyvují
ostatní.
Libor: Já kratší dobu, ale baví mě to.
Proč jste se rozhodli absolvovat tyto zkoušky?
Pavel: Já s Matějem jsme testy Starters dělali už
předloni a přišlo nám dobrý, že si zase vyzkoušíme další úroveň. Byli jsme zvědaví, jestli to zase
„dáme“.
David: Mě přihlásila mamka, nejdřív se mi moc nechtělo, ale teď jsem rád, že jsem to zkusil. Příští rok
bych chtěl složit další úroveň – Movers.
Jak zkoušky probíhaly?
Matěj: Byly rozdělené do dvou částí. Nejdřív speaking – rozhovor. Povídal jsem si asi 10 minut s takovým sympatickým anglickým „týpkem“ a každý
jsme měli jiné téma.
Vojta: Další byl test, rozdělený na listening – poslech, reading – čtení a writing – psaní.
David: To bylo docela lehký.
Pavel: Pár takových podobných testů jsme měli
možnost si vyzkoušet na přípravných kurzech v jazykové škole.
Libor: To nám dost pomohlo.
Všichni chlapci několik let navštěvují kurzy v Jazykové škole Carpinus, kde se angličtinu učí zážitkovou metodou a s lektorem, rodilým mluvčím,
mluví jen anglicky. Shodli se na tom, že díky tomu,
již dnes dokáží anglicky hovořit. Přesto byl speaking – rozhovor ta část, ze které měli všichni větší
obavy, ale zvládli ji skvěle. V rámci těchto zkoušek

překonali prvotní nervozitu i nepatrný ostych hovořit anglicky s lektorem, kterého neznají. Fakt, že
i testy zvládli všichni téměř bez chyby, je ještě víc
motivoval k pokračování studia angličtiny, které je
baví.
Zkoušky proběhly v polovině května, ale certifikáty
s výsledky zkoušek dorazily až v červnu. Jak v testech dopadli, se dozvěděli až 30. června, kdy jim
v obřadní síni Městského úřadu v Českém Brodě
certifikáty slavnostně předal místostarosta Mgr.
Pavel Janík společně s malým dárkem, anglickou
knížkou pro začínající čtenáře.
Za Jazykovou školu Carpinus Dita Nekolná

18. 5. 2015 British Council
– Už to máme za sebou!

Slavnostní předání certifikátů: Vojta Benák,
David Nekolný, Libor Blatný, Mgr. Pavel Janík,
Matěj Klíma, Pavel Benák
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LECCOS nezahálí ani o prázdninách
Rádi bychom Vás informovali o tom, jakými aktivitami jsme se v Občanském sdružení LECCOS rozloučili
s minulým školník rokem, co jsme prožili o prázdninách a něco málo z toho, co plánujeme od září.
V NZDM Klub Zvonice - Koncem května jsme si užili víkend u koní „po indiánsku“. Azylem se nám na
tři dny stala farma NaPoli ve Kšelích, kde jsme spali
v indiánském týpí, vařili a grilovali na ohni. Stihli
jsme také oslavit Den koní a připravili čtyřnohým
kamarádům dorty plné dobrot. Akce navázala na
odpolední výlety ke koním v rámci projektu Resocializačních aktivit s využitím koní, do kterého se
zapojilo 19 dětí. V sobotu 20. 6. propukla akce „Kulový blesk“, při které jsme přestěhovali NZDM Klub
Zvonice do nových prostor na Kutilce. Na akci se
podíleli pracovníci klubu a O.s. LECCOS, dobrovolníci z řad rodičů, ale také samotné děti. Všem patří
velké DÍKY! Po náročném stěhování a vybalování
jsme děti vzali ve středu za odměnu do kolínského
Vodního světa. Tady se nám podařilo zapomenout
na útrapy spojené s nejistotou a stěhováním klubu, smýt únavu a pot a užít si trochu dětské radosti. Hned v pátek jsme nové prostory doslova a do
písmene zabydleli. Tak, jak máme ve zvyku každý
rok, přespáním na klubu. Celý den jsme vybalovali,
montovali, třídili a uklízeli, ale také grilovali a promítali filmy. Školní rok jsme zakončili jubilejními
10. Rybářskými závody. V době psaní tohoto článku právě putujeme se skupinkou dětí na raftech po
řece Otavě. Klub otevíráme opět v září.

V RC Kostička - Poslední týden školního roku byl
i zde ve znamení rozluček. Kroužky hry na flétnu
jsme zakončili společným vystoupením pro rodiče
a zmrzlinou v cukrárně U Kašů. S dětmi jsme v rámci programu Všeználek vyrazili na výlet do Kounic.
Další dny byly v plném proudu příprav na příměstské tábory. První z nich na téma Mach a Šebestová
proběhl hned první prázdninový týden. Díky utrženému sluchátku jsme v Kostičce i v nedalekém
okolí prožívali různé příběhy. Jeli na prázdniny,
prožili deštivé odpoledne a splnili si životní sen…
Jeden turnus příměstského tábora a týdenní tábor
s názvem Prázdniny v mlejně nás v době uzávěrky
tohoto čísla ještě čekal. Program aktivit RC na nový
školní rok najdete také v tomto čísle.
V Poradně pro rodiny jsme také nezaháleli. Byla
otevřena i v době letních prázdnin. Sociální pracovníci v terénních službách pro rodiny, v sociálněaktivizačních službách či ve službách pro pěstouny
měli jen mírně „dovolenkový režim“. Další informace najdete na www.leccos.cz nebo na FB profilu
sdružení a Klubu Zvonice.
Tým O.s. LECCOS
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Primáni objevují krásy naší republiky
Ve středu 3. června jsme my, primáni vyjeli vstříc našemu nejdelšímu výletu tohoto roku. Trval tři dny a to
znamená tři dny pohody, legrace i spoustu zážitků s našimi spolužáky a paními profesorkami.
Středa:
Nejprve navštěvujeme Staré Hrady. Před hradem
na nádvoří čekáme zhruba tři hodiny. Za tu dobu
jsme si stihli pokoupit i suvenýry a taky se naobědvat.
Paní profesorky nám na rozptýlení připravují hru,
které se zúčastňujeme po dvojicích, ale žádná
dvojice číselné rébusy nevyluští a my se nenápadně spojujeme na skupiny po jednotlivých stolech.
Nakonec to vylepšíme tak, že jsme skupina po asi
dvaceti a druhá skupina je asi po šesti. Vyhrává
skupina, která je menší. Pak v klidu a potichu procházíme hradem a zámkem. Nasedneme do autobusu a jedeme do Sedmihorek do penzionu, kde
se ubytujeme.

penzion. U penzionu se setkáváme s autobusem
a ihned odjíždíme do Českého Brodu. Tam se rozcházíme a jdeme každý svou cestou.
Výlet se nám povedl a moc se nám líbil. Opět máme
spoustu společných zážitků. Dokonce jsme si i pokoupili nějaké ty suvenýry na památku. Děkujeme
našim paní profesorkám za organizaci našeho prvního třídenního výletu na tomto gymnáziu.
Těšíme se opět příští rok.
Lucie Audyová, 1A8
Tady jsme měli z přírodnin postavit cokoliv
hmotného. Toto je ukázka palmy.

Čtvrtek:
Po brzkém budíčku se všichni probouzí a jdou se
nasnídat. Potom vycházíme na túru na Hrad Valdštejn. Skupina dvaceti lidí šla napřed a my čekáme s profesorkami a netušíme, kterou cestou se
vydali, nakonec se nalézáme a dojdeme nahoru
na hrad. Tam nás zcela okamžitě převezme paní
průvodkyně a odvádí nás na prohlídku hradu. Tam
je všechno zrenovováno a mnozí z nás si myslí, že
možná až moc, ale alespoň je to zajímavější. Pak
jsme šli dolů do chodby a tam byly modely okolních hradů a zámků.
Odpoledne jsme navštívili kemp Sedmihorky, kde
jsme se vykoupali v rybníce a potom se odebíráme zpět do penzionu. Seskupujeme se do skupin
podle různých věcí. Plníme různé úkoly a na závěr
si rozděláme oheň a opékáme buřty. Nakonec jsme
šli všichni spát.
Pátek:
Ráno si dáme všechny kufry a tašky do jednoho
kouta a jdeme se projít na Hrubou Skálu a prošli si
i Hruboskalské skály. Tam si to užíváme, i když tam
nebyla žádná prohlídka a my pouze chodíme po
areálu, líbí se nám to. Potom se mravenčí stezkou dostaneme hlouběji do lesa a nabíráme směr

Na nádvoří u zámku se nám moc líbilo.
Proto jsme se tam i vyfotili.
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Šťastný výlet do Jeseníků
Ve dnech 13. - 16. června jsme jeli na každoroční čtyřdenní výlet. Letos jsme vybrali Petříkov, který se nachází v Jeseníkách. Jako dozor s námi jely paní prof. Ježková a paní prof. Špoková.
Výlet jsme měli perfektně naplánovaný, stejně tak
cestu a jako bonus jsme měli jet Pendolinem. Jenže při našem štěstí nám díky výluce ujely všechny
vlaky, a tak jsme Pendolino nestihli. To nám ale tolik nevadilo a my neztráceli naději, že tento výlet
bude nejlepší, který jsme doposud zažili. Po náročné cestě, která trvala cca 6 hodin, jsme se konečně
ubytovali. Penzion byl moc hezký, až na pavouky,
kteří byli asi ve všech pokojích a koupelnách. Večer, i když jsme byli velmi unavení, jsme si zazpívali
a zahráli pár písniček na kytaru.

a promrzlí. Ještě další den jsme měli mokré všechno oblečení a boty, takže to nebylo úplně příjemné. Odpoledne jsme si zahráli různé společenské
hry a hráli různé sporty. Večer jsme si udělali oheň,
opekli buřty a opět jsme si zazpívali.

V neděli jsme vyrazili do Adrenalin Parku. Úspěšně
jsme zdolali lanové centrum, kde se přidaly i paní
profesorky. Byl to opravdu adrenalinový zážitek, neboť někteří měli velké problémy dráhu dojít do konce, ale nakonec se to všem povedlo. Některé dobrovolníky ještě čekal volný seskok pouze s lanem. Na
ten se vydali pouze ti odvážnější, protože to vypadalo
opravdu strašně. Po večeři jsme si zase sedli, zahráli
si pár písniček a užívali si nádhernou krajinu.

Po obědě nás čekala cesta domů. Tentokrát vlaky
zpoždění neměly, a dokonce jsme se svezli slíbeným Pendolinem. Cesta byla i tak velmi náročná,
a tak byli všichni rádi, když po 4 hodinách dorazili
spokojeně domů.

Další den byl velký výšlap na Smrk. Ten den ale bylo
opravdu ošklivo, takže všichni přišli úplně mokří

Poslední den po zabalení a uklizení jsme vyrazili na
bobovou dráhu, která byla hned vedle penzionu
v Petříkově. Každý měl 5 jízd a i přesto, že dráha vypadala velmi staře a čekali jsme, kdy se rozpadne,
jsme si to moc užili.

Výlet se přes nepřízeň počasí a nespolehlivost Českých drah skvěle vydařil. :)
Anna Stuchlíková, 4A8

170. VÝROČÍ OD ZPROVOZNĚNÍ ŽELEZNIČNÍ STANICE ČESKÝ BROD
V sobotu 12. 9. 2015 od 9.00 hodin proběhnou v prostorách vlakového nádraží a v jeho přilehlém okolí oslavy 170. výročí od zprovoznění železniční stanice Český Brod. Součástí oslav
bude také slavnostní otevření nástupišť a podchodu. Můžete se těšit na jízdu parním vlakem
a staršími typy vlakových souprav a další atrakce spojené s drahou. V doprovodném programu bude mimo kulturních vystoupení i malování podchodu.
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Dvojkoncert Jiřího Dědečka a Elišky Sýkorové
V kavárně U Madony se chystá další z řady dvojkoncertů. Tentokrát přijal pozvání známý písničkář, básník
a publicista Jiří Dědeček.
Tuto významnou osobnost české kulturní scény
není snad třeba dlouze představovat, a tak jen ve
stručnosti: Narodil se 13. února 1953 v Karlových
Varech, vystudoval obor knihovnictví na Univerzitě Karlově, a také dramaturgii a scenáristiku na
FAMU. V roce 1974 vytvořil autorskou dvojici se
skladatelem, klavíristou a zpěvákem Janem Burianem a do roku 1985 absolvovali přes tisícovku společných vystoupení. Kromě autorské tvorby J. Dědeček také překládá francouzské šansony, hlavně
z dílny George Brassense a Jacqua Brela.
Za překlady Brassense, které vyšly knižně pod názvem Klejme píseň dokola, obdržel cenu českých
překladatelů. Vydal několik autorských alb (napří-

Eliška Sýkorová

klad Reprezentant lůzy, Kouzlo noční samoty, Kdyby smrtka měla mladý). V 90. letech připravoval
rozhlasový pořad Písničky po francouzsku a televizní pořad Cizí slovo poezie. Napsal několik knih pro
děti a několik sbírek svých textů nebo fejetonů.
Zveme vás na večer, kdy v jedné půli vystoupí českobrodská písničkářka Eliška Sýkorová a druhou
polovinu času opanuje svými humornými a sarkastickými písněmi pan Jiří Dědeček. Kdy? V úterý 22. 9. 2015 od 19 hodin v kavárně U Madony.
Vstupné 100 Kč.
Eliška Sýkorová

Jiří Dědeček

BLAhOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Anna Kvízová,
pan Jakub Kanjak, pan Václav Pažout, pan Miloš Dlabal, paní Věra Kudrnáčová,
paní Hana Ležalová, paní Anna Nováková, pan Stanislav Přikryl,
paní Ludmila Červinková, paní Jarmila Šašková, paní Bohumila Skalová,
pan Jeroným Šašecí, paní Jarmila Jindrová, paní Jarmila Bělová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
LESNÍ ŠKOLKA V ÚVALECh
Nestátní neziskové organizaci DÚLEK, z.s. se v Úvalech podařilo z iniciativy místních rodičů založit první lesní školku. K získání bližších informací navštivte jejich webovou stránku
www.skolka-dulek.cz.
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Ohlédnutí za Pošembeří tour
Pošembeří tour je název řady koncertů českobrodské rockové kapely CZ (Celé Znova), které proběhly v první polovině roku na území Pošembeří. Za turné jsme se ohlédli společně s baskytaristou a zpěvákem kapely
Stanislavem Potměšilem.
Jak se vám v regionu hrálo?
V regionu rodném, to bylo plodné… řekl by básník.
Myslím, že pohoda. Každý koncert v rámci Pošembeří tour byl něčím nebo někým jiný. Klepec a Den
země byl startovací a nikdo asi netušil, jak to celé
dopadne a jaké ohlasy budou. Naproti tomu, na
závěrečném pohodovém rodinném festivalu Štok
Fest jsme již hráli minulý rok a věděli jsme do čeho
jdeme. Hradešín, kde jsme hráli druhý koncert
v řadě, byl bezva, už jen asi kvůli největší hranici
na pálení čarodějnic, co jsme kdo z kapely viděli.
Přehvozdí musím vyzdvihnout, ale bude to i bezvadným počasím a příjemnou atmosférou s nádechem staročeské vesnice, kde to bylo prostě super!
Lidé se bavili a zpívali. A Poříčany - horko, vedro
a zase horko. Dětský den - pro děti super a pro nás
vedro.
Naplnilo Pošembeří tour vaše očekávání?
Na první naše turné myslím, že OK! Samozřejmě,
že chceme větší návštěvnost a víc fanynek! :-) Ale
co se povedlo tento rok, může být startovací metou pro CéZetka. A vlastně i pro celý náš region je

Pošembeří tour startovací akcí v propagaci našeho
regionu mezi mladými lidmi v tom dobrém slova
smyslu.
Jaký koncert považujete za nejlepší?
Nejlepší?? Všude, kde bylo kounický pivko, trocha
té břežanské ohnivé vody a mošt z Tuchoraze na
zapití. Ale asi po pravdě v Přehvozdí a jejich výročí
600 let. Tam byla doopravdy příjemná atmosféra
a bezva publikum.
Plánujete s Regionem Pošembeří o.p.s. další spolupráci?
No, tak plánujeme a myslíme, že snad v trochu
větším ražení. Ve smyslu více hudby v podání více
kapel a taky tak trochu doufáme, že to přiláká více
lidí a tím i více produktů z regionu! A samozřejmě
na to všechno budeme potřebovat velkou podporu
nejen od fanoušků, ale také od našich rodin a v neposlední řadě dnes potřebných sponzorů. Takže
kdo se hlásí? Něco možná už na podzim a doufáme, že si celou tour zopakujeme na jaře v roce
2016. Budeme se snažit hrát v jiných obcích, ale to
je ještě móóóc brzy.
Máte pro své fanoušky nějaký vzkaz?
Kapelník Jirka „Jirca“ Václavek slíbil, že půjdeme na
podzim do studia natočit novou placku. Máte se na
co těšit! Potkáme se na Pošembeří tour 2016. Kde
a kdy budeme hrát, najdete na našich webovkách
www.celeznova.cz. Vaše CéZetka.
Petra Ištvániková, Region Pošembeří o.p.s
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Náš závěr školního roku
Školní rok nám utekl jako voda, už nám zbývá jen několik málo posledních dnů, než se žáci rozběhnou
na prázdniny. Škola ale není pouze výuka ve třídách. Mnoho aktivit spojených s výukovou žáci absolvují
v rámci různých projektů a jiných akcí.
ní kůži zažít atmosféru Mistrovství světa v ledním
hokeji 2015 v Praze. Díky projektu „Vstupenky na
hokej pro školy“ se vypravili 12. května do pražské
O2 arény a sledovali utkání pozdějších přemožitelů
české reprezentace, tedy Kanady s Rakouskem.

Nejinak tomu bylo v naší škole. Celým školním rokem provázel především pedagogy projekt Sdílené
radosti a strasti základních škol ORP Český Brod.
Velmi zajímavý a přínosný jak našim žákům, tak
i zapojeným pedagogům, byl také projekt OP VK
Výchova ke zdraví v ZŠ, který byl zaměřen na primární prevenci a výchovu ke zdravému životnímu
stylu našich žáků.
Během školního roku stihli pedagogové se žáky připravit tři výstavy prací žáků školy, jednu v Galerii
Šatlava, dvě v období vánočních a velikonočních
svátků přímo u nás ve škole. Již tradičním se stává
také náš veselý masopustní průvod městem.
Věříme, že se brzy stane pěknou tradicí také jednodenní projekt „Vysázíme si les“, kdy žáci školy společně se skupinou zaměstnanců Městského úřadu
Český Brod sází stromky v českobrodských lesích.
Škola má od roku 2013 právo užívat titul Ekoškola.
Protože byl tento titul udělován pouze na dva roky,
čekala nás letos v dubnu jeho obhajoba. Titul jsme
při auditu obhájili, a tak si v druhé polovině června
zástupci ekotýmu pojedou do Prahy převzít titul
Ekoškola, tentokrát udělený již na tři roky.
Naši žáci mají rádi sport, sami rádi sportují, reprezentují školu na sportovních soutěžích, a také fandí svým oblíbeným sportovcům. Velkým zážitkem
proto bylo pro 20 našich žáků, když mohli na vlast-

V květnu vyjela na týden skupina 25 žáků na týdenní eko pobyt do Borovanského mlýna, o kterém píší
žáci na jiném místě Zpravodaje. Zde poznávali krásnou šumavskou přírodu, a také chystali projektový
den s přírodovědnou tématikou, který připravují
pro své spolužáky a kamarády z partnerských škol
na samý závěr měsíce června.
A co nás ještě ve škole letos čeká? Nejprve žáky
2. ročníku střední školy čekají závěrečné zkoušky,
poté přivítáme u nás v Českém Brodě kamarády
z dalších speciálních škol na 21. ročníku turnaje ve
vybíjené, pojedeme na exkurzi do zákulisí Karlínského divadla, naši nejmenší vyjedou na tradiční
Palačinkový turnaj v kopané do Kolína, vypravíme
se do Vrátkova na soutěžní Eko stezku Vrátkovem,
a pak se také chystáme na výlet do parku Mirakulum v Milovicích. Je toho hodně, co jsme společně
prožili a ještě do konce školního roku prožijeme.
Moc děkuji všem, kteří přispěli k tomu, aby vzdělávání našich žáků bylo zajímavé, přinášelo jim pocit
úspěchu a uznání, prostě aby se naši žáci ve škole
cítili dobře.
Marie Šnajdrová, ředitelka ZŠ aPrŠ Český Brod
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Kultura v Přehvozdí aneb 5. ročník divadelního festivalu „Přehvozdění“
Psal se rok 2011, začínalo léto, a na zahrádce místního hostince „U Lípy Svobody“, se ve spolku „Přehvozdíčko“ zrodil nápad uspořádat divadelní festival pod širým nebem. Sešlo se pár nadšenců kulturního dění,
kteří akci připravili během jednoho měsíce.
existoval. A tak byl v roce 2012 založen ochotnický
spolek „Šťavnatá chvíle“. Jako první představení
jsme nastudovali „Perníkovou chaloupku“, která se
hrála v sále místního hostince k příležitosti dětské
akce Mikulášská. Dále jsme nastudovali pohádku
„Barka Lakomá“, kterou jsme zahráli na třetím ročníku divadelního festivalu v roce 2013 a „Hmyzí
rozmary“ uvedené na loňském ročníku.
Dnes má náš ochotnický spolek „Šťavnatá chvíle “
v repertoáru tyto tři pohádky, se kterými hostoval
i v okolních obcích Přistoupim a Krupá. Čtvrtou pohádku „Pletky s čerty“ právě připravujeme a zahrajeme ji v premiéře na pátém ročníku našeho festivalu dne 5. 9. 2015 v Přehvozdí pod širým nebem
v areálu hostince „ U Lípy Svobody“. Dále vystoupí
děti MŠ Tuchoraz a děti tanečního oboru ZUŠ Český Brod. V rámci svého letošního úspěšného turné
vystoupí v podvečer kapela „CZ“. Tímto vás všechny srdečně zveme, přijďte se pobavit, zasmát. Program bude tradičně bohatý.

První ročník se konal v září 2011, přijela amatérská
i profesionální divadla, večer zahrály kapely „CZ“
a „Emma“, návštěvníci se mohli občerstvit dobrým
jídlem a pitím. Počasí celé akci přálo, lidé se bavili celé odpoledne až do pozdních nočních hodin.
Ještě dlouho po festivalu jsme se setkávali s pozitivním hodnocením a to rozhodlo, že v příštím roce
akci opět zopakujeme.
I druhý ročník se povedl, účinkovalo zde divadlo
„eMILLIon“ od Humpolce a také divadlo „Buchty
a loutky“ z Prahy. Hrály se pohádky pro děti a malá
komedie pro dospělé. Všichni se skvěle bavili a to
nás přesvědčilo, že festival tu má již své tradiční
místo.
Po jeho skončení vznikl nápad, založit ochotnický
spolek herců – amatérů a navázat tak na místní tradici, neb za první republiky tu ochotnický spolek již

Ještě jednou jste srdečně zváni na páté Přehvozdění!
Miluše Borovičková
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Alchymistou na dvoře Rudolfa II.
První červencovou sobotu jsme se vydali z parného města do hlubokých hvozdů na skautský tábor. Jak se
ukázalo, hluboké hvozdy byly také pěkně parné, takže hned po ubytování jsme se museli zchladit pořádnou
vodní bitvou, jako v následujících dnech ještě několikrát.
Večer jsme byli uvedeni ke dvoru císaře Rudolfa
II. Císař nebyl právě v dobrém rozmaru – opět ho
rozbolely zuby a výroba elixíru mládí v císařských
alchymistických dílnách se stále nedařila. Navíc dorazil posel od jeho bratra Matyáše, který požadoval
císařovu abdikaci a neváhal se kvůli tomu dokonce
spolčit s tureckou armádou.
Dle sdělení komořího Langa nebyla armáda zrovna
v dobrém stavu a císařská pokladnice zela prázdnotou, protože poslední peníze utratila jeho milost
za třináctou zaručeně pravou Monu Lisu. Nezbylo
tak nic jiného, než se spolehnout na to, že alchymisté, astrologové a další učenci dokáží vyrobit kámen mudrců, s pomocí kterého by kameny ve zlato
proměniti možné bylo. A rabín přislíbil, že pomůže
oživit Golema, tedy hned jak si vzpomene, kam ho
ukryl. K tomu, abychom vše stihli, bylo nezbytné
rozšířit řady alchymistů a přijmout do učení nové
pomocníky. A tak se stalo, že jsme nastoupili jako
učedníci do ústřední císařské alchymistické dílny.
Zatím sice jako ochutnávači lektvarů a leštiči baněk, ale to se časem určitě zlepší.

Brzy pak započala naše výuka nauk lučebních. Učili
jsme se luštit a šifrovat svitky psané pomocí neznámých písem, rozpoznávat souhvězdí za jasných
nocí, kovali jsme hřeby ze železa meteoritického,
učili se zpaměti složitá kouzla a dokonce jsme museli i křupavé rohlíčky císaři napéct, když ty z pekařství byly toho dne poněkud gumové. Za splněné
úkoly a vydělané tolary jsme pak nakupovali baňky
a křivule a magické ingredience nezbytné pro vaření lektvarů.
Císaři zvedlo náladu alespoň to, že se nám podařilo
pochytat všechny turecké zvědy a dokonce i nalézt
Golema. K jeho oživení nám ovšem chyběl šém.
Vydali jsme se ho hledat i na Český Šternberk, kde
návštěva císaře a jeho družiny vzbudila patřičný
rozruch, zejména průvodkyně, klíčnice Žofie, byla
trochu nervózní.
Nakonec se nám podařilo sehnat dostatek přísad,
ze kterých jsme večer za svitu magických svící vyrobili kámen mudrců a vydestilovali elixír mládí.
Nefungovalo to sice hned, ale císař do rána omládl a kameny se ve zlato proměnily. Rabín a jeho
pomocníci zatím při rituálu oživili Golema. Proti
takové síle neměla turecká armáda žádnou šanci
a císařství tak bylo zachráněno. Večer u táboráku
navíc magistr Kelly pro císaře zhmotnil Sirael. Potěšený císař nás za naše snažení odměnil dary ze
svých pokladnic.
Milan Rollo,
Skautské středisko Psohlavci
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Mistrovství České republiky v Turistickém závodě v Českém Brodě
Aniž by o tom většina z Vás, čtenářů ČBZ věděla, v sobotu 13. června se v Českém Brodě a v Dolánkách
uskutečnilo Mistrovství České republiky v Turistickém závodě. Naše děti i vedoucí se Turistického závodu
během roku účastní v hojném počtu a navíc s velkou úspěšností, přišla na nás tedy i řada s pořádáním
závodu. A uspořádat takové mistrovství republiky, to už není žádná legrace.
Všechno vlastně začalo už v pátek, kdy se do Brodu
začali sjíždět závodníci z celé republiky. Možnost
ubytování a zřízení pořadatelské základny nám
poskytla ZŠ Žitomířská. A zatímco se v pátek večer
postupně sjížděli závodníci, tým organizátorů dolaďoval poslední detaily jak v organizační rovině,
tak přímo v Dolánkách na závodní trati. Pro účastníky byla pro odreagování v předvečer závodu připravena první část doprovodného programu - na
školním hřišti si mohli poslechnout kapelu Zvířátka
pana Krbce.
V sobotu ráno se závodníci sešli na nástupu, kde
jim úspěšný start popřáli ředitel ZŠ Žitomířská Mgr.
Jirka Slavík a místostarosta Českého Brodu Mgr. Pavel Janík, dozvěděli se poslední důležité informace
a pak začaly autobusy odvážet do lesa v Dolánkách
jednu várku závodníků za druhou. Tam už na ně
čekali rozhodčí rozestavění na závodní trati odstupňované dle délky a náročnosti podle věkových kategorií; pro ty nejmenší závodníky až po trať pro do-

spělé a zkušené borce. Takový turistický závod totiž
není jen o rychlosti běhu v terénu, na trase je nutné
úspěšně splnit řadu disciplín jako je poznávání turistických a topografických značek, dřevin, kulturních památek a přírodních zajímavostí, vázání uzlů,
odhad vzdálenosti, hod míčkem, překonání překážkové dráhy, orientace mapy a zdolání azimutových
úseků. A ty stojí v českobrodských lesích za to.
Závodníci, kteří se dostali do cíle, se mohli zase autobusem vydat zpět do Brodu, kde na ně čekala zasloužená sprcha, oběd a další součásti doprovodného
programu - návštěva Podlipanského muzea a děti si
mohly vyzkoušet své dovednosti na lezecké stěně.
Poté probíhal největší maraton v organizátorském
výpočetním středisku, abychom se dobrali k výsledkům. Ale hlavy ani počítače se nám nezavařily,
a tak po třetí hodině odpolední stanuli při slavnostním vyhlášení na stupních vítězů ti nejlepší z nejlepších ve všech závodních kategoriích.
Všem závodníkům ještě jednou srdečně gratulujeme a především velice děkujeme všem, kteří nám
s uskutečněním tak velkého a náročného závodu
pomohli.
A jestli chcete vidět, jak takový turistický závod vypadá, fotodokumentaci naleznete na www.skaut7.cz.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Radka Novotná
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Evropské dny v Liblicích
V červnu se v liblické škole děly věci. SOŠ Český Brod – Liblice inspirována výzvou Domu zahraniční spolupráce při MŠMT připravila Evropský projektový den pro všechny základní školy v Českém Brodě a nazvala
ho Žijeme v Evropě – Evropa hrou.
Název projektu v podstatě vystihl náš cíl: zábavnou
formou přiblížit žákům základních škol informace
o Evropě a EU a seznámit je s rozmanitostí evropské kultury. Během přípravy jsme využili i zkušeností a autentických materiálů, které jsme získali
při práci na mezinárodním projektu partnerských
škol v rámci programu Comenius.
Během dvou červnových týdnů jsme tedy v Liblicích přivítali celkem 250 žáků! Nejdříve se dostavila nejpočetnější delegace ze ZŠ Žitomířská, která
pro nás byla doslova prubířským kamenem, takže
jsme s napětím čekali, jak bude v praxi fungovat
náš detailní harmonogram. Vše naštěstí dobře dopadlo, a tak jsme o pár dnů později mohli už řádně
„vyprofilovaní“ přivítat učitele a žáky ze ZŠ Tyršova.
K naší velké radosti přijala pozvání také Základní
škola a Praktická škola Žitomířská.
Jak takový projektový den probíhal? Hned po příchodu do Liblic jsme žáky rozdělili do soutěžních
týmů a každý z nich obdržel již zmíněný časový harmonogram. Týmy postupně procházely jednotlivými soutěžními stanovišti a plnily zadané úkoly.
A jaký byl program na stanovištích? Úkoly měly
nejrůznější podobu – snažili jsme se, aby aktivity
byly co nejpestřejší a obsáhly co nejvíce znalostí
a dovedností. Týmy například vyplňovaly pracovní
listy s kvízy o Evropě a EU nebo vytvářely plakáty
na téma evropského státu, který si předtím vylosovaly. Hudebně a pohybově nadaní žáci se blýsk-

li v umělecky zaměřených dílnách, kde se naučili
tančit irský tanec a zazpívat portugalskou lidovku.
Jinde si zase vyzkoušeli, zda znají evropskou kuchyni a jedno jídlo si dokonce vlastnoručně připravili
(a snědli). Nechyběly ani sportovní soutěže.
Dopoledne ubíhalo v rychlém tempu a my doufáme, že si ho všichni zúčastnění užili. Moc se nám
líbilo, jak žáci ze základek aktivně přistoupili k plnění všech úkolů a vůbec se nenechali přemlouvat.
Než jsme se nadáli, přiblížil se závěr a vyhlášení
výsledků, z něhož si vítězné týmy kromě tradičních
diplomů odnesly i sladkosti a drobné dárečky.
Pochvalu si rozhodně zaslouží i libličtí studenti, kteří při přípravě a realizaci projektových dnů bohatě
načerpali zkušenosti v oboru management a vyzkoušeli si v praxi své komunikační dovednosti.
Na závěr nezbývá než vyjádřit naše přání, aby podobná spolupráce mezi liblickou školou a českobrodskými základkami přerostla v dlouhodobou tradici.
Marie Radiměřová, SOŠ Český Brod - Liblice
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Kapela Vesper změnila studio a zvolila odvážný název pro nové CD
Českobrodská kapela VESPER po necelém jednom roce natočila další CD. Tentokrát pro natáčení 9 zbrusu
nových písní využila klatovské nahrávací studio ExAvik, kde zvukař Pavel Brom dodal skladbám svěží a dynamický sound.
Třetí profilové CD Vesperu bylo uvedeno svým fanouškům pod názvem Smrti blíž. „Název charakterizuje tematický most klenoucí se nad obsahem
většiny skladeb“, podotýká kapelník Milan Jahodář. „Třetí profilové album posluchačům nabídne
pestrou hudební mozaiku žánrově oscilující mezi
klasickým bigbítem a popem,“ řekl kytarista Pavel
Mojžíš.
Nové CD Smrti blíž začala kapela Vesper prezentovat fanouškům na koncertních pódiích již v polovině června letošního roku. „První koncerty
s novými skladbami odstartovali 10. 6. vystoupením v pražském klubu Kain společně s kapelami
SPB a Jamaron. V červnu se pak Vesper objevil
ještě 13. 6. na Festivalu na zelené louce v Senetíně a 27. 6. v rámci Pivovarských slavností v Kutné Hoře. Během červnových koncertů proběhl
i křest CD“, informoval hráč na klávesové nástroje Pavel Ladra.
Kapela Vesper vystupuje v současné době ve složení Milan Jahodář – basová kytara/zpěv, Pavel Moj-

žíš – kytara/zpěv, Pavel Ladra – klávesy/zpěv, Petr
Capoušek – bicí a Martin Jahodář – sólová kytara
Diskografie: Kroky starejch bláznů (2010), Papírovej osud (2014), Smrti blíž (2015)
Kontakt: www.bandzone.cz/vesper, ww.facebook.
com/vesper.kapela
Kapela VESPER
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Akademie ZŠ Tyršova
16. června 2015 se ve zdejší sokolovně konala akademie ZŠ Tyršova, kde jsme se my, deváté ročníky, rozloučily se základní školou.
Ráno jsme našimi představeními přivítali malé
diváky z prvního stupně, po nich také spolužáky
z druhého stupně a nakonec, odpoledním představením pro veřejnost, rodiče, známé a kamarády.
Naše akademie nesla název „Zpátky v čase“.
S trojicí moderátorů jsme se postupně vraceli do
pravěku, kdy kluci z 9. B rozesmáli celé publikum,
pak do středověku na bál k princeznám a také třeba i do doby okouzlující a svůdné Marilyn Monroe
nebo k hudební skupině ABBA. Posledním vystoupením jsme se s našimi deváťáky vrátili do jejich
první třídy, kdy jako malí prvňáčci v roce 2007 tancovali na akademii tehdejších deváťáků jako Eskymáci s ledním medvědem a paní učitelkou Hanou
Fodorovou. Diváky, především naše rodiče i sebe,

jsme tímto vystoupením opravdu dojali. Nakonec
následovalo rozloučení a předání dárků třídním
učitelům, panu řediteli a jeho zástupkyním.
Všichni jsme se velice snažili, aby se celá naše akademie povedla. Moc děkujeme všem paním učitelkám za pomoc s přípravou a průběhem akademie.
Především paní učitelce Janě Duškové a paní učitelce Ľubici Spurné.
Také děkujeme za všechny roky strávené na této škole. Velké díky patří hlavně našim třídním paním učitelkám Evě Batelové, Janě Blahové a Silvě Thomesové.
Eliška Křížková, 9. A, ZŠ Tyršova
foto: Lenka Šošolíková, Přistoupim

Myšárna open 2015
Dne 24. 6. pořádala třída 9. B ze Základní školy Tyršova 68 pod hlavním vedením Daniela Bossanyiho florbalový turnaj nazvaný „ Myšárna open 2015“. Turnaje se zúčastnilo sedm týmů z šestých až devátých tříd.
V 7.00 se sešli pořadatelé, aby připravili příjemné hrací prostředí. V 7.45 dorazili do haly i ostatní hráči.
Rozhodčími zápasů byli Adam Kliment, Daniel Franc a Jakub Rezek.
Po osmé hodině proběhlo slavnostní zahájení a za
pár minut začal první zápas. Hned od počátku byly
favority smíšené týmy tříd 7. A a 8. B. V napětí jsme
všichni očekávali, jak celý tento turnaj dopadne.
Většina žáků z druhého stupně i letošní páťáci přišli do haly a mohutně fandili. Nakonec jsme vše
sečetli a odměnili výherce.

Na prvním místě se umístila třída 7. A, stejně jako
v minulém turnaji v prosinci. Předali jsme jim ceny
a pogratulovali. Vítěze po předání cen vyzvala 9. B,
která v turnaji jinak nehrála, na rozlučkový zápas.
7. A jej opět vyhrála a my jsme se tak přesvědčili
o neporazitelnosti této třídy. Paní učitelka Thomesová jim pak symbolicky předala právo, aby další
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turnaj pořádala právě třída vítězného družstva.
Můžeme se těšit na příští školní rok.
Doufáme, že se tato akce všem líbila a že po našem
odchodu ze základní školy bude v turnajové tradici někdo pokračovat. Gratulujeme vítězům a čest
poraženým!
Eliška Doušová, 9. B, ZŠ Tyršova
foto: František Hrbek, 9. B, ZŠ Tyršova

Brána do vesmíru
Celá naše třída 7. A se sešla v pondělí 8. června ráno na nádraží v 7.50 a hurá do Prahy na výstavu Gateway to space (Brána do vesmíru).
Když jsme dorazili do Prahy na Výstaviště, kde jsme
byli předem objednaní, dostali jsme nejdříve pokyny od paní učitelky a hned také od pořadatele.
Osobní věci jsme si odložili v šatně, paní učitelka
nám rozdala do dvojic kvízy a pracovní listy a mohli
jsme vyrazit. Každý dostal ještě vstupenku, která
byla zároveň vstupenkou na některé trenažéry.
Na začátku jsme zhlédli krátké video a doplňovali jsme odpovědi na otázky. Krátká dokumentární
videa a záznamy o vzlétnutí a přistání na Měsíci,
která jsme tam viděli, byla také velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se například, že potraviny se v kosmické lodi uchovávaly v pastách. Byly tam také k vidění
různé modely a miniatury objektů, které se dostaly
na oběžnou dráhu, umělá družice Sputnik, kosmická loď Vostok, skafandr Jurije Gagarina, modul stanice MIR v reálné velikosti a spousta dalších.
Všechny exponáty jsou zapůjčené od americké
NASA. Na konci jsme za správně vyplněné kvízy dostali samolepky a šli jsme si vyzkoušet různé trenažéry, např. gyroskop (orientace při pohybu ve více
osách), který vypadal strašidelně, ale byla to legrace. Mohli jsme si zkusit i přistání raketoplánu nebo
jaké to je žít v kosmické lodi, kde není gravitace.
Nejraději bychom tam zůstali ještě chvíli, ale museli jsme jít na tramvaj, která se stejně zpozdila.
Dojeli jsme na náměstí Republiky do Palladia, kde
jsme dostali rozchod a každý měl čas si sám pro
sebe něco koupit a hlavně se po náročném dni ob-

čerstvit. Myslím si, že jsme si celý den moc pěkně
užili, a doporučila bych všem, aby si udělali také
takový výlet.
Klára Přikrylová, 7. A, ZŠ Tyršova
foto: Natálie Baumanová, 7. A, ZŠ Tyršova
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Konec školního roku – změny ve škole
Naše škola prochází procesem změn, které si vyžaduje dění ve společnosti a moderní doba. Po roce
působení nového ředitele, dojde od září ke změnám, které by měly vést ke zlepšení a směřování školy
novým směrem.
Tento školní rok byl ve znaku mapování současného stavu a hledání věcí, které je třeba změnit.
Na základě výsledků byl vytvořen strategický plán
rozvoje školy. Tento dokument byl konzultován se
všemi zaměstnanci a má finální podobu. Bude zveřejněn na webových stránkách školy a každý rok
bude vyhodnocováno jeho plnění.
Hlavní vizí je vybudování komunitní a učící se školy.
Prvním a odrazovým můstkem byl dvoudenní teambuilding učitelského sboru, který byl zaměřen
na týmovou spolupráci, komunikaci a naplňování
strategického plánu rozvoje školy. Prakticky všichni
učitelé strávili 2 dny v Hotelu u Milína, kde se pod
vedením lektorů komunikovalo, diskutovalo a tvořilo. Výsledkem je určitě kolektiv, kterému není
lhostejný vývoj a směřování naší školy.
Změny, které budou znát již od začátku nového
školního roku:
• Vytvoření školního poradenského pracoviště
(školní psycholog, speciální pedagog, vedoucí
primární prevence, výchovný poradce)
• Nová koncepce školní družiny
• Školní klub

Přeji všem žákům a zaměstnancům školy krásné
prázdniny, načerpejte spoustu energie a v září na
shledanou.
Mgr. Jiří Slavík,
ředitel ZŠ Žitomířská 885
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Mládež a trestná činnost
Naše škola pořádá pro žáky různé besedy a přednášky v rámci primární prevence. Velice poučná beseda
proběhla v závěru školního roku. Ve spolupráci s Vyšší policejní školou v Praze se ve dnech 22. 5., 29. 5.,
5. 6. a 12. 6. 2015 uskutečnily besedy na téma „Mládež a trestná činnost, prevence kriminality“, celkem
pro 16 tříd.
Žáky 3. až 9. ročníků seznámil Ing. Martin Pačes
s prací kriminalisty. Děti se dozvěděly mnoho užitečných a zajímavých informací o práci kriminalistů
a některých vyšetřovacích metodách. Jak se zajišťují pachové stopy z předmětů i u podezřelých,
o způsobech snímání otisků prstů, u dobrovolníků
došlo i na odběr DNA vzorků. Každý se mohl přesvědčit o tom, jaká je skutečná práce kriminalistů
v porovnání s akčními seriály, které mohou sledovat v televizi.
Beseda byla velice pěkná, zajímavá, poučná, povedla se. Děti zaujala, bedlivě naslouchaly a se za-

ujetím se vyptávaly. Na závěr besedy si mohli žáci
vyzkoušet policejní ochrannou vestu, prohlédnout
maketu střelné zbraně a obušek.
Ing. Martinu Pačesovi velice děkujeme a těšíme se
na další spolupráci.
Informace o besedách spolu s fotografiemi zveřejňujeme na stránkách naší školy: www.zszitomirska.info.
Mgr. Renata Burešová,
ZŠ Žitomířská 885
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Kutilku v červenci rozzářil dětský smích, v září se opět vrátí
Fotbalová sezóna je úspěšně za námi. Podařilo se nám obhájit naše místo v divizní fotbalové soutěži díky
výbornému kombinačnímu fotbalu. V kádru jsme zaznamenali jen drobné změny a tak podzim, jak doufáme, opět nabídne krásný fotbal.
Hned první zářijový víkend nás prověří v derby Úvaly. Naše béčko postoupilo do okresního přeboru
a věříme, že i zde bude patřit k nejlepším. Pro potěšení fotbalových srdcí našich odchovanců jsme pro
následující sezónu přihlásili také 4. třídu – SK Český
Brod – muži C. Daří se také našim nejmenším. Jejich
řady se opět rozrostly a tak pro příští sezónu budeme mít dvě družstva ve všech přípravkových kategoriích. O fotbal tak na Kutilce opravdu nebude nouze.
Pokud vaše děti také rády kopou do balónu, přiveďte je na nábor, který se koná 3. a 8. září od 17.00.
V červenci fotbalově osiřelou Kutilku zaplnily děti.
Pořádali jsme podruhé příměstské pohybové tábory. Děti se vydováděly, vyběhaly, vycákaly v bazénu, zajezdily si na koních, vyzkoušely všechny
možné sporty – basketbal, fotbal, florbal, badminton, tenis, atletiku, aerobik,... V mezidobí vyráběly
kouzelné postavičky z pohádek, plnily různé úkoly
a nakonec našly dokonce i poklad. Maminky se pak
jen divily, co s těmi dětmi děláme, že spí jako dudci. Tábor se dětem a jejich rodičům tak líbil, že jsme
na jejich přání přidali ještě jeden turnus – poslední
srpnový týden od 24. 8.
Děti se na Kutilku vrátí hned v září. Jednak do rozšířených fotbalových týmů, ale také do sportovní
přípravky. Jde o sportovní kroužek, jehož cílem je
primárně motivovat děti k pohybu takovou formou, aby je bavil a těšil, a zároveň systematicky

rozvíjel pohybové schopnosti. Cílem není výkonnostní sport. Sportovní areál umožňuje pohyb na
čerstvém vzduchu v krásném přírodním zákoutí,
a když už je opravdu zima a nevlídné počasí, děti
se přesunou do naší tělocvičny.
Všechny pak srdečně zveme také na sportovní rodinné nedělní odpoledne 27. září, kdy pořádáme
Kutilku v pohybu. Kromě možnosti vyzkoušet mnoho sportovních aktivit a soutěží, jízdy na koních, se
pokusíme podívat do minulosti a naučit naše děti
„skákat gumu“, „házet školku“, „skákat školku přes
švihadlo“,…. prostě pohyb, který dětem 70. a 80.
let připadal jako denní chleba. Snad i dnešní moderní děti potěší. Součástí akce bude také závod
sportovních hasičských přípravek a fotbalový turnaj Ministar. Přijďte mezi nás!
Za SK Český Brod, Iveta Librová
foto: Michelle Wallace
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helsinky 2015
Mezinárodní gymnastická federace - FIG pořádá 1x za 4 roky „světovou gymnaestrádu“. Je to největší
svátek všech příznivců gymnastických aktivit a tance. ČOS se po roce 1989 účastnila všech předešlých
v Amsterdamu, Berlíně, Goteborgu, Lisabonu, Dornbirnu, a Lausane. Ta poslední proběhla právě teď
12. - 18. 7. 2015 v Helsinkách ve Finsku. Účastnilo se jí přes 25 tisíc cvičenců z více než 30 států světa.
A také nás osm z T. J. Sokol Český Brod.
V neděli 12. 7. proběhlo slavnostní zahájení
XV. světové gymnaestrády na Olympijském stadionu v Helsinkách, kde se představily všechny výpravy ve společném nástupu. Českou výpravu tvořilo
820 cvičenců z České obce sokolské (ČOS), České
asociace sportu pro všechny (ČASPV), České gymnastické federace (ČGF), Českého svazu moderní
gymnastiky (ČSMG) a České asociace univerzitního
sportu (ČAUS).
Další dny již probíhala pódiová vystoupení v halách
na výstavišti a na náměstích. Na Sonera stadionu
potom hromadné skladby. Nedalo se samozřejmě stihnout podívat na všechna vystoupení. My
jsme nejvíce sledovali naše kolegy v hromadných
skladbách.
Využili jsme také dvou volných dní, abychom poznali alespoň částečně nejzajímavější památky Helsinek a okolí. Bylo co obdivovat.
My jsme cvičili 3x ve skladbě ČOS pro 360 cvičenců
„Genaration Together“ autorek Helenky Peerové
a Aničky Jurčičkové. Myšlenkou a motem letošní
gymnaestrády bylo společné propojení všech generací. Tak byla i naše skladba vytvořena pro mladší, střední a starší generaci. Cvičili jsme společně
celou skladbu, ale každá skupina měla jeden od-

díl skladby vždy zdůrazněný jako svoje „generační
sólo“. Skladba se, podle potlesku diváků, velmi líbila. Je znát, že dlouholeté zkušenosti a tradice tvorby kvalitních sletových skladeb u nás jsou ve světě
hodnoceny na vysoké úrovni.
Byli jsme ubytováni ve školách, kde jsme měli snídaně, spali ve třídách a v tělocvičnách. Obědy byly
na výstavišti ve velkých halách, jako vždy. Jídlo nic
moc, ale náladu nám to nezkazilo. Večeře potom
ve vlastní režii.
V sobotu 18. 7. opět na Olympijském stadionu bylo
slavnostní zakončení a symbolické předání vlajky
gymnaestrády zástupcům z Dornbirnu v Rakousku,
kde bude za 4 roky další gymnaestáda.
Bylo to náročné, ale krásné. Jen těžko lze popsat
atmosféru vzájemné sounáležitosti, setkávání se
starými přáteli, uzavírání nových přátelství. I přes
rozdílnost jazyků tvořili všichni jeden obrovský
tým, který spojoval společný zájem a cíl.
Za T. J. Sokol Český Brod se zúčastnili Lenka a Iva Bašusová, Jarka Benešová, Míla Čechová, Jan Firbas,
Magda Kudrnáčová, Jana Lambertovvá, Lída Raková.
Lída Raková, T. J. Sokol Český Brod
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Dětský den v Liblicích
V sobotu 13. července proběhl ve fotbalovém areálu TJ Liblice již tradiční dětský den. Za pěkného počasí
dorazilo na 150 dětí a ještě více členů jejich doprovodu.
Pro děti byla připravena spousta disciplín, kde
musely prokázat svoji šikovnost a obratnost. Kromě sportovních disciplín, jako je fotbalový slalom
nebo hod na basketbalový koš, se musely popasovat například s chůzí na chůdách nebo hodem
holinkou na cíl.

Na závěr si mohly děti zaskákat v nafukovacím hradu nebo si vyzkoušet střelbu z paintballové pistole.
Samozřejmě nechyběly ani drobné odměny za splnění jednotlivých úkolů. Jednalo se opět o úspěšný
ročník, který si, jak pevně věříme, všichni užili a již
se těšíme na ročník další.
Děkujeme všem účastníkům, že dorazili a prožili
s námi pěkné dopoledne a poznali náš areál. Největší dík patří spoustě dobrovolníků, kteří se na
organizaci podíleli a bez nichž by to nešlo. V neposlední řadě také děkujeme sponzorům a Městu
Český Brod, že nám poskytli podporu. Těšíme se na
shledanou při dalším ročníku.
Jiří Pospíchal,
vedoucí týmu T. J. Liblice

VERNISÁŽ VÝSTAVY JOSEFA LADY
Podlipanské muzeum v Českém Brodě Vás srdečně zve na vernisáž výstavy „Josef Lada - český
ilustrátor, malíř a spisovatel“, která se uskuteční v úterý 22. 9. 2015 od 17.00 hodin v Podlipanském muzeu v Českém Brodě.
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Zhodnocení sezóny fotbalového klubu TJ Liblice
Léto s sebou přináší čas na bilancování. Fotbalový klub TJ Liblice zakončil druhou sezónu v nejnižší krajské
soutěži, a ač nebyla výsledkově tak úspěšná jako ta první, určitě přinesla zajímavé okamžiky.
Uplynulý ročník odehrálo naše A-mužstvo nově ve
skupině C „Fair Credit“ 1. B třídy a to zejména obnášelo více zápasů s týmy z blízkého okolí. Podzim
ještě naše elitní mužstvo odehrálo v relativně dobré formě, ale na jaře jsme měli k optimální výkonnosti hodně daleko. Naše výsledky a hlavně výkony
byly jak na houpačce. Jednou jsme odehráli pěkné
utkání, aby na něj navázala 3 špatná utkání, kdy
jsme zbytečně ztráceli body.
Hlavním pozitivem u A mužstva tedy je záchrana
v 1. B třídě. Naše rezervní družstvo stálo minulou
sezónu před velkou výzvou, protože těsně před začátkem soutěží dostalo nečekanou nabídku k postupu do III. třídy, kterou jsme s radostí přijali. Čekaly nás tedy nejen těžší soupeři, ale znovu i derby
s rezervou Českého Brodu, kterou jsme i přes jejich
nadvládu v této soutěži dokázali doma na penalty porazit. Jinak B-tým se umístil v klidném středu
tabulky, a to hlavně díky domácím zápasům, které
jsme až na jednu výjimku všechny vyhráli.
Naši dorostenci také druhý rok získávali zkušenosti
v nejnižší krajské soutěži a bez problému ji dokázali
udržet i pro rok následující. Ačkoliv se také nevyvarovali výpadků, tak nejdůležitější je, že získávali zkušenosti v těžkých zápasech a nadějní hráči se dokázali

postupně zapojovat do A i B týmu. Naši nejmladší
byli minulou sezónu rozděleni na starší a mladší
žáky, kteří hráli soutěže a současně s nimi trénoval
tým přípravky a Ministars. Všechna mládežnická
mužstva splnila svůj cíl. Tím bylo, aby děti získaly základy fotbalu a základní sportovní průpravu.
Za uplynulou sezónu chceme poděkovat všem hráčům, funkcionářům, též věrným divákům a všem
našim podporovatelům. Děkujeme také našim
sponzorům, bez kterých by to nešlo a hlavně Městu Český Brod.
Pro nadcházející sezónu se nejmladší kategorie
rozrostly o jedno družstvo a tak budou děti nastupovat ve starších žácích a ve starší a mladší přípravce. Plus budeme mít jedno nesoutěžní družstvo
těch nejmenších, tzv. Ministars. A mužstvo i dorost
budou v nové sezóně pokračovat v nejnižší krajské
soutěži a rezervní tým bude opět poměřovat síly
se soupeři ze III. třídy. Za zmínku rozhodně stojí významný posun v kvalitě trávníku na našem hřišti,
zejména před brankami. Přijďte se však přesvědčit
sami. Díky a na viděnou v nové sezóně.
Jiří Pospíchal,
vedoucí týmu T. J. Liblice

náměstí Arnošta z Pardubic Dětský den bez aut – dopravní hřiště a jízda zručnosti pro děti

Zvoneček Bylany

Podlipanské muzeum

hřiště TJ Liblice

hřiště Na Kutilce

KČT

tenisové kurty

4. 9., 9.00 - 15.00

4. 9., 14.00

5. 9., 10.00 - 17.00

5. 9., 10.15

5. 9., 17.00

5. 9.

5. 9. – 7. 9.

sportovní hala

hřiště TJ Liblice

sokolovna

podzemí/muzeum

areál V+T Wolkerova

sportovní hala

hřiště Na Kutilce

12. 9., 17.00

12. 9., 18.30

12. 9.

13. 9., 9.00

13. 9., 9.00

13. 9., 10.15

sportovní hala

12. 9., 10.30, 12.00

12. 9., 13.30, 15.00

hřiště TJ Liblice

12. 9., 10.15

sportovní hala

12. 9., 9.00

nádraží

areál V+T Wolkerova

12. 9., 9.00

areál V+T Wolkerova

hřiště Na Kutilce

6. 9., 17.00

12. 9., 10.00

Fotbalový zápas: St. žáci - TJ Liblice/Kouřim

hřiště TJ Liblice

6. 9., 10.15

Fotbalový zápas: SK Český Brod/Jestřábí Lhota

BK Český Brod II. – BK Český Brod I.

Nohejbalový zápas TJ Český Brod/TJ Sokol Sendražice

Dny Evropského dědictví v Českém Brodě

Kurz tance a společenského chování pro mládež

Fotbalový zápas: Muži A - TJ Liblice/Sokoleč

BK Český Brod I. – Pastelka Mladá Boleslav; BK Český Brod II. – BK Brandýs

BK Český Brod II. – Pastelka Mladá Boleslav; SK Slunéčko Basket Říčany – BK Brandýs

Fotbalový zápas: Dorost - TJ Liblice/Zeleneč

Nohejbalový zápas TJ Český Brod/TJ Útěchov Brno

170 let železnice Praha - Český Brod - 15 let integrace Černokostelecka

BK Český Brod I. – SK Slunéčko Basket Říčany

Nohejbalový zápas TJ Český Brod/Nohejbal Přišimasy

Fotbalový zápas: SK Český Brod/Libodřice

Nohejbalový zápas - PLAY-OFF (OUT) EXTRALIGY MUŽŮ

Turnaj kategorie „C“ starších žáků a žákyň

Výlet s KČT: Podle Labe 6 - Čelákovice, Toušeň, Brandýs n. Labem

Fotbalový zápas: SK Český Brod/Úvaly

Fotbalový zápas: Dorost - TJ Liblice/Červené Pečky

Doprovodná exkurze k výstavě „Za loupežníky na Českobrodsku a Kouřimsku“

Zvonečkové posvícení na zahradě

5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9. areál V+T Wolkerova

12. 9., 9.00 - 17.00
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Výstava - Přítelkyně – Obrazy - Zuzana Honsová, Mixed media - Ivana Knapová

Galerie Šatlava

1. 9. - 21. 9.

Loupežníci na Českobrodsku a Kouřimsku

Podlipanské muzeum

Více na www.cesbrod.cz/akce

1. 9. - 13. 9.

Kalendář akcí – září 2015

kavárna U Madony

Podlipanské muzeum

KČT

hřiště TJ Liblice

SOŠ Liblice

parkán za hradbami

hřiště Na Kutilce

hřiště TJ Liblice

hřiště Na Kutilce

22. 9. - 30. 9.

25. 9. - 27. 9.

26. 9., 10.15, 16.30

26. 9., 13.00

26. 9., 12.00

27. 9., 10.15, 16.30

27. 9., 10.15, 16.30

27. 9., 10.00 - 17.00

sokolovna

19. 9., 20.00

22. 9., 19.00

náměstí

19. 9. - 21. 9.

RC Kostička

KČT

19. 9.

22. 9., 17.00

Štolmíř

19. 9.

hřiště Na Kutilce

náměstí

19. 9., 20.00

20. 9., 16.30

hřiště Na Kutilce

19. 9., 16.30

kostel sv. Gotharda

Hotel Apeyron

19. 9., 9.30 - 16.30

20. 9., 9.30

hřiště Na Kutilce

19. 9., 9.30 - 13.00

areál V+T Wolkerova

Oranžová zahrada

16. 9., 19.30

hřiště TJ Liblice

hřiště TJ Liblice

13. 9., 17.00

20. 9., 9.00

sportovní hala

13. 9., 13.30, 15.00

20. 9., 9.00

sportovní hala

13. 9., 10.30, 12.00

Kutilka v pohybu – zábavné sportovní a kulturní odpoledne

Fotbalový zápas: St. žáci - TJ Liblice/Plaňany; Muži B - TJ Liblice/Bečváry

Fotbalový zápas: SK Český Brod/Tupadly; SK Český Brod/Nebovidy – P. B.

Svatováclavské střelecké slavnosti pro historickou kuši s doprovodným programem

Spolek přátel obce Liblice – „Burza dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb“

Fotbalový zápas: Dorost - TJ Liblice/Sázava; Muži A - TJ Liblice/Bohemia Poděbrady

Výlet s KČT: Třídenní zájezd Šumava - Sušicko

Výstava Josef Lada – český ilustrátor, malíř a spisovatel

Dvojkoncert Jiřího Dědečka a Elišky Sýkorové

Přednáška – Hyperaktivita a problematické chování u dětí

Fotbalový zápas: SK Český Brod/Krakovany

Nedělní mše svatá

Fotbalový zápas: Ml. přípravka – turnaj Liblice

Nohejbalový zápas - Turnaj jednotlivců v Českém Brodě

Posvícenská zábava

Českobrodské posvícení

Výlet s KČT: Kralupy - Lešany - Nelahozeves - Kralupy

Pečení chleba ve veřejné peci

Ohňostroj

Fotbalový zápas: SK Český Brod/Louny

Český Brod 2015 - turnaj v rapid šachu

Posvícenský fotbalový turnaj Ministar

Večer s filmem: Blade Runner od režiséra Ridleyho Scotta

Fotbalový zápas: Muži B - TJ Liblice/Velké Chvalovice

BK Český Brod I. – BK Brandýs; SK Slunéčko Basket Říčany - Pastelka Mladá Boleslav

Pastelka Mladá Boleslav – BK Brandýs; BK Český Brod II. – SK Slunéčko Basket Říčany
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Ohlédnutí tenistů za soutěžemi družstev
Tentokrát bychom Vás rádi seznámili s konečnými výsledky soutěží družstev dospělých i mládeže.
Letošní sezóna patří výsledkově k jedné z nejúspěšnějších v historii našeho oddílu. Naše „A“týmy
se ve všech kategoriích zúčastnily nejvyšších dlouhodobých soutěží a vedly si velice dobře. Všechny
naše „B“týmy, které měly kam postoupit, postoupily. Vytčené cíle jednotlivých družstev byly splněny, často i překonány.

„A“tým babytenisu skončil na 3. místě středočeské ligy (Memoriál Z. Kocmana) a „B“tým ve stejné
soutěži obsadil 7. místo.

V kategorii Dospělí náš „A“tým skončil na 4. místě
ve II. lize, čímž si zajistil účast v této soutěži i pro
příští rok. „B“tým vyhrál II. třídu KP a postoupil do
I. třídy KP, tedy do krajského přeboru.

Po sečtení těchto výsledků lze konstatovat, že náš
oddíl patřil letos k nejlepším v celém Středočeském kraji a nelze než si přát, abychom tyto výsledky potvrdili i příští rok.

Dorostenecký „A“tým skončil na 3. místě v Junior tour,
nebo-li středočeské lize. „B“tým vyhrál II. třídu KP
a postoupil do I. třídy KP, tedy do krajského přeboru.

Za oddíl tenisu Zdenek Pučálka

„A“tým starších žáků skončil na 2. místě v Junior
tour a postoupil do finálového turnaje mistrovství
ČR, který se uskuteční na konci srpna v Rakovníku
a o jehož výsledcích Vás budeme informovat příště.
„B“tým starších žáků vyhrál II. třídu KP a postoupil
do I. třídy KP, tedy do krajského přeboru.

„A“tým mladších žáků skončil na 3. místě v Junior
tour, nebo-li středočeské lize. „B“tým mladších
žáků vyhrál III. třídu KP a postoupil do II. třídy KP.

Z historie
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Loupežnický les Vidrholec
V Podlipanském muzeu právě probíhá další z řady regionálně zaměřených vlastivědných výstav, tentokrát
o loupežnících a jejich hrdelním trestání na Českobrodsku v minulosti. Jako malou ukázku toho, co je pro
muzejní návštěvníky připraveno, bych vás chtěl seznámit s vyhlášeným loupežnickým „doupětem“ v blízkosti našeho města.
V prostoru mezi městem Úvaly, Újezdem nad Lesy
a Klánovicemi se v minulosti táhl hustý černý les
o velikosti 16 km2, nazývaný již v 16. století Vidrholec či Fidrholec, jehož pozůstatkem je dodnes
tzv. Klánovický les. Skrze něj již od středověku vedla tzv. Trstenická stezka, spojující Prahu s Českým
Brodem, Kolínem, Kutnou Horou a dále Moravou.
Panoval zde tedy čilý cestovní ruch a běžně se
tudy ubírali se svým nákladem obchodníci. Odedávna budil v cestujících obavy a děs a pro celé
střední Čechy se záhy
stal symbolem nebezpečí. Pro své vlastnosti
se totiž záhy stal oblíbeným sídlem loupežníků i celých loupeživých
společenství. Vidrholečtí
loupežníci byli většinou
zároveň mordýři, kteří
neměli zájem nechat naživu nějaké svědky. „Tys
na Fidrholci stával!“ byla
v minulosti těžká urážka,
kterou každý jednoznačně chápal jako obvinění
ze zlodějských praktik.
Nejčastějším
místem
přepadů a mordů byl
úsek silnice pod strmým
kopcem před Úvaly, kde
se formanské vozy plahočily do kopce jen velmi
ztěžka.
S uprchlými lupiči z Vidrholce se shledáváme
často v pramenech okolních měst, kde se na mučení přiznávali k četným
vraždám a loupežím zde
prováděným.
Poprvé
roku 1511, kdy dva zdejší

mladé loupežníky nechali Pražané na smyku vyvézt
z Prahy a setnout.
Loupežnictví ovšem nebývalo v Čechách jen výsadou mužů! Roku 1520 Vendula Berková, oblečena
do mužských šatů, přepadla s několika svými pomocníky obchodníka Jana Markuse ze Slaného,
který tudy projížděl a praštíc ho dubovým kyjem
do hlavy, vzala mu nejen plátěné zboží, ale i dva
koně. Za tyto činy byla upálena. Jakási Barbora Prs-
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kačka, která si s lupičskou hordou troufla i na katův
průvod, jedoucí do Českého Brodu na popravu,
byla zajata a též popravena.
Jakýsi Jakoubek se vyznal před pražským soudem
na mučidlech k četným přepadením ve Vidrholci.
Přiznal se ke čtyřiceti osmi (!) loupežím ve Vidrholci, které učinil během dvou let, a z toho byla celá
řada vražd. Za své nelidské týrání byl odsouzen ke
čtvrcení a upálení.
Roku 1532 se už Vidrholcem začali zabývat i nejvyšší politické kruhy království. Společně vydali příkaz
majiteli Koloděj Václavu Mandelíkovi, aby nechal
vysekat široký pruh stromů i křovin kolem cesty vedoucí přes les Vidrholec. Víme také, že roku 1530
vydal tehdejší hejtman Kouřimského kraje Adam
Říčanský z Říčan rozkaz všem šlechticům z okolí
Vidrholce k organizované honbě na lupiče, a to
pod hrozbou trestu. K této akci měli zorganizovat
dostatečný počet svých
poddaných.
Roku 1545 vyznal Martin
Knap při mučení v Táboře, že na Vidrholci uloupili
„jednu sukni a dvě šavle“
společně se svou společnicí Mandou Suchou,
zvanou též „Krdlešnice“.
Za své krádeže a loupení
v českobrodských lesích
byli odsouzeni jihočeským soudem r. 1545 k šibenici. V roce 1549 bylo
v Pardubicích popraveno
několik delikventů, kteří
se na mučidlech přiznali,
že působili v loupeživé
bandě zchudlého zemana Jana Žamberského ze
Žamberka, mj. loupili i na
Vidrholci.
Handléř Blyšek Vodňanský jel v březnu 1557 na
fůře se svou manželkou

Z historie
a dvěma dětmi do Českého Brodu. Náhle uprostřed
lesa vyrazili na ně dva zakuklení lapkové a žádali
peníze, které mají u sebe. Vystrašený Blyšek „v pláč
žalostivý se dal a prosil, klečíc na fůře, aby na něm
nic nechtěli, že žádných grošů u sebe nemá, neboť
teprve na jarmark jest se mu bráti, ale marně je
ujišťoval“. Když se lupiči již sápali pod plachtu vozu,
paní Voršila Vodňanská, rázná to žena, seskočila
z fůry, líšeň od vozu utrhla a začala jí lupiče mlátit,
takže oni „v hanlivý outěk se dali“.
Zdejší les si svůj kriminální genius loci uchoval
i v pozdějších dobách, a jak nás média informují,
v případě Klánovického lesa bohužel až do dnešních dnů.
Vladimír J. Mrvík
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Klokan Vendelín a ukradená písmenka
Během června proběhl v Městské knihovně již osmý ročník slavnostní akce Pasování prvňáčků na malé čtenáře, do široké čtenářské rodiny jsme přivítali 148 žáčků prvních tříd ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská a ZŠ Přistoupim.
Letos jsem si přizvali na pomoc dva zvířecí kamarády z knížky Ukradená písmenka od Lenky Rožnovské, mámu Klokanici a jejího klokaního synka
Vendelínka, kteří hrozně rádi poslouchají pohádky.
Na úvod zazněla veselá písnička o klokanech a přečetli jsme si také klokaní básničku, kterou měl ve
své kapse malý Vendelín. Na svůj trůn v našem Království knížek potom usedla Písmenková královna,
aby mohla sledovat, jak budou malí školáci plnit
připravené úkoly a tím předvedou znalost písmenek a svou čtenářskou dovednost. Po čtení a hraní
s písmenky i slovy jsme si všichni dopřáli chvilku
odpočinku a poslechli si příběh o tom, jak máma
Klokanice a malý Vendelín přišli do školy, protože
se chtěli naučit číst.
Všichni prvňáčci svými skvělými výkony Písmenkovou královnou přesvědčili, že jsou s písmenky
kamarádi a opravdu umí číst, a tak mohla zahájit

slavnostní pasování a ocenit je pasovací listinou
s titulem Malý čtenář, jako dárek každý dostal ještě originální knižní záložku ze série Celé Česko čte
dětem. Na závěr se každá třída společně s Písmenkovou královnou vyfotografovala, rozloučili jsme
se s přáním, abychom o prázdninách nezapomněli
číst a abychom se v příštím školním roce zase společně sešli u knížek.
Eva Vedralová,
Městská knihovna Český Brod
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Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Vratislav Košťál, Renáta Košťálová: Velkolepá sídla středních Čech
Unikátní obrazová publikace představuje sto dvacet středočeských hradů,
zámků a tvrzí, obsahuje víc než tisíc jedinečných fotografií, přináší doprovodné
texty v pěti jazycích, poučení i tipy na výlety. Poslouží také jako praktický slovník dějin architektury, který mapuje vývoj reprezentativních sídel elity národa
od doby románské až po současnost. Úsilí autorů o zachycení a šíření hodnot
tradiční architektury středních Čech dlouhodobě podporuje nadace prince
Charlese INTBAU.
Jiřina Šiklová: Omlouvám se za svou nepřítomnost
V dopisech psaných po svém zatčení za podvracení republiky v květnu 1981 se
Jiřina Šiklová obrací především ke svým dětem, mamince, dlouholetému příteli
Milanu Machovcovi a dalším blízkým. Její činorodost, humor a zájem o druhé se
ve vazbě stávají strategií, jak nejen přežít, ale i co nejlépe využít tento „odcizený
čas“. Zároveň ve své jedinečné dvojroli vězeňkyně a socioložky glosuje dění kolem
sebe, exotický ruzyňský svět a jeho obyvatele. Výbor z vězeňských dopisů a úvah
vychází k autorčiným osmdesátým narozeninám.
Klasické české hry pro kluky a holky
Nevíš přesně, jak se hraje Školka se švihadlem, Polívka se vaří, Krvavý koleno,
Přijela babička z Číny nebo Honzo, vstávej? Tak právě pro tebe je určen sešit
plný obrazových návodů na tyto klasické, možná trochu zapomenuté české
hry. Svolej kamarády a vyražte do parku nebo na hřiště, k většině her nejsou
potřeba žádné pomůcky. V této ediční řadě kreativních příruček již vyšly Klasické české dovednosti pro kluky a holky, Klasické české skládačky z papíru
a Klasické české vánoce.
Kompletní přehled nových knih za měsíc červen 2015 je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice
Náš klub se zaměřuje na podporu pěstounských rodin a zájemců o náhradní rodinnou péči. Uzavíráme
Dohody o výkonu pěstounské péče, doprovázíme pěstounské rodiny, pořádáme vzdělávací kurzy a pobyty,
asistujeme při kontaktu s biologickými rodiči, nabízíme respitní péči, právní a psychologické poradenství.
Zájemcům poskytujeme poradenství a informace
o náhradním rodičovství. Kancelář Klubu náhradních rodin najdete na adrese: Sady 17. Listopadu
1380, Čelákovice, vedle Kulturního domu. Další
informace poskytne Jana Luhanová, nahradnirodiny@seznam.cz, 731 172 650, www.rc-routa.cz.
Rádi bychom vás informovali, že náš Klub náhradních rodin se stal partnerem v projektu Ligy otevřených mužů (LOM) Pěstujme pěstouny. Projekt je
podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.
eeagrants.cz. Projekt se zaměřuje na zvyšování
kvality náhradní rodinné péče, konkrétně na zlepšování situace dětí svěřených do pěstounské péče
tím, že podporuje muže-pěstouny pečující o tyto
děti. Projekt přináší nabídku vzdělávání zaměřenou
na specifickou situaci a potřeby pěstounů-mužů.
Motivuje muže k aktivní pěstounské roli, poskytuje jim podporu a poradenství. V rámci projektu se

uskuteční dva vzdělávací pobyty, první orientovaný
na muže-pěstouny proběhl 10. – 12. 7. 2015, druhý zážitkový vzdělávací pobyt bude společný pro
muže-pěstouny a děti svěřené do pěstounské péče
ve věku 10-17 let a uskuteční se 20. – 22. 11.2015.
Mgr. Lenka Slováková,
koordinátorka služeb pro pěstouny

Vzpomínka paní Maškové
Jmenuji se Jaroslava Mašková (1930) za svobodna
Svačinová. Moji rodiče – Josef a Marie Svačinovi. Bydleli jsme v Českém Brodě. Zažila jsem, když
k nám přišli Němci r. 1938, to mě bylo 8 let. Pamatuji si, jak je lidé vítali, ruce v pěst a strašně plakali,
i mé rodiče. Asi v r. 1941 k nám do rodiny přišli dva
pánové, nezapomenu na jejich chování, a ptali se
mého otce, jestli nezná nějakou židovskou rodinu.
Otec ihned řekl, že nezná, přitom jsem věděla, že
naproti bydlela rodina a byli to židé, vidíme je jako
dneska, měli dlouhé kožené kabáty a klobouky.
Táta mě hned odvedl a řekl „Štěstí, žes je neprozradila.“, a já nevěděla proč. Táta mi pak vysvětlil
o co jde, vždyť i my jsme byli ohroženi v nebezpečí,
vaši rodiče dali svým malým dětem jména, aby nebyli židovské, jednoho pojmenovali po mě Jaroslav
a toho malého po mém bratrovi Zdeněk. Jejich rodiče nám moc děkovali za to, a maminka mi řekla,
až budeme dospělí, abych jim vše řekla. 2x jsem jim

psala, ale odpověď žádná, moc mě to mrzelo, poněvadž jsem chtěla splnit přání jejich maminky, jak
se o mě strašně bála. Jaroslave a Zdeňku, otec vám
zachránil životy, ale sám o něj přišel. V r. 1945, když
jsme vítali sověty, tak u benzínové pumpy jim jedna
žena dvěma vojákům a mému otci dala napít a tím
je otrávila, na to do smrti nezapomenu, seděla jsem
na zemi u táty, když tam ležel až do večera, když
odvezli všechny tři, ráno nám řekli, že jsou mrtví.
Ta žena byla Němka a takhle se ještě pomstila.
O tom by mohl říct můj zemřelý manžel, který byl
v koncentráku, a co tam zažili. Ty dva ruské vojáky
pohřbili, jsou v Českém Brodě a každý rok jim nosí
věnce a na mého tátu si nikdo ani nevzpomněl.
Jaroslava Mašková
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Informační centrum pro mládež
Český Brod

234 704 511

Prohlídky památek s průvodcem (v každé zastávce)
(Tismice, Hradešín, Tuchoraz, Kostelec n. Č. l.)

Slavnostní otevření rekonstruovaných nástupišť a podchodu
v žst. Český Brod

Program pro celou rodinu na českobrodském nádraží
y Hudební vystoupení
y Malování nádražního podchodu
y Regionální produkty
y Prezentace místních spolků
y Promítací vůz Českých drah
y Divadlo a klauniáda pro děti
y Vstup do českobrodského podzemí zdarma

Historické autobusy v okolí Českého Brodu
y Český Brod – Krupá / Tuchoraz – Kostelec n. Č. l.
y Český Brod – Tismice – Hradešín
y Okružní jízdy po Českém Brodě

Historické elektrické vlaky na pravidelných spojích
linky S1 Praha – Český Brod
y Patrové vozy „Bpjo“ s elektrickými lokomotivami „Bobina“
y Elektrická jednotka 451 („Žabotlam“)

Parní vlak Praha Masarykovo nádraží – Český Brod
(3 jízdy tam, 3 jízdy zpět)

y TERMÍN: sobota 12. 9. 2015 cca 9:00 – 17:00
y MÍSTO KONÁNÍ: žel. st. Český Brod a okolní města a obce

170 LET ŽELEZNICE PRAHA – ČESKÝ BROD
15 LET INTEGRACE ČERNOKOSTELECKA

Tøi
Tøi bratøi
bratøi
23. srpna
23. srpna

Hodinový
Hodinový manžel
manžel
24. srpna
24. srpna

Vejška
Vejška
25. srpna
25. srpna

Fotograf
Fotograf
26. srpna
26. srpna

Èeský
Èeský Brod,
Brod, námìstí
námìstí
22:00
22:00 hod.
hod.
Filmové
Filmové léto
léto
v
v Èeském
Èeském Brodì
Brodì
Èeský Brod - královské místo pro život
Èeský Brod - královské místo pro život
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Vezměte si s sebou koloběžku!

OD 9:00 DO 15:00
NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC

ČESKÝ BROD
Centrum města se promění v dopravní hřiště
s dopravním značením.
Pro děti je připravena jízda zručnosti, soutěže a ceny pro vítěze.

Akce je realizována v rámci projektu Zdravé město a MA21.

Srdeènì zve mìsto Èeský Brod
a Ota Tøíska - LUNAPARKY

ÈESKOBRODSKÉ
19.9.2015 ve 20:00

OHÒOSTROJ

16.9. - 21.9.2015

námìstí Husovo

19.9.2015 ve 20:00

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
sokolovna

námìstí Husovo

* tradièní i netradièní
pouové atrakce
* stánky s obèerstvením
a drobným zbožím

20.9.2015 v 9:30

NEDÌLNÍ MŠE SVATÁ
kostel sv. Gotharda

a nohejbalový oddíl
TJ Slavoj Český Brod Vás zvou na

Neděle 23. 8. 2015
Začátek od 9,00. Vyřazovací boje cca od 13,00.
V+T MAT ARENA - nohejbalové kurty ul. J. Wolkera, Český Brod.
Při nepřízni počasí ve sportovní hale Český Brod.
Bohaté občerstvení, teplá i studená kuchyně.
Více na www.nohejbal-ceskybrod.cz
Partneři oddílu

MUDr. Jiřina Sýkorová
soukromá praktická lékařka
Kolínská lesní

SPORT Alena Vokáčová
Partneři ČNS

Jan Vokáč - montáž
a oprava el. zařízení

RodinnécentrumKOSTIKA
RodinnécentrumKOSTIKARozvrh2015/16
Rozvrh2015/16
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Podlipanské muzeum v Českém Brodě Vás srdečně zve
na doprovodnou exkurzi k aktuální výstavě

„Za loupežníky na Českobrodsku
a Kouřimsku“

5. září 2015 | 10.00 – 17.00 hodin
Program:
dopolední část
10.00 | sraz účastníků před budovou Informačního centra v Českém Brodě na náměstí Arnošta z Pardubic, čp. 56
10.00–12.00 | komentovaná prohlídka míst spojených s tématem loupežnictví v Českém Brodě
12.00–13.00 | pauza na oběd
odpolední část
13.00 | odjezd autobusu z autobusového nádraží v Českém Brodě
13.00–17.00 | Úvaly – Kostelec n. Č. lesy – Žabonosy – Hradenín
17.00 | návrat do Českého Brodu
Cena: 200 Kč
Cena exkurze zahrnuje výklad historika a dopravu
Přihlášky a platby přijímáme:
v Podlipanském muzeu v Českém Brodě, Žitomířská 761
v Červinkovském domě, Brandlova 27, Kolín

„Rozvoj mládeže je naše klíčová priorita.“

Další informace: Stanislav Lindauer - hlavní trenér mládeže – licence A
Kontakty:
725 097 582  lindauers@seznam.cz
www.skbrod.cz

Fotbal si s vámi zahrají i ligoví fotbalisti jako Tomáš Hrdlička (SK
Slavia Praha, Slovan Bratislava), Marek Smola (FK Viktoria Plzeň)

ČTVRTEK 3.9.2015 od 17:00
ÚTERÝ 8.9.2015 od 17:00

Ukázková hodina, kde si všichni mohou vyzkoušet jednoduchá fotbalová
cvičení a podívat se na svoje vrstevníky, kteří se již fotbalu věnují, se koná v

Pro děti narozené v těchto ročnících: 2004 - 2011

Fotbalový klub SK Český Brod Vás
srdečně zve na

Další informace:
Martin Sahula – martin.sahula@seznam.cz,
www.skbrod.cz; 728 749 931

Zaměření:
Všeobecná sportovní příprava chlapců a dívek
Základy běžných sportů – fotbal, basketbal, florbal,
badminton, atletika a další
Cíl:
Pohyb na čerstvém vzduchu; v zimní období v
tělocvičně na Kutilce
Vyzkoušet si širokou škálu sportů
Kdy:
Středa – 15:15 – 16:15 – děti ve věku 4-7 let
Středa – 16:15 – 17:15 – děti ve věku 7-10 let
Pátek - 15:00 – 16:00 - všichni
Začínáme ve středu 9.9.2015
Kde:
Sportovní areál na Kutilce Český Brod, Sokolská 895,
s sebou sportovní obuv, oblečení, pití
Cena:
950 Kč- jednou týdně - pololetí
1600 Kč - dvakrát týdně – pololetí
Možnost domluvit vyzvedávání dětí ve školní
družině/školce

Všeobecná sportovní
přípravka

pro děti ve věku 4 – 10 let

SK Český Brod pořádá
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Široký výběr last moment zájezdů!
Prodej zimy 2015/2016 zahájen

Invia Český Brod
Suvorovova 59, Český Brod
Tel.: 321 800 100
E-mail: cesky.brod@invia.cz

MONTÁŽ - VODA - TOPENÍ
P LY N - M Ě Ř E N Í - R E G U L AC E
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
S E R V I S A R E V I Z E P LY N O V Ý C H
KOTLŮ VŠECH ZNAČEK
mobil: 776 628 888

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

AKCE
ŠPEKÁČKY
ZDARMA

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

Při nákupu v hodnotě 250 Kč
od nás dostanete
ZDARMA 4 kusy špekáčků !!!

Tato akce platí od 17. 8. do 29. 8. 2015
na prodejně v Českém Brodě

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

Chiramed, s. r .o.

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

Vlastní
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GARANTUJEME:
Výplatu provizí v hotovosti každý týden!
Záštitu stabilní nadnárodní společnosti.
Naši zkušení odborníci Vám předají potřebné vstupní informace.
Stanete se profesionálem v oblasti ﬁnancí 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

Týde
n
výpla ní
t
prov a
ize

Podlahářství
Vojtěch Vavřička

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001
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Tel.: +420 728 976 953
podlahyvavricka@centrum.cz
www.podlahy-vavricka.cz
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www.autodoprava-hovorka.cz

www.autoservis-hovorka.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.

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ

(12.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANýICE
Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

Speciál

20:35 – 22:15

Info: tel: 603 238 090

nedČle, od 4.10.15

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI
+420 607 915 486

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

OperátOr
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Další zajímavé pracovní nabídky naleznete i na www.latecoere.cz!

! Stěhování - Vyklízení !
Stěhování všeho druhu.
Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení bytů, domů, pozůstalostí atd.
Autodoprava.
Telefon: 773 484 056

PRODEJ NÁŘADÍ
A VÝROBA KLÍČŮ
Náměstí Arnošta z Pardubic 36, Český Brod
+420 728 488 633
naradi-stastny@seznam.cz
www.naradi-stastny.cz
Prodej bytu 1+1

Město Český Brod nabízí k prodeji byt 1+1 v domě čp. 1256 Palackého ulici o velikosti 40,46 m2 za minimální cenu
900.000 Kč. Nabídky je možné podávat do 28. srpna 2015 do 10.00 hodin v zalepené obálce označené slovy:
„NEOTVÍRAT – jednotka č. 1256/10 VĚŽÁK“ do podatelny Města Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56.
Bližší informace poskytne paní Edita Suchanová na tel. 321 612 153 nebo e-mailu suchanova@cesbrod.cz.

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ JE TU PRO VÁS
Napište nám Vaše připomínky, náměty, posílejte články.
Chyběl Vám Zpravodaj ve Vaší poštovní schránce? Informujte nás.
Zpravodaj je k dispozici bezplatně k vyzvednutí v Informačním centru,
podatelně i pokladně města, v Městské knihovně a ve vybraných novinových
stáncích ve městě. V elektronické podobě je k dispozici na webu města.
Kontakty: cbz@cesbrod.cz, vomackova@cesbrod.cz,
tel. 321 612 219 nebo tel. 321 612 115.

Jazyková škola CARPINUS
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na čtyřletá a osmiletá gymnázia a střední školy
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Opakování a prohloubení učiva s ohledem
na přijímací zkoušky.
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Žáci si vyzkouší testy v reálných časových
podmínkách bez zbytečného stresu.

ZAČÍNÁME JIŽ V ZÁŘÍ 2015!
Kontakt pro další informace:
Barbora Tyglová
tel.: 736 606 050, e-mail: kancelar@carpinus.cz

www.carpinus.cz
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Ukázková hodina: SRGRKRGČNG\NROLY
Cena: .þGRSROHGQH
SODFHQRSROROHWQČ
Výukové dny: SRQGČOtVWĜHGDSiWHN
Kontakt: -D]\NRYiãNROD&$53,186%DUERUD7\JRYiWHONDQFHODU#FDUSLQXVF]

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

ZPRAVODAJ
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

KlaSICKá bloKoVá INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČláNKy

OStatNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

tEChNICKé PodMÍNKy INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
• v případě celostránkové inzerce, kde bude tisk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme
ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF, AI a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 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.
poslední aktualizace ceníku: 16. 3. 2015

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

PODNIKÁTE? NABÍZÍTE
OTEVŘELI JSTE SVÉ SLUŽBY?
NOVÝ OBCHOD? DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
Inzerujte

v ČESKOBRODSKÉM ZPRAVODAJI!
Proč?

...má dlouholetou tradici – vydáváme již 54. ročník
...roznášíme ho v nákladu 3000 ks každý měsíc zdarma do všech
schránek v Českém Brodě, Štolmíři, Liblicích a Zahradách
...dostanete ho i v městské knihovně, na informačním centru,
na podatelně, ve vybraných kavárnách a trafikách ve městě a také
je rozesílán poštou odběratelům, kteří si o tuto službu zažádají
...díky pestrému obsahu ho čte velký okruh čtenářů všech
věkových kategorií
...je volně ke stažení na webových stránkách města
...nabízí inzerci šitou na míru (blokovou, exkluzivní i řádkovou,
PR články)
...podporuje místní podnikatele

KONTAKT

...BONUSY při opakované inzerci – levnější tisk Vašich
propagačních materiálů, vizitek a letáků

Informační centrum Český Brod, tel. 321 612 218/9, e-mail: cbz@cesbrod.cz
Dana Brejchová (Profi-tisk group s.r.o.) – obchodní zástupkyně pro Český Brod,
tel.: 603 588 338, e-mail: brejchova@profitisk.cz

RODINNÁ STAVEBNÍ FIRMA
PROFI – ELSA
PROVÁDÍ VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE
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:

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

Nám. Arnošta z Pardubic 38, Český Brod

info@krbykomplet.eu • tel. 608 959 342, prodejna 724 262 596

AKCE SRPEN • SLEVA 18%

na vystavená
KRBOVÁ KAMNA a KRBOVÉ VLOŽKY
do vyprodání zásob

15. – 19. 9. 2015 nás najdete
na PVA EXPO Praha Letňany
výstava FOR THERM

www.krbykomplet.eu

