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

Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Toto číslo vyšlo v dubnu 2015 v nákladu 3.100 ks. Uzávěrka pro 
květnové číslo je v pondělí 4. 5. 2015

Patriotismus a jazyk

Přiznám se, že ze všeho nejvíce jsem si na slavnosti k sokolskému výročí užil jazyka. Ne, že bych za něj 
zůstával viset, jak je začasto mým zlozvykem. Na panelech rozmístěných po obvodu velkého i malého sálu 
Sokolovny totiž jazyk dokládal jednou velké nadšení, jindy noblesně popisoval nelehkou situaci například 
při putování amerických Sokolů do Čech a snad nejvíc mne vzal za srdce, když téměř vznešeně líčil tragédii 
na místním nádraží.

Byl zkrátka používán s mimořádným citem, který nám v době sms, e-mailů a komunikace po sociálních 
sítích převelice chybí.

Dnes spíše jazykem dokážeme šermovat či dokonce zranit, ale převážně jej nesmírně zplošťujeme.

Rád bych zde ještě jednou poděkoval všem, kteří se o skvělou prezentaci historie i současnosti českobrod-
ského Sokola zasloužili. Už teď se těším, že po doplnění dalších materiálů spatří světlo světa reprezenta-
tivní sokolský almanach. Tato tradice je jednou z výrazných střípků pestré mozaiky našeho města, kterou 
bychom měli umět umně nabídnout návštěvníkům města i zvídavým patriotům.

Patriotismus a vlastenectví se dnes moc nenosí. Čím jsme však více nadšení z propojené Evropy a světa 
nebo se jich i obáváme, měli bychom pamatovat na své kořeny, jakkoli jsou zakroucené. I v Českém Brodě 
k tomu bude dostatek příležitostí.

Už teď je v městském kalendáři zaznamenáno 12 akcí, které se nějak vážou k 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa. Různorodé zastoupení forem i organizátorů dává tušit, že pohled na tuto velkou osobnost i na 
události si budeme mít možnost dále rozšířit.

Jsou tradice velké i malé, staré i rodící se. Po aprílovém intermezzu se budeme radovat z rozkvétající příro-
dy a snad jí můžeme i trochu pomoci. Třeba při úklidu Pošembeří či sázení městského lesa, jehož se řada 
úředníků zúčastnila spolu s žáky a pedagogy Základní a Praktické školy.

Na pátý ročník českobrodského Plavení (uměleckých předmětů) po Šembeře se velcí i malí výtvarníci mo-
hou opět těšit 16. května. Nenechte výrobu na poslední chvíli, konkurence rok od roku sílí.

Ostřejší kontury již má další ročník Podlipanských kulturních slavností. Již 15. května ho letos zahájíme 
divadelním představením hostů z Železného Brodu v kině Svět v novém kabátě. Po tomto představení se 
kino zase na chvilku odmlčí, aby dostalo i novou košili v podobě modernějšího interiéru. Pak se již i v kině 
snad budeme radovat z vyhlídky jistějších sezón.

Aleš Kašpar
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3Krátce z města

Zastupitelstvo města schválilo změnu jednací-
ho řádu. Touto změnou došlo k doplnění bodu 
o pořizování a zveřejňování zvukového záznamu 
z jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat-
ření č. 1 k rozpočtu na rok 2015. Rozpočtové pří-
jmy se zvyšují na 161.271,20 tis. Kč, rozpočtové 
výdaje provozní se zvyšují na 111.236,20 tis. Kč, 
rozpočtové výdaje investiční se zvyšují na 52.035 
tis. Kč, položka financování se nemění.

Zastupitelé města schválili Aktualizaci č. 4 Pro-
gramu regenerace městských památkových zón.

Rada města a následně zastupitelé města schvá-
lili podle výše podpory rozdělení finančních pro-
středků z Fondu sportu, kultury a volného času 
na Program č. 2 (příprava veřejných akcí), pro ne-
vládní organizace a další subjekty ve výši 574 tis. 
Kč a dále na městské akce 330 tis. Kč.

Zastupitelstvo města rozhodlo v návaznosti na do-
poručení rady města o přijetí dotace na Zateplení 
pavilonu G nemocnice Český Brod, čp. 297 a sou-
hlasilo s uzavřením smluv na realizaci akce.

Rada města vzala na vědomí Komplexní studii 
dopravy v klidu řešící zejména problematiku 
parkování ve městě a odsouhlasila návrhovou 
část studie. Město ve spolupráci s odborem do-
pravy připraví její veřejné projednání.

Město nabízí k prodeji byt 3+1 v domě čp. 340 
v Komenského ulici o velikosti 77,77 m2 formou 
obálkové metody za minimální cenu 1,2 mil. Kč. 
Nabídky je možné podávat do 30. dubna. Bližší 
informace u paní E. Suchanové, odboru rozvoje 
(suchanova@cesbrod.cz, tel. 321 612 153).

Rada města schválila podání žádosti o dotaci 
na projekt „Odbahnění a revitalizace návesního 
rybníku Štolmíř“ v rámci Operačního programu 
životního prostředí.

Rada města souhlasila s převodem nájemní 
smlouvy na společnost Nemocnice Český Brod 
s.r.o. za stejných podmínek na dobu určitou od 
1. 4. 2015 do 30. 4. 2015 a dále také souhlasila 
s uzavřením dodatku č. 9 k výše uvedené nájem-
ní smlouvě.

Zastupitelstvo města ustanovilo novou koordi-
nátorkou MA21 Petru Ištvánikovou.

Rada města jmenovala pracovní skupiny pro pří-
pravu podkladů pro schvalování účetních závě-
rek příspěvkových organizací za rok 2014.Obdobně jako v předchozích letech bude město 

od 15. 5. organizovat farmářské trhy.

Rada města souhlasila s podáním žádostí o do-
taci do Středočeského kraje příspěvkových orga-
nizací ZŠ Žitomírská, Anna Český Brod, sociální 
služby pro seniory a Městská knihovna.

Rada města vyhlásila zakázku na zhotovení pro-
jektové dokumentace na doplnění vodovodní 
sítě v Českém Brodě a vzala na vědomí zahájení 
veřejné zakázky na stavební práce – úpravy chod-
níků v ul. Žitomířská.

Rada města odvolala Kristýnu Šílovou z pozice 
člena redakční rady a jmenovala její nové členy, 
kterými jsou Michaela Vomáčková a Mgr. Tomáš 
Klinecký.

Zastupitelstvo města schválilo přijetí finanční 
podpory Ministerstva kultury z Programu re-
generace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 2015 ve 
výši 985 tis. Kč. Rozdělena bude na zvonici u kos-
tela sv. Gotharda (okenice), revitalizaci středově-
kých hradeb v MPZ v Českém Brodě – II. etapa, 
kostel sv. Gotharda (střecha), kostel Nejsvětější 
Trojice a zvonice (oprava šindele), Podlipanské 
muzeum (repas oken).
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� Věstník
Body projednávané Zastupitelstvem města 1. 4. 2015
1.  Změna jednacího řádu zastupitelstva města
2.  Schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu na rok 

2015
3.  Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Brod a obcí 

Chrášťany - RUIAN
4.  Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Brod a obcí Klu-

čov - RUIAN
5.  Ustanovení koordinátora MA21
6. Aktualizace č. 4 PR MPZ
7.  Státní finanční podpora v Programu regenerace MPR a MPZ 

v roce 2015
8.  OC JTH - žádost o odkoupení infrastruktury 
9.  Prodej pozemku v k.ú. Štolmíř (pod trafostanicí)
10.  Prodej pozemku v obci a k.ú. Český Brod (pod trafosta-

nicí)
11.  Revokace usnesení - odkoupení části pozemku KN p.č. 

199/22 v k.ú. Český Brod (spisovna)
12.  Narovnání vlastnických vztahů v obci Český Brod a k.ú. 

Štolmíř (Státní statek Čáslav)
13.  Odkup části pozemku v obci a k.ú. Český Brod (Klučovská 

ul.) – (informace)
14.  Rozdělení finančních prostředků z Fondu sportu, kultury 

a volného času na Program č. 2 Programů podpory pro 
kulturu, sport a volný čas a na akce města

15.  Rozhodnutí a Smlouva - Zateplení pavilonu G nemocnice 
Český Brod, čp. 297

16.  Rezignace člena finančního výboru a přijetí nového člena 
finančního výboru

17.  Informace - Zápisy z jednání finančního výboru
18.  Informace - Rozpracovaná koncepce městské policie
19.  Informace - Zpráva o situaci v nemocnici
20.  Informace - Ozvučení obřadní síně

Body projednávané Radou města 11. 3. 2015
1.  Komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě
2.  Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Brod a obcí Klu-

čov - RUIAN
3.  Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Brod a obcí 

Chrášťany - RUIAN
4.  Výpověď smlouvy o programátorském servisu a podpoře 

programu Mzdy Avensio
5.  Souhlas s použitím městského znaku - Junák svaz skautů 

a skautek ČR, Středisko Ing. L. Nováka Český Brod
6.  Souhlas s použitím městského znaku - Život 90 Zruč nad 

Sázavou
7.  Složení komise pro regeneraci městské památkové péče
8.  Schválení přesunu prostředků na zajištění financování poří-

zení plošiny pro Technické služby
9.  Schválení závěrečné inventarizační zprávy za rok 2014
10.  Revokace usnesení RM č. 37/2015 - smlouva na provedení 

auditu na projektu Radosti a strasti ZŠ
11.  Zrušení usnesení č. 40/2015 ze dne 11. 2. 2015 - Ukončení 

nájemní smlouvy s Úřadem práce a vyhlášení záměru na 
pronájem nebytových prostor v čp. 1, předem určenému 
zájemci

12.  Darovací smlouva Alchimica s.r.o. - vybavení Oblastního 
školního poradenského centra

13.  Darovací smlouva BLK servis, spol. s r.o.
14.  Prodej bytové jednotky č. 340/1 v ul. Komenského
15.  VB - RWE GasNet, s.r.o. - STL přeložka - Topolova
16.  Změna doby výpůjčky pozemků (TJ Liblice)
17.  Chodníky v ul. Jungmannova
18.  Zvonice u kostela sv. Gotharda (staženo)
19.  Státní finanční podpora v Programu regenerace MPR 

a MPZ v roce 2015
20.  Jmenování členů hodnotící komise Programů podpory kul-

tury, sportu a volného času z Fondu sportu, kultury a vol-
ného času města Český Brod

21.  Odbahnění a revitalizace návesního rybníku Štolmíř
22.  Působnost ukládat pokuty za správní delikty při porušení 

tržního řádu
23.  VB - Šafář Miloslav - kanalizační přípojka - Sv. Čecha
24.  VB - Šafář Miloslav-vodovodní přípojka - Sv. Čecha
25.  Uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
26.  Záměr na převod nájemní smlouvy
27.  Informace - Zápis komise SVČ ze dne 10. 2. 2015
28.  Informace - Zápis komise RMPZ ze dne 23. 2. 2015
29.  Informace - Možnost prodloužení doby realizace projektu 

Body projednávané Radou města 30. 3. 2015
1.  Převod nájemní smlouvy 16/2007/OSM - Českobrodská ne-

mocnice, s.r.o.
2.  Vybavení zasedací místnosti A nábytkem (křesly a stoly) 

a obřadní síně židlemi pro veřejnost (staženo)
3.  Doporučení kontrolního výboru k usnesení
4.  Jmenování člena komise ŽP
5.  Výběrová komise pro přidělení finančních prostředků z roz-

počtu města v r. 2015 - Program podpory aktivit v sociální 
oblasti

6.  Ustanovení koordinátora MA21
7.  Jmenování pracovních skupin pro přípravu podkladů pro 

schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za 
rok 2014

8.  Schválení prodejního a provozního řádu pro konání farmář-
ských trhů v roce 2015

9.  Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpoč-
tu na rok 2015

10.  Souhlas s podáním žádosti ZŠ Žitomířská o dotaci do Stře-
dočeského kraje 

11.  Anna - sociální služby - souhlas s podáním žádosti o do-
taci

12.  Schválení uzavření nájemní smlouvy Sochor Jiří 
13.  Projekt „Obnova dalšího technického vybavení a mobiliá-

ře Městské knihovny v Českém Brodě“ - Středočeský Fond 
kultury a obnovy památek

14.  Rozdělení finančních prostředků z Fondu sportu, kultury 
a volného času na Program č. 2 Programů podpory pro 
kulturu, sport a volný čas

15.  Záměr na pronájem nebytového prostoru v budově čp. 
1384, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod 

16.  Odkup části pozemku v obci a k.ú. Český Brod (Klučovská 
ul.)

17.  Revokace usnesení - odkoupení části pozemku KN p.č. 
199/22 v k.ú. Český Brod (spisovna)

18.  Sběrný dvůr - dodatek ke smlouvě o dílo
19.  VZMR - Doplnění vodovodní sítě - Projektové práce
20.  VZMR - Stavební úpravy chodníků v ul. Žitomířská
21.  Záměr na převod nájemní smlouvy - MUDr. Hanzlíková
22.  Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocni-

ce Český Brod předem určenému zájemci: Anesan s.r.o.
23.  Narovnání vlastnických vztahů - duplicita (Dielsiana s.r.o.)
24.  Revokace usnesení - VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Žiž-

kova čp. 1311
25.  VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Fr. Macháčka
26.  VB - Mašatovi - kanalizační přípojka - U Studánky
27.  Rozhodnutí a Smlouva - Zateplení pavilonu G nemocnice 

Český Brod, čp. 297
28.  Redakční rada - odvolání a jmenování člena
29.  Jmenování člena komise pro místní části
30.  Informace - Zápisy z jednání komisí
31.  Informace - Prodloužení projektu Sdílené radosti a strasti 

ZŠ v ORP Český Brod
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FÓRUM MĚSTA 2015
Vedení města Vás srdečně zve na každoroční Fórum města, které se bude konat ve středu 
27. května od 17 hod. v prostorách Anna Český Brod, sociální služby pro seniory. Na progra-
mu bude projednání Výroční zprávy města za rok 2014, jednání pracovních skupin dle klíčo-
vých oblastí Strategického plánu a vytipování 10 aktuálních problémů města.

Město Český Brod ve spolupráci s 1. SčV, a.s. v rámci akce Den otevřených dveří na vodárenských zaříze-
ních úpravny vody a čističky odpadních vod přivítaly 23. března v Liblicích téměř 130 návštěvníků.

„Prohlídky vodárenských zařízení mají stále větší 
ohlas. Oblíbily si je především školy, které je využívají 
jako doplněk k výuce. Do Liblic se přihlásilo pět tříd 
a děti své průvodce otázkami rozhodně nešetřily. Ná-
vštěvníci se mohli seznámit jak s technologií úpravy 
pitné vody, tak i s čištěním odpadních vod, které ne-
malou měrou přispívá k ochraně životního prostře-
dí a ke zlepšování kvality povrchových vod,“ uvedla 
Kristina Blaszcyková, tisková mluvčí 1. SčV, a.s.

Akce proběhla v rámci aktivit místní Agendy 21. 
Díky pěknému počasí a ochotě místních odbor-
níků se vše vydařilo. Organizátoři již teď plánují 
možnost dalších exkurzí v čistírně odpadních vod 
s cílem podpory osvěty v oblasti ochrany životního 
prostředí a vzdělávání jak školních dětí, tak i široké 
veřejnosti.

Petra Ištvániková, PR manažerka

V čistírně odpadních vod v Liblicích bylo živo

IC MÁ OD KVĚTNA OPĚT OTEVŘENO I O VÍKENDU
pondělí, středa:   8.00 - 11.00 12.00 - 17.00 
úterý, čtvrtek, pátek:  8.00 - 11.00 12.00 - 16.00 
sobota, neděle (květen – září):   11.00 - 16.00
Dne 1. 5. 2015 bude otevřeno od 9.00 do 13.00 hodin v rámci akce XXIV. Okruh Českobrod-
ský 2015. Tel. 321 612 218 - 9, e-mail: info@cesbrod.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY
Od 15. května se konají pravidelně každý pátek v čase 8 – 14 hod. na náměstí Arnošta z Pardu-
bic FARMÁŘSKÉ TRHY. Pravidla prodeje jsou stejná jako v loňském roce. Zájemci hlaste se! Kon-
takt: Petra Straková, email: strakova@cesbrod.cz, telefon: 321 612 164 nebo 734 800 380.
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� Co nového

Odpadové hospodářství v Českém Brodě je na velmi dobré úrovni v souladu se zákonem o odpadech. Díky 
drtivé většině občanů, kteří kvalitně třídí odpad, bylo možné snížit poplatek za svoz odpadu pro rok 2015 
z částky 500 Kč na částku 468 Kč. Naším cílem je výši poplatku nenavyšovat ani pro další roky, ale naopak 
hledat rezervy. Co tímto poplatkem zaplatíme?

Svoz směsného odpadu, bioodpadu, tříděného 
odpadu, provoz sběrného dvora, likvidaci odpa-
du z městských tržišť a městských košů, likvidaci 
černých skládek. Poměrně hodně činností za tak 
nízkou částku. 

Nadále však přetrvávají některé problémy, které 
se však díky pracovníkům odboru životního pro-
středí a městské organizaci TS daří řešit. Vzpo-
meňme si na roky 2009 – 2010, kdy se převážně 
na sídlišti Na Cihelně u dvou největších kontejne-
rových míst s nádobami na odpad hromadil ná-
bytek, lednice, koberce a další odpad právě z pa-
nelových domů. Anonymita sídliště k tomu vždy 
napomáhala. Dnes máme na sídlišti veškerá stání 
zabezpečena oplocením včetně ulicí Rokycanova 
a 28. října. Také zmiňovaný nábytek zmizel. Důvo-
dem je pravidelná kontrola ze strany TS a okamži-
té fakturování svozu odpadu na jednotlivá bytová 
družstva. Také zavedení pořádku v oplocených 
a zabezpečených kójích je zásluhou členů byto-
vých družstev a majitelů bytů, kteří si místa sami 
uklízejí nebo si úklid předplatí u TS. Také zde je 
třeba zlepšit třídění odpadu.

Kvalitnější třídění je prováděno majiteli rodinných 
domů. Osádky svozových vozidel namátkově kon-
trolují obsah svážených popelnic se směsným od-
padem a bioodpadem. V některých případech je 
občan tiskopisem upozorněn na nesprávný obsah 
nádoby, krajním řešením je nevyvezení nádoby 
nebo předání přestupku k projednání městskému 
úřadu. Tím mu za toto jednání hrozí pokuta. 

Někteří občané vhazují nesprávný odpad do kon-
tejnerů na tříděný odpad. Toto jednání se nám 
daří odhalovat díky kamerovému systému a fo-
topastem. Také několik iniciátorů vzniku černých 
skládek bylo odhaleno. Nedávno jsme se setkali 
s případem, kdy v bionádobě byla uložena kůže 
ze zvířete. Do hnědé nádoby nepatří maso, kosti 
ani žádná kůže ze zvířete! Odběratelé vytříděných 
komodit jsou dlouhodobě spokojeni s vytříděnými 
surovinami, a naším cílem je pokračovat i nadá-
le v oboustranně výhodné spolupráci. Děkujeme 
všem, kteří třídí odpad!

Ing. Miroslav Kruliš

Do hnědé bio nádoby nepatří maso, kosti ani kůže ze zvířete!
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Zápis do tří mateřských škol, které zřizuje Město Český Brod, proběhl ve dnech 3. a 4. 3. 2015. Zájmem zři-
zovatele je především snaha o umístění dětí s trvalým bydlištěm v Českém Brodě, jejichž zákonný zástupce 
tuto skutečnost doloží u zápisu potvrzením z evidence obyvatel MěÚ v Českém Brodě. Je důležité zmínit 
skutečnost, že mateřské školy mohou přijmout pouze takový počet dětí, kterým naplní nejvyšší povolený 
počet žáků uvedený ve školském rejstříku.

Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 
2015/2016 v MŠ Sokolská a MŠ Kollárova:
1)  děti do posledního ročníku předškolního vzdělá-

vání, které mají rok do zahájení povinné školní do-
cházky, a děti s odkladem školní docházky (dle zá-
kona 561/2004 Sb., školský zákon, § 34, odst. 4),

2)  děti, které k 31. 10. 2015 dosáhnou 3 let věku, 
s trvalým bydlištěm v Českém Brodě (podle věku 
– od nejstarších, vždy přednostně děti na celo-
denní docházku),

3)  ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy 
přednostně děti na celodenní docházku).

Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 
2015/2016 v MŠ Liblice:
1)  děti do posledního ročníku předškolního vzdělá-

vání, které mají rok do zahájení povinné školní 
docházky, a děti s odkladem školní docházky 
(dle zákona č. 561/2004 Sb., § 34, odst. 4),

2)  děti, které k 31. 10. 2015 dosáhnou 3 let věku, 
s trvalým bydlištěm v Českém Brodě a dále děti, 
které dosáhnou k 31. 10. 2015 3 let věku z ob-

cí, jež nemají mateřskou školu a jejichž zákonný 
zástupce žádá o přijetí s doporučením poraden-
ského pracoviště k integrativnímu vzdělávání 
z důvodu zdravotního postižení, sociálního zne-
výhodnění či chronického onemocnění (podle 
věku – od nejstarších, vždy přednostně na celo-
denní docházku),

3)  ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy 
přednostně děti na celodenní docházku).

Celkem bylo podáno 141 žádostí. Zápisu se zú-
častnili nejen rodiče s dětmi s trvalým bydlištěm 
v Českém Brodě a jeho městských částech Liblice, 
Štolmíř, Zahrady, ale i z okolních samostatných 
obcí. Pro následující školní rok bylo ve všech třech 
mateřských školách možné přijmout 82 dětí. Ne-
přijato bylo tedy 59 dětí, přičemž 32 z nich bylo 
mimobrodských a další 3 děti k 31. 10. 2015 nedo-
sáhnou 3 let věku.

Jaroslava Jelínková

Zápis do mateřských škol 2015

ilustrační foto
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Ohlédnutí za činností městské policie v prvním čtvrtletí

8 Co nového

Nad činností městské policie v Českém Brodě probíhají diskuze při tvorbě koncepčního materiálu i na jed-
náních komise bezpečnosti. Požádala jsem pověřeného velitele Jana Svobodu o hodnocení činnosti MP za 
uplynulé čtvrtletí, aby si mohli i čtenáři udělat vlastní úsudek.

První čtvrtletí je za námi. Jaké bylo z pohledu 
MP?
Z našeho pohledu čistě pracovní, o čemž svědčí 
i přehledy činnosti MP na stránkách města. Za prv-
ní 3 měsíce roku 2015 strážníci MP projednali 261 
přestupků v blokovém řízení a to včetně přestup-
ků kouření na nádraží, dodržování zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejnosti dle vyhlášky 
města 1/2014 a přestupků cyklistů, hlavně povinná 
výbava jízdního kola za snížené viditelnosti. Dále 
jsme 49 přestupků předali k příkaznímu řízení na 
odbor dopravy MěÚ, jednalo se o přestupky v do-
pravě, provedli jsme 12 odchytů psů a označili 3 
vozidla, která jevila znaky autovraku.

Jaký zákrok byl nejdůležitější?
Dne 24. 2. 2015 v 17.15 hod bylo na služební te-
lefon Městské policie Český Brod oznámeno, že 
v ul. Sportovní je neznámý muž s nožem v ruce 

a požaduje po staré paní peníze. Na místo ihned 
vyjela hlídka, která prováděla hlídkovou činnost na 
nádraží ČD v Českém Brodě. Po příjezdu na místo 
události byla vytěžena svědkyně, která následně 
kvůli identifikaci pachatele nastoupila do služeb-
ního vozidla MP Český Brod. V 17.17 hod byl muž 
v ul. Masarykova zadržen. Vzhledem k podezření, 
že muž je ozbrojen nožem, bylo užito donucova-
cích prostředků hmaty, chvaty a pouta. Následně 
byla na místo cestou linky 158 přivolána hlídka 
OOP Český Brod, která si věc na místě převzala pro 
podezření ze spáchání zločinu loupeže.

Podílíte se i na nové koncepci MP, jaké z ní máte 
pocity?
Všichni strážníci se zapojili do přípravy nové kon-
cepce MP a to do její první části analytické – sou-
časný stav, jejíž součástí je i SWOT analýza MP. Jde 
především o zhodnocení činností ovlivňujících pro-
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voz městské policie a stanovení úkolů pro vedení 
městské policie, které vycházejí z vyhodnocení 
současného stavu, a to personálního, materiálního 
a hlavně finančního zabezpečení městské policie 
z rozpočtu Města Český Brod, ve vztahu k možnos-
tem jejího dalšího rozvoje ve všech oblastech její 
činnosti.

Co se má změnit v činnosti MP?
Činnost MP by se měla soustředit na zefektivnění 
výkonu služby se zaměřením na veřejný pořádek 
a dodržování vyhlášek města. Strážníci by měli více 
komunikovat s občany a jejich podněty promítat do 
vlastní činnosti, např. plánování pěších hlídek do lo-
kalit, které sami občané vnímají jako problémové.

Jaké jsou aktuální problémy MP?
V roce 2016 je nezbytné zakoupení nového služeb-
ního vozidla pro městskou policii. A v souladu s ro-
dící se koncepcí je potřeba pracovat na vybudování 
důstojné služebny s kamerovým systémem, která 
musí pojmout strážníky i civilní zaměstnance.

Často slyšíme o problémech podomního prodeje, 
kolik občanů vám již volalo?
Je třeba si uvědomit, že podomní prodej je specific-
kou prodejní technikou, kdy prodejce musí vlastně 
nejprve spotřebitele přesvědčit, aby s ním vůbec 
komunikoval a dále jej přesvědčit, aby s ním krátce 
po prvním kontaktu rovnou uzavřel kupní či jinou 
smlouvu. Rozhodně doporučujeme nic prodejci ne-
podepisovat hned na místě. V prvním čtvrtletí vy-
řešili strážníci čtyři oznámení podomního prodeje 
z toho: 2 x domovní prodej – domluvou, 1 x v blo-
kovém řízení a 1 x oznámili strážníci 7 osob pode-
zřelých z podomního prodeje ke správnímu řízení.

Jaká je spolupráce s Policií ČR?
Kromě každodenní spolupráce s policisty, kteří nás in-
formují o bezpečnostní situaci ve městě, se více zamě-
řujeme na plánování dopravních bezpečnostních akcí 
a bezpečnostních akcí s konkrétními cíli (bary, herny, 
ubytovny, BESIP). Součástí těchto akcí jsou i hlídky 
MP s využitím strážníků nebo i psovodů se psy.

V prvním čtvrtletí byly realizovány následující akce:
Dne 20. 2. 2015 v době od 17.00 – 5.00 hod pro-
běhla dopravně bezpečnostní akce a v nočních 
hodinách bezpečnostní akce v Českém Brodě se 

zaměřením na BESIP a dále na kontrolu barů a he-
ren. Akce se zúčastnili policisté PČR a strážníci MP. 
Mimo uložené pokuty a kontroly rizikových osob 
byl zjištěn jeden přestupek na úseku držení omam-
ných a psychotropních látek.
Dne 6. 3. 2015 v době od 10.00 – 24.00 hod pro-
běhla v Českém Brodě bezpečnostní akce zamě-
řená na kontroly heren a barů. Akce se zúčastnili 
policisté PČR a strážníci MP. Mimo uložené pokuty 
a kontroly rizikových osob byly zjištěny 2 přestupky 
podávání alkoholických nápojů mladistvým. 
Dne 13. 3. 2015 v době 10.00 – 24.00 hod proběhla 
v Českém Brodě dopravně bezpečnostní akce a ve 
večerních hodinách bezpečnostní akce společně 
s pořádkovou jednotkou z Kolína zaměřená na 
kontroly heren a barů. Akce se dále zúčastnili po-
licisté PČR a strážníci MP. Byly provedeny kontroly 
osob, screeningy slin na přítomnost drog a decho-
vé zkoušky na zjištění alkoholu v dechu.
Dne 24. 3. 2015 v době od 5.30 – 9.00 hod proběhla 
akce na kontrolu ubytoven v k.ú. města Český Brod 
a to za účasti pořádkové jednotky z Kolína, PČR Čes-
ký Brod, cizinecké policie, MP, sociálního odboru 
MěÚ a psovodů PČR se psy, vycvičenými na vyhle-
dávání drog. Byly provedeny kontroly osob, nachá-
zejících se v ubytovnách, screeningy slin na přítom-
nost drog. Při akci byl zjištěn jeden přestupek na 
úseku držení omamných a psychotropních látek.

Petra Ištvániková
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Od 1. 4. 2015 se stala provozovatelem nemocnice v Českém Brodě společnost s názvem – Nemocnice 
Český Brod s.r.o. Je to jedna z portfoliových společností společnosti MEDIRECO a.s. Obrátili jsme se na 
ředitelku a jednatelku nové společnosti Hanu Dokoupilovou s následujícími otázkami, které by čtenářům 
mohly více objasnit, co se v nemocnici děje.

Českobrodská nemocnice končí - Nemocnice Český Brod začíná

Můžete čtenáře krátce informovat o společnosti 
Nemocnice Český Brod a struktuře MEDIRECA?
Akciová společnost MEDIRECO a.s. je strategický 
investor, který se specializuje na řízení společnos-
tí, které poskytují zdravotní služby na území České 
republiky. Statutárním ředitelem je pan MUDr. To-
máš Tesař. K portfóliovým společnostem MEDIRECA 
a.s. patří: Vysočinské nemocnice s.r.o., Poliklinika I. 
P. Pavlova s.r.o., MEDIKAAL-TT s.r.o. a nyní již Ne-
mocnice Český Brod s.r.o. Všechny tyto společnosti 
mají celkem 400 zaměstnanců a dosahují ročního 
konsolidovaného obratu téměř 260 mil. Kč. Proto-
že je každá společnost samostatným právním sub-
jektem i samostatnou účetní jednotkou, má svého 
výkonného ředitele, který je zároveň i jednatelem. 
Ten předkládá akcionáři – tedy MEDIRECU a.s. data, 
výsledky a zejména ekonomickou kondici. Ve vzá-
jemné spolupráci pak dochází k řešení problematiky 
spojené s procesy nastavování limitů a pravidel pro 
zdravou ekonomickou kondici společnosti. Ve vzá-
jemné spolupráci také dochází k řešení dalších pro-
vozních i personálních záležitostí. Dalo by se říci, že 
MEDIRECO a.s. poskytuje svým společnostem servis 
a zázemí.

V nemocnici došlo k velkým změnám, mohla byste 
s nimi čtenáře seznámit a jaké ještě další kroky je 
třeba udělat?
V tuto chvíli je změna nájemce, tedy provozovate-
le nemocnice v Českém Brodě, dokončena. Od 1. 
4. 2015 je provozovatelem právní subjekt s názvem 
- Nemocnice Český Brod s.r.o. Samozřejmě, že tomu-
to datu předcházela řada vyjednávání, a to - o pře-
vodu péče, materiálně technického zabezpečení 
a pracovně-právních vztahů, tedy zaměstnanců, od 
předchozího provozovatele. K datu 1. 4. 2015 nám 
již Krajský úřad Středočeského kraje vystavil Rozhod-
nutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb – tedy registraci. Již jsme také vyvolali výběro-
vá řízení u zdravotních pojišťoven na poskytovanou 
péči, která budeme absolvovat v příštím měsíci.

Jaká zdravotní péče bude poskytována?
V současné době jsme převzali péči stávající a tu 
určitě zachováme. Všichni asi vědí, že nemocnice 

v Českém Brodě se již 
v minulých letech pře-
transformovala z péče 
akutní na péči chronickou, 
což je následná a dlouho-
dobá péče. Z ambulantní 
péče to pak je – praktický 
lékař, interní, diabetolo-
gická a geriatrická ambu-
lance. Nedílnou součástí 
je také péče rehabilitační, 
kterou poskytuje rehabi-
litační oddělení. Naším 
cílem je pochopitelně 
i rozvoj poskytované péče, nabídka nadstandartních 
služeb a zejména rozvoj rehabilitace. Protože však 
čerpáme úhrady z veřejného zdravotního pojištění, 
které spravují pojišťovny, tak nasmlouvání každé 
další odbornosti i poskytované péče závisí z větší 
části na jejich rozhodnutí. Snad na vysvětlení – po-
jišťovny si od nás nakupují pro své pojištěnce – pa-
cienty námi poskytovanou zdravotní péči, za kterou 
nám zaplatí. To proto mají konečný verdikt, co a kde 
se bude poskytovat.
Rozhodně ale plánujeme otevřít další stanici násled-
ných lůžek v budově G. Ta byla v minulosti uzavřená 
z důvodů nedostatku středního zdravotnického per-
sonálu. Chceme, aby byla využita skutečná kapaci-
ta nemocnice. Samozřejmě, že jsme poskytovatelé 
péče v rámci Středočeského kraje, tedy budeme ak-
tuálně reagovat na potřeby tohoto regionu.

Změny v nemocnici se dotknou i personálu a pacientů?
Pevně věříme, že plánované změny přinesou rozvoj 
celému zařízení, stabilitu a následně samozřejmě 
i prosperitu. Z takového stavu pak profitují nejen 
pacienti, ale i personál. Samotná změna je však pro-
ces, který má několik fází a těmi nyní musíme všichni 
postupně projít.

A Vaše představa o spolupráci s městem?
Naše představa je, že spolupráce by měla být trans-
parentní, otevřená a měla by mít jasná pravidla. 
Taková spolupráce jistě povede k vzájemné spoko-
jenosti. Výhodou je, že máme společný cíl. Všichni 

výkonná ředitelka 
a jednatelka Hana 

Dokoupilová
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Z rozhovoru s paní ředitelkou jste se již dozvěděli, že od začátku dubna nově provozuje českobrodskou ne-
mocnici společnost Nemocnice Český Brod s.r.o., vítěz výběrového řízení. Během měsíce března proběhlo 
několik důležitých jednání, která umožnila bezproblémový převod jednotlivých činností, personálu i mo-
vitých věcí mezi stávajícím a bývalým provozovatelem. Uskutečnila se i koordinační schůzka na krajském 
úřadě pod patronací hejtmana Miloše Petery. Zde si zástupci krajského úřadu, VZP, města a následně 
i nového provozovatele objasnili jednotlivé potřebné kroky se zřetelem na úskalí celé akce.

Společnosti se dohodly a uspořádaly vzájemné vzta-
hy k zaměstnancům, movitému majetku, zdravot-
ním pojišťovnám, dodavatelům, finančním a jiným 
závazkům. Předmětem dohody je i ukončení všech 
právních sporů. Město se také již s firmou Ing. Vojtíš-
ka nesoudí, protože všechny pohledávky k polovině 
minulého roku byly předmětem výběrového řízení 
a byly prodány společnosti Nemocnice Český Brod. 
Převodem nájemní smlouvy pominul i důvod k ža-
lobě na neplatnost nájemní smlouvy od společnosti 
Českobrodská nemocnice.

Na krajský úřad byly doručeny všechny potřebné do-
klady a nový provozovatel získal potřebné licence na 
provozování zdravotní péče. Ministerstvo zdravotnic-
tví vyhlásilo výběrové řízení na provozování lůžkové 
části a nyní běží zákonná třicetidenní lhůta. Pevně 
věříme, že i touto administrativní procedurou se pro-
jdeme bez problémů a již nic nebude bránit podpisu 
smluv se zdravotními pojišťovnami. To očekáváme 
nejpozději na přelomu května a června. Po podpisu 
smlouvy mezi novým provozovatelem a Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou bude částka ve výši přibližně 
13,5 mil. Kč převedena na účet města. Její výplata je 
zaručena směnkou, která by se v případě nedodrže-
ní termínu platby okamžitě uplatnila. Ale dle sděle-
ní jednatelky Nemocnice Český Brod jsou peníze již 

připraveny k převodu. Očekáváme, že se tak stane 
nejpozději do konce června letošního roku.

Tyto peníze budou použity zpět na investice do areálu 
nemocnice a o jejich uvolnění na konkrétní projekty roz-
hodne zastupitelstvo města. Město bude hradit pouze 
práce, které jsou pevně spojené s budovou a jsou po-
vinností vlastníka. Prvotní představu již máme a rozpra-
cujeme plán investic a oprav tak, abychom s nimi mohli 
v dohledné době (patrně do konce září) seznámit zastu-
pitele. Předpokládáme například výměnu vodovodních 
a elektro instalací, rekonstrukci výtahů, výměnu oken, 
zateplení, okapy, ale třeba i úpravu zahrady, výměny la-
viček, zřízení odpočinkových zón a podobně.

V současné době probíhá výměna oken, zateplení 
střechy a obvodového zdiva na budově bývalé gy-
nekologie. Akce je podpořena z prostředků Evropské 
unie. Na další potřebné investice předpokládáme 
čerpání nejen výše uvedené částky, ale také peněz 
plynoucích z ostatních nájmů do fondu nemocnice. 
Pokusíme se také získat další dotace z evropských 
i národních zdrojů. Přesné podmínky budeme znát, 
ale patrně až v druhé polovině letošního roku.

Jakub Nekolný, starosta

Zpráva o situaci v nemocnici

si přejeme, aby budovy, které jsou majetkem města, 
postupně měnily svůj vzhled, a to nejen z venku, ale 
i uvnitř. Již nyní spolupracujeme na projektu zatep-
lení a výměny oken v budově G a také tvoříme har-
monogram budoucích oprav. Já osobně již nyní vní-
mám ze strany představitelů města velkou vstřícnost 
a snahu o spolupráci, kterou budeme určitě opěto-
vat. Nyní musíme nastavit, jakým způsobem bude-
me komunikovat, četnost vzájemných setkávání, kde 
si budeme vzájemně sdělovat potřeby a požadavky.

Co byste ráda vzkázala českobrodským občanům?
Občanům bych vzkázala, aby měli trochu trpělivosti, 
neboť plánované změny, o kterých se zmiňuji v pře-
dešlých odpovědích, nebudou hned. Chci je však 

ubezpečit, že zdravotnické zařízení v jejich městě, 
určitě změní svou tvář, bude otevřené a přístupné 
jejich požadavkům. Také jim chci vzkázat, aby se dál 
s důvěrou na nás obraceli, a to nejen jako pacienti, 
ale i jako občané, kteří mají připomínky a náměty 
k naší činnosti, což je poskytování zdravotní péče. 
Zároveň bych tuto otázku trochu využila a vyzvala 
ty, kteří pracují jako zdravotníci v jiných zařízeních, 
aby se přišli informovat, ev. nám napsali. Mimo zdra-
votníky bych ráda přivítala ve svém týmu opravdu 
šikovného technickohospodářského správce se zku-
šeností z nemocničních provozů. Formy spolupráce 
mohou být samozřejmě různé.

Pavel Janík a Petra Ištvániková
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12 Co nového

V pondělí 11. května od 14 hodin zavítá tým Českého rozhlasu Region na náměstí Husovo v Českém Brodě. 
Moderátor Patrik Rozehnal představí návštěvníkům svého kolegu Otu Jiráka i řadu místních hostů. Připra-
ven bude také bohatý doprovodný program včetně koncertu Yvonne Přenosilové a Marcela Zmožka.

„Český Brod je jedno z deseti středočeských měst, 
které v letošním ročníku akce Region na cestách 
navštívíme. Navázali jsme spolupráci s městem 
Český Brod, které nám vyšlo se vším vstříc,“ přibli-
žuje dění průběhu akce moderátor Regionu Patrik 
Rozehnal. „Cílem této akce je nabídnout obyvate-
lům pódiový program s řadou hudebních vystou-
pení a zároveň zajímavý doprovodný program, kde 
si na vlastní kůži mohou vyzkoušet řadu zážitků - 
někdy až adrenalinových - a potkat se s místními 
spolky, které ve městě působí,“ dodává moderátor 
celého odpoledne.

Od 14.00 bude pro návštěvníky připraveno hudeb-
ní vystoupení Jazz Bandu pod vedením Petra Ven-
krbce ze Základní umělecké školy v Českém Brodě. 
V 15.00 obecenstvo rozhýbe hudební vystoupení 
zpěvačky a moderátorky Regionu Jany Chládkové, 
od 16.00 na pódiu vystoupí Yvonne Přenosilová 
a celý program uzavře vystoupení zpěváka Marce-
la Zmožka.

Na náměstí Husovo zavítá také herec a zároveň 
hvězda pořadu Humoriáda Ota Jirák. Hudební 
vystoupení od něj nečekejte, spíše bude povídat 
o svém životě i vztahu k Českému Brodu a okolí. 
„Akce podobného typu mám velmi rád. Člověk se 
alespoň na malou chvíli odpoutá od stereotypu 
běžných dní a podívá se do míst, která jsou jeho 
srdci blízká. Zároveň je to příjemná možnost, jak 
se vidět se svými hereckými a hudebními kolegy 
a v neposlední řadě se jedná o výjimečnou mož-
nost pohovořit se svými fanoušky,“ popisuje Ota 
Jirák. Povídání s Otou Jirákem proběhne od 15.30, 
následovat bude krátká autogramiáda.

Po celé odpoledne bude připraven bohatý dopro-
vodný program i soutěže o lákavé ceny. Návštěvníci 
si například mohou prohlédnout hasičské vozidlo 
Praga AN z roku 1929 od místního sboru dobro-
volných hasičů. Připraven bude i stánek prevence 

v požární ochraně a hry pro děti. Pro ty, kteří bu-
dou chtít zkusit adrenalinový zážitek, bude po celé 
odpoledne připraven otočný simulátor dopravní 
nehody od partnera akce ÚAMK. U stánku Lázní 
Poděbrady si pak mohou nechat návštěvníci změřit 
tlak, cukr a cholesterol.

Prostřednictvím webové kamery bude celý pro-
gram k dispozici i na stránkách www.cesky-roz-
hlas-region.cz, živé vysílání Českého rozhlasu 
Region z Českého Brodu lze naladit na frekvenci 
100,7 FM.

Tereza Čistotová,
manažerka komunikace

Český rozhlas Region přiveze do Českého Brodu známé zpěváky 
i oblíbeného komika
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Velikonoce v Domově pro seniory Anna

Při pohledu z okna to vypadalo, že je čas nachystat vánoční stromek. Kalendář nám ale připomenul, že se 
blíží Velikonoce, a tak jsme i my v Anně prožili předvelikonoční pašijový týden a oslavili Velikonoce připo-
menutím některých tradičních velikonočních zvyků.

Již týden předem naši klienti s dětmi ze ZŠ Žitomíř-
ská pod vedením paní učitelky Reginy Horové a paní 
Ulíkové z Občanského sdružení Magráta vyráběli ve-
likonoční dekorace při společné Dílničce, kterou po-
řádáme několikrát ročně. Obyvatelé domova s dět-
mi vyráběli velikonoční zápichy v podobě slepičky, 
kterými doplnili osení v květináčcích. Poté všichni 
vystřihovali a vybarvovali velikonoční papírová va-
jíčka. Klienti domova se vždy na setkání s dětmi těší 
a na dílničku přicházejí v hojném počtu.

V úterý před Velikonocemi naši klienti vyráběli spo-
lu s pečovatelkou paní Olgou Sálovou velikonoční 
dekorace, proutěný obrys vajíčka s kuřátkem.

Velikonoční středa je nazývaná Škaredá. Podle po-
časí tato středa škaredá byla, ale naši klienti prožili 
hezké chvíle. Nejprve klientky domova paní Dráb-
ková, paní Černovská a paní Vašinková s ergotera-
peutkou paní Krutskou napekly velikonoční jidá-
še, které pak ochutnali při pravidelné Kavárničce 
ostatní klienti domova. Poté nás navštívili rodiče 
a děti z Rodinného centra Kostička a povídali si 
s obyvateli domova o tom, jak probíhaly Velikono-
ce dříve a jak je slavíme dnes. Připomněli si tradiční 
i novodobé velikonoční zvyky a velikonoční koledy. 
Děti zahrály na flétny a společně pak všichni barvili 
vajíčka a pletli pomlázky.

Na Zelený čtvrtek utichají kostelní zvony, které od-
letěly do Říma. Dříve je mládenci nahrazovali řeh-
tačkami. V jídelně klientům řehtačkou tuto tradici 
připomněla ergoterapeutka paní Krutská. Odpo-

ledne se někteří klienti zúčastnili pravidelného tré-
nování paměti a reminiscenční terapie. Připomněli 
si velikonoční svátky a zvyky, recitovali velikonoční 
koledy, doplňovali slova do méně známé veliko-
noční koledy. Podle popisu zvyků a tradic jednot-
livých pašijových dní hádali, o jaký den týdne se 
jedná, kdy se jí zelená strava, kdy chlapci chodili 
s řehtačkami apod. S klienty jsme si také povída-
li o významu jednotlivých barev na velikonočních 
vejcích. Klienti vyprávěli, jak v dětství slavili Veli-
konoce.

Teď se již u nás v Anně těšíme na opravdový pří-
chod jara, kdy po dlouhé zimě vysvitnou sluneční 
paprsky, venku se oteplí a naši klienti budou moci 
trávit příjemné chvilky venku v přilehlém parku 
domova.

Ing. Radka Novotná, vedoucí sociálního úseku
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1� Ze společnosti

Po výstavě grafika Kurta Gebauera budete mít jedinečnou příležitost zhlédnout díla hluboce spirituálního 
malíře Jano Köhlera. Jeho práce je možné vidět i ve Vatikánu. Tvořil, s využitím secesních motivů, hlavně 
pro prostory církevní. Jeho netradiční mozaikové obrazy a sgrafita však zdobí i vily či veřejné budovy.

Jano Köhler se narodil roku 1873 v Brně, byl vy-
chováván jen matkou, otec zemřel pět týdnů po 
jeho narození. Chtěl se stát učitelem kreslení, poté 
studoval na pražské akademii. Vliv na něj měli jeho 
učitelé Stanislav Sucharda či František Ženíšek. Ar-
chitekt Kamil Hilbert si ho ještě za studií vybral jako 
pomocníka na vlastních zakázkách. Jano Köhler zů-
stal věrný své rodné Moravě. Toužil po možnosti 
volné tvorby, většinu života ale musel pracovat na 
zadaných zakázkách. Sám sebe zobrazoval v kostý-
mu šaška s větrným mlýnem, symbolem víry v to, 
že jeho dílo v budoucnu získá větší uznání.

Z práce Jano Köhlera podložené hlubokou znalostí 
církevních motivů a symbolů je nejznámější několik 
zobrazení sv. Cyrila a Metoděje. Tvořil s Dušanem 
Jurkovičem křížovou cestu na Hostýn, je tvůrcem 
výzdoby České kaple ve Vatikánu, za což dostal od 
papeže zlatý prsten. Jeho díla zdobí mnoho fasád 
veřejných budov, většinou moravských, ale třeba 
i radnici v Pardubicích.

Dle jeho prací byly vytvořeny známky v mnohami-
lionových nákladech, tvořil ex-libris či první etiketu 
Hanácké kyselky, plakáty a různé ceniny. Zemřel 
v roce 1941. V době nepříliš přející jeho hlavnímu 
inspiračnímu zdroji nebyl příliš připomínán. Velký 
zájem o jeho díla však přišel s nedávným výročím 
příchodu Cyrila a Metoděje na naše území.

Rádi bychom poděkovali Janě a Jiřímu Köhlero-
vým, příbuzným umělce, za možnost tuto výjimeč-
nou akci uspořádat. Těšíme se na Vás od pondělí 
do pátku od 8.30 do 17.00 a v sobotu od 7.30 do 
11.30 v prostorách prodejny Keramos. Výstavu mů-
žete navštívit až do 25. května. 3. 6. Vás zveme na 
vernisáž další výstavy - Fotoobrázků Evy Pilarové.

Pavel Fuchs

Díla Jano Köhlera, malíře chrámů, v Galerii K
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Na gymnáziu jsme vstoupili do nejnáročnější části školního roku. Ve dnech 15. a 16. dubna začíná přijímací 
řízení do prvních ročníků. Ve dnech 22. a 23. dubna bude toto řízení pokračovat pro 35 zájemců o čtyřleté 
studium a 81 zájemců o osmileté studium. Časově nás celý proces náročné administrativy přijímacího 
řízení posune až do úplného závěru dubna.

V té době končí studentům našich maturitních 
ročníků jejich poslední školní rok. Chtěli bychom 
Českobroďanům připomenout, že po celou dobu 
existence gymnázia ve městě pobíhají v den pře-
dávání výročního vysvědčení po městě stylizovaně 
oblečení adepti maturitní zkoušky, snaží se upoutat 
pozornost veřejnosti a vyškemrat do kasičky drob-
ný peníz. Akce se jmenuje poslední zvonění a její 
další průběh bývá veřejnosti utajen. Na zahradě 
gymnázia pokračuje kulturní program, ve kterém 
pasují značně rozverní odcházející adepti maturitní 
zkoušky studenty předposledních ročníků do „sta-
vu maturantského“.

V tomto školním roce se stává toto poslední zvoně-
ní oficiální součástí prvního dne českobrodského 
majálesu.

Milí spoluobčané českobrodští, ve čtvrtek 30. dub-
na projde centrem Českého Brodu majálesový prů-
vod tvořený studenty posledních ročníků gymnázia 
a jejich doprovodnou družinou. Asi budou vázat 
svým oblečením a chováním trochu více pozornos-
ti ostatní veřejnosti.

Bude to pro nás všechny pozvánka na druhý den 
českobrodského majálesu, který gymnázium, Spo-
lečnost přátel gymnázia, Ameba production a měs-
to Český Brod připravily na pátek 1. května. Orga-
nizačně leží tíha zajištění této náročné společenské 
akce na našich studentech. Majálesový výbor se 
obětavě stará o všechny záležitosti hlavního i do-
plňkového programu druhého dne majálesu. Těšte 
se, spolu s námi, na průvod studentů, kteří budou 
oblečeni ve stylu hippies a odvedou 1. května od-
poledne z českobrodského náměstí zájemce o kon-
certní část majálesu do areálu gymnázia.

Těšte se i na volbu krále majálesu, i na vystoupení 
našich současných studentů a další akce. To vše 
je složeno do vystoupení podle dále uvedeného 
rozpisu.

čas 
vystoupení hrací čas interpret

14.45 
- 15.05 h 20

HAIR - vystoupení žáků 
gymnázia, kteří zároveň 
navštěvují ZUŠ

15.25 
- 16.00 h 35 EŠUS – kapela současných 

studentů školy
16.30 

- 17.15 h 45 MEDVĚD 009 – kapela 
nedávných studentů školy

18.00 
- 18.45 h 45 HORKÝŽE SLÍŽE (SK)

19.30 
- 20.15 h 45 THE FEUD (UK)

21.00 
- 21.45 h 45 XINDL X (CZ)

Vstupenky:
Cena v předprodeji činí 250 Kč a na místě 300 Kč, 
juniorská vstupenka (do 18let) za 200 Kč.

Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

Gymnázium: přijímačky, poslední zvonění, majáles
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Studenti z Meranier - Gymnasia Lichtenfels opět navštívili Český Brod

1� Ze společnosti

Lichtenfels je bavorské okresní město, proslulé tradičním košíkářstvím. S naším partnerským gymnáziem 
Meranier - Gymnasiem probíhají výměnné pobyty pravidelně již od roku 1992. Pro studenty je vždy připra-
ven zajímavý program, díky kterému poznají okolí partnerské školy, místní historii, řemeslo i tradice.

Ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu 14. 3. odpo-
ledne k našemu gymnáziu po dlouhé cestě dorazila 
skupina čítající 21 studentů a jejich dva velmi milí 
profesoři. Všichni jsme „své“ Němce viděli pouze 
na fotkách. Příjezd byl tedy plný očekávání, možná 
i obav, kdo vlastně dorazí. Obavy se nakonec ukáza-
ly zcela zbytečné, celý týden proběhl bez problému 
a budeme na něj určitě ještě dlouho vzpomínat.

Profesoři z Lichtenfelsu byli ubytováni v penzionu 
U Kostela v Českém Brodě. Jejich sobotní a nedělní 
program měly na starost naše profesorky. Víken-
dový program pro studenty jsme zajišťovali sami. 
Počasí nám moc nepřálo, ale přesto jsme vyrazili 
v neděli dopoledne na Petřín, odpoledne ti odváž-
nější z nás hráli paintball v Paintball aréně na Vác-
lavském náměstí.

Od pondělí do čtvrtka měli studenti a profesoři 
z Německa připravený dopolední program. V pon-
dělí navštívili Poděbrady a tamní sklárnu, v úterý 
Pražský hrad, ve středu skanzen a veterán muze-
um v Přerově nad Labem a Kersko. Čtvrteční výlet 
nesoucí název „Po stopách Franze Kafky“ měl velký 
úspěch, studenty provázela po Praze šikovná paní 
průvodkyně, bývalá absolventka našeho gymnázia.

Ve čtvrtek večer už přišel čas na loučení. Zaplnili 
jsme téměř celou českobrodskou restauraci Ma-
lechov. Tohoto setkání jsme využili ke zhodnocení 
celého pobytu našich nových přátel z Německa, 
k poděkování organizátorům výměnného pobytu. 
Uvědomili jsme si, jak jsou tyto výměny pro obě 

strany přínosné, že nám oboustranně přináše-
jí spoustu zážitků, poznatků a nových přátelství, 
u některých se dá dokonce předpokládat, že bu-
dou trvat déle, než společně strávený týden.

Myslíme, že se našim hostům u nás líbilo. Při po-
sledním zamávání v pátek 20. 3. před gymnáziem 
v Českém Brodě měli někteří dokonce, nepřehání-
me, slzy v očích.

Za to, že se tyto výměnné pobyty mohou konat, 
děkujeme především našim rodičům, ale i finanč-
ní podpoře Česko-německého fondu budoucnosti 
a města Český Brod.

A. Herzogová, M. Balvínová
Gymnázium Český Brod (7A8)
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Vlčata na výstavě vláčků

1�Ze společnosti

V březnu jsme se s vlčaty vypravili na výlet do Peček, prohlédnout si výstavu modelů vláčků. Po příjezdu 
vlaku jsme se vydali ke klubovně modelářů. Někteří, obzvláště netrpěliví členové výpravy, začali reptat, jak 
je to ještě daleko. Všem bych přál vidět jejich obličeje, když jsme je uklidnili, že už jen pár kilometrů. Pravda 
byla taková, že vchod byl za rohem.

U vchodu nás vítal zeleně svítící semafor a po za-
placení vstupného dostal každý z nás svou jízden-
ku. Vzápětí jsme se vrhli mezi stoly plné modelů. 
Naštěstí jsme přišli těsně po zahájení a bylo zde 
ještě docela málo lidí. Všichni začali obdivovat 
krajiny plné vlaků, přírodních krás, městeček, ale 
zejména podivuhodných detailů. Jsou to důkazy 
nejen šikovnosti, ale i představivosti místních mo-
delářů. Obzvláště nás zaujala tlačítka na kraji pane-
lů, kterými se ovládaly pohyblivé scény. Třeba ká-
cení stromu, kosení trávy, práce se sbíječkou a celá 
řada dalších. Asi nejvíc se nám líbily slepice zobající 
zrní. Modeláři na svých modelech neustále pracují, 
a tak jsme mohli vidět i kolejiště v různém stadiu 
rozestavění i drobné opravy stávajících.

Další místo, které nás obzvláště zdrželo, byl míst-
ní stánek se suvenýry a modelářskými potřebami. 

Vypadá to, že vlčata vždy potřebují utratit všechny 
své peníze.

Po asi dvou hodinách už jsme si prohlédli většinu 
zajímavostí a naše pozornost přece jen začína-
la klesat, výstava se plnila lidmi a průchody mezi 
exponáty nebyly nejširší. Postupně jsme se tedy 
sešli venku, abychom se přesunuli na nádraží. Ces-
tou jsme si dojedli svačiny z domova, zahráli pár 
her a pak už tu byl náš vlak, který nás odvezl zpět 
domů.

Vlčata se na této akci chovala velmi dobře, dokon-
ce jsme dostali pochvalu!

Vláďa, skautské středisko Psohlavci 14
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Pro všechny milovníky dobrého jídla a pití připravila M′am′aloca malý festival jídla. Říká se tomu Restau-
rant Day. Vznikl v Helsinkách v květnu 2011 a brzy se začal šířit do celého světa. Je to den jednak pro ty, 
kteří si chtějí zkusit, jaké to je, mít na jeden den svou vlastní restauraci, jednak pro ty, kteří chtějí ochutnat 
nové, třeba i netradiční pokrmy či oblíbené recepty svých známých a blízkých. Zapojit se můžete jako ku-
chaři i jako strávníci, záleží jen na Vás.

Naše představa je taková, že každý budoucí „ku-
chař“ si přinese svůj stůl, uvařené jídlo, popř. vše 
potřebné pro jeho uvaření na místě. V případě, že 
byste si cokoli potřebovali vypůjčit, zkontaktujte 
štolmířské sdružení M′am′aloca. Věříme, že se po-
časí povede a budeme si užívat krásného jarního 
sluníčka kolem veřejné pece na chleba, v parku na 
lavičkách, na trávě či u stolečků našich vašich re-
staurací. Pokud by nám počasí nepřálo, schováme 
se do Kulturně-environmentálního centra. První 
Restaurant Day ve Štolmíři se tedy uskuteční za 
každého počasí!

Chcete se podělit o Váš rodinný recept a zapojit se 
jako restauratér? Sledujte facebookové nebo we-
bové stránky organizace www.mamaloca.cz, popř. 
pište či volejte: 723 345 766. Těšíme se na Vás! 
Ochutnávky Vašich specialit proběhnou v sobotu 
16. 5. 2015 mezi 10.00 – 14.00. Po celou dobu akce 
můžete sledovat také výrobu a pečení kváskového 
chleba a dalamánků. Od 8:00 budeme zadělávat 
kvásek, cca kolem 11.00 – 11.30 zadělávat těsto 
a vyvalovat bochníky, kolem 13.30 – 14.00 sázet 
chleba do pece. Dozvíte se, co to je štrejchování, 
karbování a ochutnáte čerstvý chléb s domácími 
pomazánkami.

Před Restaurant Day bude ve Štolmíři opět po roce 
slavnostní postavení májky spojené s májovou 
oslavou. Pro děti bude připraven program soutěží 
a pro dospělé večerní vystoupení živé hudby k tan-
ci i poslechu. Začínáme 1. 5. 2015 od 14.00 hod.

Poslední květnovou akcí bude environmentální 
dílna spojená s odbornou přednáškou na téma 
staveb ze slámy a hlíny. Přednášejícím bude Jan 
Pospíšil, autor publikací pro odborníky i laiky. Prak-
tická dílna je otevřena všem zájemcům, kteří by se 
chtěli naučit, jak se dělají hliněné omítky. Omítat 
se bude budova centra a maximální počet účast-
níků je 20 osob. Přes den bude probíhat praktická 
výuka, večer následuje teorie a debata na dané 
téma. Workshop bude probíhat od 28. do 31. květ-
na a přihlásit se můžete na info@mamaloca.cz 
nebo 774 650 198. 

Podrobné informace naleznete na facebookovém 
profilu sdružení nebo na www.mamaloca.cz.

Jiří Stuchl

Květnové pečení chleba doprovodí Restaurant Day
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Restaurant Day v Kounicích vol. 2!

1�Ze společnosti

Po úspěšné první akci s názvem Restaurant Day Kounice, která se v různých podobách konala celosvětově 
v neděli 15. 2., vás zveme na květnové pokračování tohoto svátku jídla. Mezi hlavní organizátory opět 
patří místní občanské sdružení MEZERA a KARAMELA.

Připomínáme, co to vlastně Restaurant Day je? Jde 
o festival jídla, který umožňuje komukoli otevřít 
si na jeden den svou vlastní restauraci. Začalo to 
v květnu v roce 2011 ve Finsku, kdy se v jeden den 
po celé zemi otevřelo 40 jednodenních „restaurací“. 
Od té doby se již fenomén Restaurant Day rozšířil 
do dalších zemí i kontinentů. V České republice se 
RD koná již pravidelně v Praze, Kopřivnici, Nymbur-
ce, Berouně a postupně se přidávají další místa.

Hlavní myšlenkou je podpora komunity; akce není 
nikým řízena „shora“, stojí za ní snaha nadšenců 
a dobrovolníků propojovat lidi a umožnit všem, 
kteří mají rádi jídlo a jeho přípravu, vytvořit si na 
jeden den svou vlastní improvizovanou restauraci 
a pohostit tak své známé nebo kolemjdoucí, ale 
i pobavit se, sdílet nové recepty a zkušenosti. Re-
staurant Day se koná čtyřikrát do roka (únor, kvě-
ten, srpen a listopad).

Další termín je sobota 16. 5. 2015. V tento den vám 
v době mezi 11. - 14. hodinou několik jednoden-
ních restaurací nabídne své osvědčené a oblíbe-
né pokrmy. Mezi známými tvářemi z února (např. 
Levandulka, OVOMAT) se objeví i několik nových 
prodejců, kterým se únorová akce tak zalíbila, že se 
k nám tentokrát přidají, např. DOBROTY NA VRBĚ.

Poněvadž se ve stejný den koná ve Štolmíři dnes 
již legendární pečení chleba, tak další novinkou je, 
že jsme pro všechny účastníky připravili komen-
tovanou procházku z Restaurant Day v Kounicích 
na pečení chleba ve Štolmíři. Vycházku po naučné 

stezce povede kounická paní učitelka Radka Dokto-
rová. Sraz ve 14.00 u Mezery Kounice.

Přijďte si pro informační letáček do Karamely ane-
bo sledujte stránky na Facebooku: Restaurant Day 
Kounice, kde také naleznete fotogalerii z únorové-
ho vydání.

Mezera Kounice, http://mezera-kounice.webnode.cz
Karamela, www.karamela.cz
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Komorní ansámbly, zpěv, recitace, varhany, divadlo i výtvarné umění opět naplní vznešené i dosud zašlé 
prostory krásou.

Prolínání generací, uměleckých stylů, inspirace 
mladých umělců od zkušenějších profesionálů – to 
jsou opět atributy dalšího ročníku Podlipanských 
kulturních slavností.

Již 15. května je opět zahájí divadelní soubor Stu-
dia Hamlet z partnerského Železného Brodu. Hru 
Všechna tráva, polní tráva inspiroval život naší 
přední pěvkyně Emmy Destinové.

Komorní tvorbu z různých uměleckých období 
představí smyčcová kvarteta. K mladé generaci 
patří Zemlinského kvartet, který přednese vedle 
Beethovenova Smyčcového kvartetu F dur i díla 
Šostakovičova a Janáčkova. Na jejich koncert se 
můžeme těšit ve čtvrtek 4. 6. 2015 v kostele sv. 
Gotharda. Na stejném místě potěší milovníky díla 
Dvořákova a Sukova koncert Wihanova kvarteta 
v sobotu 13. 6. 2015. V jejich podání zazní i Smyč-
cový kvartet „Rosamunda“ Franze Schuberta. Kou-
řimský chrám sv. Štěpána rozezní v neděli 7. června 
Vlachovo kvarteto.

Mnozí si ještě vzpomenou na mrazení v zádech 
z poslechu chorální tvorby v podání mužské pěvec-
ké skupiny Schola Gregoriana Pragensis. Letos při-
vítáme hudební skupinu ryze dámskou, a to v úterý 
23. 6. 2015 v kostele sv. Gotharda na závěrečném 
koncertu Podlipanských kulturních slavností. Přijď-
te si poslechnout nevšední hudební zážitek dam 
z Ensemble Fiorello. Představí nám Rozmanitost 
v hudbě G. F. Telemanna, ke které přidají francouz-
ské a italské kantáty 18. století.

Mezitím v sobotu 6. 6. 2015 rozezní varhany u sv. 
Gotharda východočeský varhaník Václav Uhlíř. So-
pránovými party jeho hru proloží Hana Medková.

Varhanní tvorba i samotný nástroj se letos dosta-
nou opět do popředí zájmu našeho sdružení. Po 
opravě kouřimských a českobrodských bychom 
rádi iniciovali rekonstrukci varhan také v Kostelci 
nad Černými lesy. Upozorníme na ně v pondělí 22. 
6. koncertem zástupce ředitele pražského hudeb-

ního gymnázia Jana Nerudy Zdeňka Mašláně, kte-
rý je v Kostelci častým hostem a varhany zná jako 
málokdo.

Kulturní slavnosti neopomenou také letošní výro-
čí 600 let od upálení Mistra Jana Husa. V kostele 
Nejsvětější Trojice uslyšíme Husovy texty v podání 
Alfreda Strejčka za instrumentálního doprovodu 
Štěpána Raka v pondělí 15. 6. 2015. Na stejném 
místě proběhne i zajímavá přednáška pod názvem 
Svatý Jan Hus, kterou povede známá kunsthistorič-
ka M. Bartlová.

Do letošního ročníku se prvně zapojí také Plaňany. 
Tamní Husův sbor, bývalá synagoga, uvítá komorní 
smyčcový orchestr Vox Bohemica v neděli 14. června.

O týden později se bude konat v nově opravených 
prostorách Rytířského sálu kosteleckého zámku 
početně nejobsazenější koncert. Pěvecký sbor Vox 
Bohemicalis opět přizval ke spolupráci řadu instru-
mentalistů z věhlasných orchestrů a vynikajících 
zpěváků. Předneseme ryze český repertoár: Sme-
tanovu Českou píseň a Dvořákovu mši D dur – „Lu-
žanskou“. Těšíme se na jakémkoli potkání s múza-
mi, nejlépe na všech.

Tomáš Charvát a Aleš Kašpar

Kulturní slavnosti znovu na Podlipansku
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S LECCOSem na tábor
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Jako každý rok připravuje Občanské sdružení LECCOS letní příměstské i týdenní tábory pro děti několika 
věkových kategorií.

Příměstské tábory v RC Kostička mají již několi-
kaletou tradici. Každoročně se mění jejich téma. 
Tentokrát nabídneme těm nejmenším dětem od 
3 do 6 let příměstské hrátky a výlety s Machem 
a Šebestovou hned na začátku letních prázdnin od 
29. 6. do 3. 7. 2015. Děti o trochu starší od 6 do 
10 let budou od 3. do 7. 8. vyrážet na výlety na 
koloběžkách a v rámci táborové hry poznávat české 
kraje. Oba dva turnusy vede dětmi velmi oblíbená 
lektorka Petra Čurgaliová.

Další dva tábory jsou klasické letní. Děti od 6 do 
15 let s námi pojednou na CYKLOTÁBOR od 4. do 
10. 7. Bude to sportovní tábor v malebné vesničce 
Milovice u Hořic v Podkrkonoší, na kterém kromě 
cyklovýletů a dalšího sportování prožijí děti napí-

navou celotáborovou hru i noční bojovku. Od 17. 
do 21. 8. pojedeme také s dětmi od 6 do 15 let na 
PRÁZDNINY VE MLEJNĚ. V krásném prostředí Str-
nadovského mlýna nedaleko Sedlčan prožijí děti 5 
aktivních sportovních dnů. Vyzkouší si, jak se žilo 
na statku za doby našich prarodičů. Zastaví se na 
kozí farmě, stráví den u krav, ale také podniknou 
noční výpravu. Letní tábory povedou stejní vedou-
cí jako v loňském roce – Petra Čurgaliová, Andrea 
Hradecká a Vašek Moulis. Všechny tábory nabízí-
me také v rámci našich služeb pro pěstounské ro-
diny. Přihlášky na všechny tábory a další potřebné 
informace najdete na www.leccos.cz.

Dita Nekolná,
Občanské sdružení LECCOS
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Začátek dětské říkanky Jana Vodňanského se stal mottem posledního zimního týdne předškoláků v Libli-
cích. Voda jako živel protékala povídáním, tvořením, hraním i pokusy.

Kapku po kapce jsme objevovali její tajemství, 
obdivovali všechny proměny, učili se chápat její 
nekonečný koloběh, abychom došli k poznání, že 
věčná cestovatelka, jež dala Zemi přezdívku „Mod-
rá planeta“, je pro náš život nepostradatelná. Uži-
tečným pomocníkem na naší cestě za poznáním je 
již stabilně interaktivní tabule, tentokrát jsme díky 
ní mohli využít výborně připravené materiály pro 
děti od těch nejpovolanějších, vodárenských spo-
lečností, včetně animovaných příběhů. Zábavnou 
formou dětem zprostředkovaly koloběh vody v pří-
rodě i v celém vodárenském systému.

Za vodou jsme vyrazili i do přírody, procházka 
k nedalekému rybníku i říčce Šembeře nám dala 
možnost porovnat vodu nabranou z přírodních 
zdrojů s vodou natočenou z kohoutku. Na co mů-
žeme kterou použít, dokázaly děti bezpečně určit. 
Brzy pochopily, jak je voda pro vše živé důležitá. 
S touto vzácnou tekutinou musíme zacházet še-
trně a zdroje vody chránit. A že bez úpravy vody 
na pitnou a následného čištění odpadních vod 
se dnes již neobejdeme. Teorii jsme si vysvětlili 
a šťastnou shodou okolností, s níž jsme nepočíta-

li, měli jsme možnost prohlédnout si vodárenský 
provoz v praxi.

23. března, při příležitosti Světového dne vody, při-
pravila společnost 1. SčV, a.s. den otevřených dveří 
na ČOV v Liblicích. Vstřícný přístup zaměstnanců 
umožnil navštívit areál čističky i našim předškolá-
kům. Odborný pracovník nás provedl celým pro-
vozem a seznámil děti s procesem čištění odpadní 
vody od prvotního mechanického vyčištění až po 
konečné vypuštění vyčištěné vody do řeky. Nejvíce 
všechny zaujalo povídání o užitečných bakteriích 
v aktivačních nádržích, které požírají různé nečisto-
ty a odstraňují chemické sloučeniny. Zápach linou-
cí se z nádrží děti rovněž nenechaly bez komentá-
ře, ovšem lepší představu o míře znečištění vody 
a nutnosti opětovného vyčištění získat nemohly.

Teď už všichni víme, kam teče voda z vany, a také 
víme, co se s ní děje, než se smí vrátit zpět do příro-
dy. A budeme si pamatovat, že voda je nejvzácnější 
tekutina, bez které by život na Zemi nebyl možný.

Radka Kvízová

Kampak teče voda z vany

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU LOUPEŽNÍCI NA ČESKOBRODSKU A KOUŘIMSKU
Podlipanské muzeum v Českém Brodě Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Lenky Mazačové 
a PhDr. Vladimíra J. Mrvíka, Ph.D. „Loupežníci na Českobrodsku a Kouřimsku“, která je do-
provodným programem ke stejnojmenné výstavě. Přednáška se uskuteční v úterý 28. dubna 
od 17.30 hod v Oranžové zahradě Římskokatolické farnosti v Českém Brodě (náměstí Huso-
vo 78). Vstupné je 15 Kč.
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Trestná činnost se může dotknout každého, často nečekaně a náhodně. Vyznat se pak ve všech náležitos-
tech trestního řízení je pak často nadlidský úkol, nemluvě o způsobených újmách, pošramocených pocitech 
a dalších strastech.

Oběti trestné činnosti na Kolínsku však mohou zís-
kat pomoc od Probační a mediační služby (PMS). 
Služeb poradny od července 2014, kdy začala pů-
sobit, vyhledalo bezmála 100 osob, mezi nimi byla 
i paní Anna, oběť loupežného přepadení. Anna 
nevěděla, jaký přístup a jaké služby může očeká-
vat. Rychlá a vstřícná odpověď na její mail nabíze-
jící bližší a konkrétní pomoc ji povzbudila. Citlivý 
přístup ji přesvědčil, že se o svém traumatu může 
po více než 4 letech bez obav rozpovídat. Hovořila 
o psychickém zranění, deziluzi a pocitu zostuzení, 
které ji pronásledují dodnes. Vědomí, že pachatel 
byl odhalen a odsouzen, jí paradoxně nepřineslo 
úlevu, ale strach z odplaty. Poradkyně navrhla kon-
krétní kroky, jak s těmito pocity pracovat, a Annu 
informovala o svých právech, které jako oběť trest-
ného činu ze zákona má. Klientka tak dle svých slov 
pocítila nesmírnou úlevu, že mohla své pocity ně-
komu sdělit a zároveň získala potřebné informace, 
jak svou situaci řešit.

„Poradnu vyhledává široké spektrum lidí, nemusí 
se vždy jednat o závažnou násilnou trestnou čin-
nost, kdy můžeme nově zprostředkovat i bezplatné 
služby psychoterapeuta. Do poradny však přicháze-
jí i osoby, které se staly například obětí přestupku 

či řešící sousedské spory. Nezavíráme před nikým 
dveře, přijít může každý, kdo se cítí být obětí trest-
ného činu,“ uvádí poradkyně Eva Benešová.

Novinkou v Kolíně je také zřízení druhé, partnerské 
poradny, jež je zaštiťována Centrem pro zdravotně 
postižené a seniory Středočeského kraje. Centrum 
rozvíjí svou činnost bez ohledu na druh, či rozsah 
zdravotního postižení, členství v jednotlivých or-
ganizacích, věk, politickou či rasovou příslušnost. 
„Pracujeme s klienty bez ohledu na skutečnost, 
zda klient je v obtížné sociální situaci, či je takovou 
situací ohrožován,“ komentuje jedna z poradkyň 
centra Vlasta Sysalová. Zřízení druhé partnerské 
poradny vítají stávající poradkyně ze střediska PMS. 
„Tato nová partnerská poradna výrazně rozšiřuje 
možnosti a kapacitu pomoci obětem na Kolínsku. 
Krom toho si můžeme vyměňovat vzájemně zkuše-
nosti a způsoby práce, což je vždy velmi obohacu-
jící,“ hodnotí Benešová. Obě poradny poskytují své 
služby naprosto anonymně a bezplatně.

Více o projektu na www.restorativnijustice.cz/cz/

Mgr. Bc. Tomáš Kellner, Regionální koordinátor 
projektu „Proč zrovna já?“ pro střední Čechy

Poradny v Kolíně bezplatně pomáhají obětem
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Cesta za poznáním

2� Ze společnosti

Bylo úterý 17. března a my se sešli na nádraží v Českém Brodě, odkud jsme vyjížděli směr iQLANDIA Liberec.

Když jsme dorazili na místo, utvořili jsme jednu vel-
kou skupinu a hned se nás ujala milá paní, která 
nám pověděla nějaké zajímavosti o parku. Řekla 
nám, kde si máme nechat své osobní věci a na ruku 
jsme dostali slušivé papírové náramky. Učitelé nám 
řekli, v kolik a kde si dáme sraz a dále to bylo jen 
na nás. Opět jsme si vytvořili skupinky a mohlo se 
vyrazit.

Park byl rozdělený na pět pater a každé obsahovalo 
jiné téma. Já s kamarádkami jsme začaly patrem 
zahrnujícím planetárium a vše, co se týkalo vesmí-
ru. Další patro patřilo nářadí a technickým věcem, 
kde si na své přišli hlavně kluci. V jednom z pater 
jsme si mohli vyzkoušet, jaké je to při zemětře-
sení nebo například při vichřici, což mně osobně 
přišlo velice zajímavé. Bylo zvláštní pociťovat, jak 
nám do obličeje fouká vítr rychlostí 80 km/h. Byla 
tam i spousta zajímavostí týkajících se zvuků, živlů 
apod. Všechny žáky ale rozhodně nejvíce zaujal pa-
vilon s názvem Sexmisie, kde se ve vitrínách nachá-
zely různé erotické pomůcky, antikoncepce apod. 
Některé skupinky si také zahrály na ničitelky sper-
mií, ale většina z nich neuspěla. Ve Světě nápadů 
a objevů nás přivítal i mluvící robot.

Úplně na vrcholu celé budovy se nacházela zvuko-
vá věž spolu s balkónem, ze kterého bylo krásně 
vidět na Ještěd. A i když nám dole přede dveřmi 
bylo celkem teplo, nahoře nám přišla mikina cel-
kem vhod. Nějakou dobu jsme se kochali výhledem 
na okolí a k tomu přikusovali úžasnou sváču. Když 
jsme dojedli a řádně vymrzli, zašli jsme zpět do 
budovy a vyhledali pohodlná křesílka, na kterých 

jsme trávili poslední chvilky v iQLANDII. Nakonec 
jsme se opět všichni sešli dole v hale, vzali si své 
věci a šli ven.

Venku bylo příjemně, opravdu nám v ten den po-
časí velice přálo. Naše další kroky vedly do nákup-
ního centra, kde byl opět rozchod.

Cestou domů většina lidí už spíš jen polehávala 
a vyprávěla si své zážitky. Nebylo to jako cestou 
tam, kdy si někteří zpívali a jiní tancovali a různě se 
vrtěli na svých sedadlech. Po příjezdu na nádraží 
jen stačilo přežít cestu do svých domovů, vyprávě-
ní zážitků rodičům a po náročném dni už jen šup 
do postele.

Denisa Dvořáčková, 2. A, SOŠ Český Brod-Liblice
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V pondělí 30. března 2015 celá naše škola vyjela do Prahy do Divadla na Vinohradech na nejnovější zpra-
cování velice známého dramatu Loupežník od Karla Čapka.

Celé představení bylo rozděleno do dvou částí a tr-
valo zhruba dvě a půl hodiny. Čapkův Loupežník 
je „vinohradská hra“. Na repertoár divadla se vrací 
opakovaně, a to asi hlavně proto, že K. Čapek zde 
patří k domácím autorům a bývalým dramaturgům 
a režisérům.

O čem vlastně Loupežník pojednává? Příběh je 
jednoduchý, místy až absurdní. Loupežník očaruje 
mladičkou Mimi, dceru úzkoprsého profesora, jenž 
Mimi hlídá jako oko v hlavě. Už v minulosti totiž 
ztratil svou prvorozenou dceru Lolu také kvůli její-
mu milostnému poblouznění a ta poté utekla z do-
mu. Nicméně i přes snahu otce svou dceru chránit, 
Mimi se do Loupežníka bláznivě zamiluje zrovna 
ve chvíli, kdy je doma jen se služebnou Fankou. Po 
návratu rodičů dojde k ostré výměně názorů mezi 
Loupežníkem a profesorem a Loupežník se poté 
s Mimi zavře v domě. A tím se teprve rozpoutá 
bláznivý děj, kdy se všichni snaží do domu dostat, 
Profesor si na pomoc zavolá nejdříve kováře, sta-
rostu, poté četníky, a tak se v příběhu začnou obje-
vovat i další důležité postavy.

Každému Loupežník připomíná někoho jiného, 
Mimina matka v Loupežníkovi vidí mladého indi-
ánského náčelníka z filmu, Profesorovi připomíná 
básníka-anarchistu, kaprálovi cirkusáckého kome-
dianta a Fance její dávnou lásku, odsouzeného 
milence. Loupežník je tedy ve skutečnosti jakýmsi 
obrazem mládí a ztělesněním našich nenaplněných 
snů, tajných tužeb a přání.

A kdo předtím tuto hru četl, mohl pochopit, že Ča-
pek přiznává jistou životní pravdu jak úzkoprsému 
Profesorovi, tak i živému a drzému mládí.

Co jsem během představení mohla pozorovat na 
svých spolužácích – někomu se představení líbilo 
a někomu zase tolik ne. Několika návštěvníkům se 
dokonce podařilo i usnout. Já bych se tedy ráda 
zařadila mezi první kategorii. Tuto hru mohu všem 
velice doporučit, nejen díky výborným hereckým 
výkonům známých herců, jako jsou například Vác-

lav Svoboda, Luboš Veselý, Martin Zahálka, Hana 
Maciuchová nebo Jaroslav Satoranský, ale příjem-
ně mě překvapili i téměř neznámí herci, např. mla-
dičká Sabina Rojková v podání Mimi. Zajímavé bylo 
i netradiční zpracování s filmovým začátkem. Já si 
představení užila a skoro polovinu děje prosmála.

Kateřina Černá, 4. A SOŠ Český Brod-Liblice

Loupežník v Divadle na Vinohradech
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Vítání jara v Liblicích

2� Ze společnosti

V sobotu 28. 3. 2015 se v liblické Střední odborné škole uskutečnila první akce nově založeného Spolku 
přátel obce Liblice pod názvem Vítání jara.

Již při příchodu návštěvníky jarně naladil barev-
ně opentlený plot, pestré velikonoční dekorace 
a různé velikonoční dobrůtky. Pro návštěvníky byly 
připraveny různé tvořivé dílny s velikonoční téma-
tikou, děti i dospělí si mohly například vyzkoušet 
uplést pomlázku či košíček, nazdobit velikonoční 
perníčky, namalovat vajíčko voskem či ozdobit ba-
vlnkou nebo patchworkem. Nechyběla ani výroba 
velikonočních zápichů a zdobení velikonočních vě-
nečků a závěsů z proutí. Děti si mohly také vyrobit 
velikonoční přáníčko, namalovat sádrový odlitek 
nebo si vyrobit zaječí čelenku. Celá akce byla dopl-
něna výstavkou o velikonočních zvycích a o historii 
Liblic. Jaro jsme přivítali s otevřenou náručí.

Rádi bychom poděkovali vedení Střední odborné 
školy za možnost uskutečnit tuto akci v tak příjem-
ném prostředí. Poděkování patří také sponzorům 
Cukrárna Kašovi, Sklad nápojů Petr Marek a Arte-
sia za odměny pro děti.

Dalšími plánovanými akcemi Spolku přátel obce 
Liblice, na které se můžete těšit, jsou 30. 4. 2015 
pálení čarodějnic a 23. 5. 2015 dopravní den. Bližší 
informace najdete již brzy na internetových strán-
kách Liblic v sekci Spolek.

Irena Kuklová, předseda Spolku
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Dobrá věc se podařila...

2�Ze společnosti

Tak takhle to napsal pan učitel na nástěnku, když nás chtěl ve škole informovat o tom, kolik papíru, železa, 
použitých baterií, starých telefonů, ostatního elektroodpadu a prázdných tonerů se nám ve škole podařilo 
sesbírat v rámci školní dvoukolové sběrové akce v předjaří tohoto roku.

V programu RECYKLOHRANÍ pracujeme ve škole již 
několik let, ale že by se soutěžilo, která třída bude 
tou nejlepší? Tak to tu ještě nebylo. Přesto se do 
soutěže zapojily všechny třídy, například žáci z prv-
ní třídy přinesli nejvíce papíru, jiná třída byla nej-
lepší při sběru telefonů a další zase obsáhla všech-
ny sbírané položky, i když v menším množství.

Ale vás jistě zajímá, co se nám podařilo, proč se 
všichni žáci školy aktivně zapojili do této akce. 
Mohli byste si myslet, že jsme jen chtěli, aby ba-
terie neskončily v popelnici, aby se využilo zlato ze 
starých telefonů, či jsme jen chtěli zachránit něko-
lik stromů, z kterých by se vyráběl papír. Ano, i toto 
byl náš záměr, ale stejně důležitým cílem při vyhla-
šování této akce bylo tentokrát získat finance na 
zaplacení adopčního poplatku za zvířátko v pražské 
ZOO. Nechtěli jsme získat peníze od svých rodičů, 
chtěli jsme si peníze vydělat sami a právě to se nám 
žákům ze Základní školy a Praktické školy podařilo. 
Proto vám nyní můžeme oznámit, že jsme se po 

našem vloni prvním adoptovaném zvířátku ze ZOO 
Praha – korele pestré stali opět na rok adoptivními 
rodiči vakoveverky létavé, umístněné v expozici In-
donéská džungle v pražské ZOO.

Celá věc má pro nás ještě malý bonbónek navíc. 
Kromě dobrého pocitu, že jsme udělali něco navíc 
pro ochranu životního prostředí a že za získané 
finance za sběr nepotřebných věcí podporujeme 
zvířátko v pražské ZOO, jsme obdrželi pro nás žáky 
volné vstupenky do ZOO, a tak budeme moci naši 
vakoveverku, ale i jiná zvířátka v ZOO, navštěvovat 
častěji.

Žáci z Ekotýmu ZŠ a PrŠ, Žitomířská 1359
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Ve čtvrtek na začátku měsíce března jsme s naší skvělou třídou 7. A a paralelní třídou 7. B vyrazili do Prahy. 
Naším cílem byla Reduta a divadelní představení v angličtině pod názvem Love in the Jeans Department, 
v překladu Láska v džínovém oddělení.

Představení jsme si všichni moc užili, protože to 
nebyla žádná nuda. Herci byli příjemní a z nejrůz-
nějších zemí Evropy. Byla tam Češka, Ruska a Fran-
couz. Ten se nám obzvlášť líbil. Účinkující nám 
zpestřili své vystoupení soutěžemi na jevišti. Obe-
censtvo mělo soutěživého ducha, všichni jsme si 
procvičili angličtinu. Například jsme si zahráli hru, 
ve které ze sebe čtyři dobrovolníci udělali živý ob-
raz. Zbytek dětí v obecenstvu měl anglicky uhod-
nout, v jaké situaci se právě nacházíme. 

Hlavní téma představení však byl příběh dvou nej-
lepších kamarádek Sam a Jo. Sam byla velmi chytrá, 
ale chudá dívka, Jo atraktivní, ale ne příliš chytrá. 
Jednou se Sam a Jo chtěly zúčastnit taneční soutě-
že, ale Sam neměla žádné kalhoty na vystoupení, 
tak šly společně nakupovat. A v obchodě hlavní 
zápletka začíná. Obě dívky se zamilují do asistenta, 
který svou lásku opětuje pouze Sam a ta doposud 

nebyla zvyklá na pozornost kluků na rozdíl od Jo, 
která jí to záviděla. Od této chvíle Jo bojovala se 
Sam o asistentovo srdce. Vše samozřejmě dobře 
dopadlo.

Po konci představení jsme se všichni těšili na tra-
diční občerstvení v Palladiu. A potom rychle na ná-
draží a zpět do Českého Brodu.

V. Martincová, 7. A, ZŠ Tyršova

Procvičujeme angličtinu

25. 3. jsme se vydali na exkurzi do Muzea Policie ČR. V tomto muzeu se dovíte hodně o vzniku a činnosti 
bezpečnostních sborů na území našeho státu, seznámíte se s historií známých kriminalistických případů 
i s problematikou cizinecké a pohraniční policie, dále dopravní a letecké služby.

Při naší návštěvě muzea nestačilo pouze prohlížet 
si zajímavé exponáty. Ve škole jsme dostali předem 
zadání splnit úkoly v pracovním listu, který jsme 
museli navíc nejdříve dle pokynů paní učitelky sami 
vytvořit. Pracovali jsme v týmech, takže vzájemná 
pomoc a dohoda byla nutná. Ve svém pracovním 
listu každá skupina zmínila exponáty, které ji nejví-
ce zaujaly. Většinou vítězily předměty dokumentu-
jící trestnou činnost, dopravní nehody nebo vyba-
vení kasařů a bytařů, zbraně, střelivo, chemikálie, 
vyznamenání, stejnokroje a doplňky výstroje.

Součástí úkolů pracovního listu bylo i naše hod-
nocení muzea. Většina z nás se shodla na tom, že 
exponáty jsou opravdu zajímavé a návštěvu tohoto 
muzea bychom každému doporučili. Odjížděli jsme 

spokojení a plní dojmů. Stejná akce čeká v blízké 
době naše spolužáky z 9. B. Máte se na co těšit!

E. Křížková, O. Yarish, 9. A, ZŠ Tyršova

Naše návštěva Muzea Policie
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Dne 27. 3. prožila naše třída 4. B 15. ročník Noci s Andersenem. Je to akce knihoven na podporu dětského 
čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena.

My jsme sice nenocovali v knihovně, ale ve škole, 
přesto jsme prožili moc pěkný večer a noc. Naše 
setkání však proběhlo již odpoledne, kdy jsme, 
v jedné ruce karimatku, v druhé spací pytel, na 
zádech batůžek napěchovaný zubním kartáčkem, 
pyžamem, oblíbenou hračkou a samozřejmě dob-
rotami, které nám připravily maminky, přicházeli 
do školy.

Nejdříve jsme ve skupinách zpracovávali informace 
o dětských spisovatelích, prohlíželi si knihy, které 
pro nás napsali, a také jsme si v některých knížkách 
se zájmem četli a předčítali z nich nahlas. Vyrobe-
né plakáty máme stále vystavené v naší třídě.

Před 17. hodinou se všichni společně přesouváme 
do místní knihovny, kde nás uvítaly paní knihovni-
ce s připraveným programem. Program se odvíjel 
od 100. výročí narození spisovatele Jana Drdy. Děti 
poznávaly jeho pohádky, srovnávaly je s jejich fil-
movým zpracováním a také si zahrály na nefalšova-
ného českého Honzu. Následně pracovaly na třech 
stanovištích. Na jednom ze stanovišť se luštily ta-
jenky a kvízy, na druhém se skládal text ze známé 
dětské knihy a na třetím stanovišti bylo úkolem 
dětí složit alespoň pět nových slov z písmen pří-
jmení spisovatele Andersena.

Také se hodně hádalo a četlo. Na závěr paní kni-
hovnice přečetla poselství textaře Pavla Cmírala, 
autora textu Ty jsi můj strašnej zloděj času, která se 
stala letošní připomínkou 210. výročí narození po-
hádkáře H. Ch. Andersena. V úplném závěru na děti 
čekala sladká odměna a památeční pohlednice Noc 
s Andersenem 2015 (s knížkou Na hradě Bradě).

Po návratu do školy jsme si uvařili výbornou ve-
čeři, hráli jsme společenské a kolektivní hry, řešili 
jsme hádanky a trochu také soutěžili. Na dobrou 
noc jsme zhlédli film Tři bratři a ještě si vyslechli 
pohádku, kterou nám přečetla paní učitelka. Usnu-
li jsme hodně pozdě, ale plni skvělých zážitků, no-
vých poznatků a dojmů.

Velmi pěknou akcí překvapily děti z 3. C pod vede-
ním paní učitelky Jany Vebrové při projektu Ander-
senova noc. Připravily si pásmo básniček a úryvků 
z dětských knížek českých autorů. Při velmi hez-
kém přednesu se u dětí projevila vrozená hravost 
a radost z vybraného textu. Navštívily s pásmem 1. 
a 2. ročníky a všude se jejich program velmi líbil. 
V každé třídě proběhla beseda, která ukázala velký 
zájem dětí o čtení knížek.

D. Tůmová, 4. B, a J. Vebrová, 3. C, ZŠ Tyršova

Noc s Andersenem
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Poslední únorové dny proběhl v naší třídě projekt s názvem Indiánský týden. Přes víkend si děti vymyslely 
své jméno a v pondělí se nám každý svým jménem představil.

Celý týden jsme se seznamovali se životem Indiá-
nů. Toto téma propojilo všechny předměty - čet-
li jsme slova, která se týkají indiánského života, 
v matematice jsme lepili na čelenku indiánská pera 
podle zadání, počítali jsme zásahy šípem do terče 
a pomocí geometrických tvarů jsme zdobili indián-
ské kajaky. Při výtvarné výchově si děti vyrobily la-
pače snů, které chrání před zlými sny. Naučili jsme 
se také písničku „Indiáni jdou“ a Indiány jsme za-
pojili i do tělocviku - trénovali jsme indiánský běh, 
při kterém se střídá běh a chůze.

Celý týden jsme zakončili v pátek, kdy se v naší třídě 
sešlo několik úžasných Indiánů. Rozdělili jsme se do 
kmenů, každý kmen si vymyslel svoje jméno a pak 
už děti plnily různé úkoly. Vyplňovaly pracovní lis-
ty, počítaly indiánské příklady a společně ozdobily 
dvoumetrový indiánský totem, který zdobí naši šat-

nu. Děti si vyrobily z papírových proužků čelenky, 
a tak i ten, kdo neměl převlek, se mohl alespoň ma-
linko proměnit v Indiána. Pustili jsme si také ukázku 
z filmu Vinnetou, který znalo jen pár dětí.

Na závěr dne čekalo na děti překvapení - od indián-
ské náčelnice dostaly povolení psát perem :-)

Mgr. Markéta Slavíková a Indiáni z 1. B

Projekt Indiáni v 1. B – ZŠ Český Brod, Žitomířská 885

Na naší škole probíhá výuka v rámci projektů. Děti se při takové výuce snaží objevovat souvislosti a vztahy, 
které využijí v praxi. V rámci projektového vyučování pracují děti ve skupinách a výsledky dětského bádání 
jsou v mnoha případech překvapivé. 

V únoru se třída II. C. zabývala projektovým téma-
tem „Zdraví“. Nejprve jsme v prvouce pojmenovali 
části našeho těla, povídali si o prodělaných nemo-
cech a nejrůznějších úrazech, které děti potkaly. 
Navázali jsme tím, jak o své tělo a zdraví pečovat 
– hygiena, strava, omezení nebezpečných situací. 
V českém jazyce jsme vymýšleli slova podřazená 
ke slovům ovoce, zelenina, sport. V matematice 
počítání do sta poskytlo příležitost ke spočítání ná-
kupu, odhadu cen a množství a dále k vymýšlení 
slovních úloh na téma nakupování. Ve výtvarné 
výchově děti namalovaly své oblíbené zdravé jíd-
lo. Vyvrcholením celého projektu bylo vytvoření 
zdravé svačinky v rámci pracovních činností. Děti 
samy myly, krájely, mazaly, vymýšlely kombinace 
jednohubek, naaranžovaly na talířky. Na závěr svá 
pracovní místa pěkně uklidily a stoly prostřely. Při 
přípravě bylo nejtěžší odolat všem těm dobrotám 

a vydržet neuždibovat. A tak se všichni strašně moc 
těšili na tu „hostinu“! Posuďte sami, jak se jim vy-
dařila. 

Na závěr malé zamyšlení – naše děti vědí o zdra-
vém životním stylu překvapivě mnoho. A co my 
rodiče – jdeme jim příkladem a poskytujeme jim 
dostatek příležitostí k tomu, aby zdravě žily?

Třídní učitelka Andrea Děkanová

Projektové vyučování ZŠ Český Brod, Žitomířská 885
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Díky projektu „Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod“ mohou naši žáci i učitelé využívat při výuce do-
tykové tablety iPad. Jak může vypadat výuka s podporou tabletů, si můžete přečíst v následujícím článku.

Žáci 3. B, pod vedením třídní učitelky Ivy Čapou-
nové, navštívili v rámci školního výletu hvězdárnu 
a svíčkárnu. V následujících hodinách českého jazy-
ka měli za úkol napsat o výletu formou článku do 
novin, nebo dopisu kamarádovi. Děti psaly články 
na iPadech a sdílely je paní učitelce na cloudové úlo-
žiště. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit sami:

V úterý10.3 jsme s třídou 3. A jeli do hvězdárny 
v Ďáblicích. Vystoupili a kousek jsme šli, potom 
jsme si hráli v blízkém lese a za chvíli nás pustili 
do hvězdárny. Tam jsme poslouchali přednášku 
o sluneční soustavě a pak jsme se šli podívat hvěz-
dářským dalekohledem a nakonec jsme se mohli 
občerstvit nebo si něco koupit. Říkali nám, že za 10 
dní bude zatmění Slunce. A jeli jsme do jídelny. Ve 
hvězdárně jsem se dozvěděl hodně věcí.

Ahoj Honzíku a Áďo,
dne 17.3 jsme byli ve svíčkárně Rodas Šestajovice. 
My jsme namáčeli svíčky do speciální barvy, a po-
lívali jsme je nějakou fialovou barvou. Ještě jsme 
do takových pytlíků sypali takovou různou barev-
nou sůl a každá barva voněla jinak. Mohli jsme si 
nakoupit různé věci. Ještě jsme šli ven, a tam měli 
různá zvířátka, jako třeba byl tam výr velký a dal-
ší zvířátka. Potom jsme jeli zpátky do školy. Poví-
dali jsme si o tom, že dne 18.3 budeme pracovat 
s tablety, a právě na tom vám píšu. A tak náš výlet 
skončil.

Ostatní zprávy, které psali žáci, najdete na našem 
webu: www.zszitomirska.info

Žáci 3. B ZŠ Český Brod, Žitomířská 885

Výuka s podporou iPadů na ZŠ Český Brod, Žitomířská 885

Naše škola v loňském roce získala titul Ekoškola, nicméně tím naše snažení určitě nekončí. Z řad žáků je 
volený ekotým, který má stále co dělat. Hodnotí se třídy, diskutuje se o ekologických otázkách a vymýšlí se 
co nového pro naši školu v rámci environmentální výchovy udělat.

Posledním projektem žáků a ekotýmu byla Přírodní 
učebna. Žáci si vymysleli a vytvořili návrh přírodní 
učebny ve školním parku. Cílem bylo vytvořit učebnu 

z přírodních materiálů, tím zajistit možnost výuky na 
školní zahradě a zároveň vylepšit estetickou stránku 
okolí naší školy. V učebně bylo naplánované „seze-
ní z dřevěných klád“ na podkladu vysypaném mul-
čovací kůrou, ze dvou stran živý plot (habry, buky), 
naučné cedule (téma EVVO), odpadkový koš. S tímto 
projektem jsme se zúčastnili hlasování na stránkách 
www.zeleneskoly.cz, které podporuje nadační fond 
Tesco. 15 škol získalo 10 000 Kč na svůj projekt.

Dlouho jsme se drželi na předních příčkách, ale po-
slední den jsme skončili na nepopulárním 16. mís-
tě, o pouhé 3 hlasy. Dotaci na projekt jsme tak 
nezískali, ale pokusíme se v rámci ekoškoly tento 
projekt dokončit vlastními silami nebo s podporou 
sponzorů. Chtěl bych všem, kteří našemu projektu 
poslali hlas, velice poděkovat.

Mgr. Jiří Slavík – ředitel ZŠ Český Brod, Žitomířská 885

Zelené školy
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Po dvou letech máme opět dívčí basketbalové družstvo

32 Sport

I na stránkách zpravodaje jste si mohli přečíst o úspěších chlapeckých basketbalových týmů. Spolupráce s klubem 
Basketball Nymburk se dlouhodobě vyplácí. Naši kluci mohou v případě dobré výkonosti nastupovat za nymbur-
ská mužstva a naopak někteří chlapci z Nymburka hrají v Brodě dorosteneckou ligu či krajský přebor mužů.

V posledních letech jsme uspořádali několik úspěš-
ných náborů, které byly zaměřeny na kluky i hol-
ky. To nám umožnilo každý rok přihlásit krajskou 
soutěž nejmladšího minižactva U11 (rok narození 
2004 a mladší). V sezóně 2014/2015 začali chlap-
ci hrát soutěž U12 pro děti narozené v roce 2003. 
Mladší děti byly opět přihlášeny do kategorie U11, 
kde hrají smíšená družstva chlapců a dívek. Po zku-
šenostech z minulých let však padlo rozhodnutí, že 
v těchto kategoriích budou děti rozděleny na chlap-
ce a dívky nejen při trénincích ale i při zápasech.

Takže kluci trénují tuto sezónu v pondělí a středu 
a hrají soutěž dětí do 12 let a děvčata trénují 
v úterý a ve čtvrtek a hrají soutěž pro děti do 11 
let. V holčičím družstvu je celkem 20 hráček, což 
umožňuje, aby na zápasy jezdilo kolem 12 basket-
balistek. Tento počet je velice solidní a obejdeme 
se i bez případné výpomoci chlapců, kteří ještě 
mohou tuto kategorii hrát.

V krajském přeboru kategorie U11 je celkem 10 cel-
ků, z toho 6 chlapeckých a 4 dívčí. Před posledními 
dvěma zápasy soutěže jsme na 7. místě, když jediné 
lepší holčičí družstvo je suverénní Sadská. Začátek se-
zóny nám moc nevyšel, ale s postupem času se holky 
viditelně zlepšují. Tuto soutěž však bereme jako pří-
pravu na vstup do nejnižší ženské složky basketbalo-
vé federace – krajského přeboru mladších minižákyň 
U12, kterou bychom od roku 2015 chtěli hrát.

Tréninky se snažíme děvčatům zpestřit, takže ne-
mají jen jednoho trenéra. Pravidelně na tréninky 
chodí speciální trenéři na atletickou přípravu a také 

profesionální trenéři ze spřáteleného nymburské-
ho klubu. Vrcholem byl příjezd Rado Rančíka, býva-
lého slovenského reprezentanta a opory celku ČEZ 
Basketball Nymburk, hrajícího nejvyšší basketbalo-
vou soutěž Mattoni NBL. Rado vedl koncem března 
tréninkové jednotky děvčat U11 a přípravky a po 
tréninku dětem podepsal plakáty svého klubu.

Před prázdninami nás ještě koncem května čeká 
účast na basketbalovém víkendovém kempu v Nym-
burce a v půlce června účast na mezinárodním turna-
ji v Brandýse nad Labem. Během jara bychom chtěli 
ještě sehrát několik přátelských utkání, jakým byl 
například zápas s jihočeským Borotínem. Třetí týden 
v srpnu pojedeme na týdenní soustředění v Jičíně, 
kde se připravíme na nastávající sezónu 2015/2016 
a po dvou letech i na účast českobrodského druž-
stva ve vyloženě dívčí basketbalové soutěži.

Jakub Nekolný
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Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod uspořádal v neděli 22. března 2015 již 22. ročník běhu „Českobrod-
ská pečeť“.

Start silničního běhu na 10 km byl jako obvykle 
v 10.30 hod. u autokempu u Podviničního rybníka. 
Počasí běhu moc nepřálo, teplota byla po ránu těs-
ně nad nulou a drobně, ale vytrvale pršelo. I přesto 
se na start závodu postavilo 155 běžců (124 mužů 
a 31 žen). Během závodu bylo zataženo s teplotou 
3 - 4° C. Závodníci absolvovali tradiční trasu běhu 
po silničce proti proudu potoka Šembery na obrát-
ku v Dolánkách a zpět do cíle u Podviničního ryb-
níka.

V cíli se jako první objevil vítěz loňské Českobrod-
ské vánoční desítky Saji Abdelkabir (Salsonama-
ggiore – Itálie) v čase 31:36 min., před Lukášem 
Pomezným (Atletika Písek) – 32:15 min., Danielem 
Noahem z Prahy – 33:41 min., Matějem Krejčím 
z Dolních Jirčan – 33:51 min. a vítězem kategorie 
„čtyřicátníků“ Jiřím Milerem (AC Mladá Boleslav) 
– 34:54 min. Pěkný výkon předvedl vítěz kategorie 
„šedesátníků“, nestárnoucí Miloš Smrčka (61 let), 
reprezentující klub BK Říčany, který trasu závodu 
zdolal za 35:20 min.

Mezi ženami zvítězila Tereza Zuzánková (AC TEPO 
Kladno) v čase 38:46 min., před Petrou Kubešovou 
(USK Praha) – 39:05 min. a Veronikou Andrlovou 
(Author XTERRA TEAM Praha) – 40:08 min.

Běžců z Českého Brodu a běžců startujících za čes-
kobrodské kluby bylo deset. Nejrychlejší z nich byl 
Marek Skála s časem 39:58 min.

Krátce po poledni proběhlo vyhlášení výsledků. Fi-
nanční ceny převzalo pět nejrychlejších mužů a tři 

nejrychlejší ženy v absolutním pořadí. Následně 
byly předány věcné ceny, včetně pamětních hrnků 
závodu, prvním pěti závodníkům v kategorii mužů 
do 39 let a třem nejrychlejším v dalších čtyřech 
věkových kategoriích mužů a ve čtyřech věkových 
kategoriích žen.

Odpoledne se v českobrodském parku a v okolí Pi-
vovarského rybníka konaly běžecké závody pro děti 
a mládež do 18 let na trasách od 95 m do 1950 m. 
Pod podmračenou oblohou a při teplotě 5 – 6° C 
startovalo v sedmi věkových kategoriích chlap-
ců a sedmi věkových kategoriích děvčat 95 běžců 
(41 chlapců a 54 děvčat). Nejrychlejší tři závodníci 
v jednotlivých kategoriích byli odměněni medaile-
mi a věcnými cenami.

Nejvíce medailí získala ZŠ Kounice – 4 zlaté, 2 stří-
brné a 1 bronzovou. Pozoruhodný úspěch slavil 
čtyřčlenný tým rodiny Hartmanových z Dukly Pra-
ha – 3x zlato a 1x stříbro.
Kompletní výsledky závodu a fotografie jsou na 
www.triathloncb.ic.cz.

Václav Čokrt

Českobrodská pečeť 
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5. ročník volejbalového memoriálu Petra Blažka

3� Sport

Dne 18. dubna od 9 hodin do 17 hodin proběhne v hale TJ Slavoj Český Brod letos již 5. ročník volejbalové-
ho turnaje na počest tragicky zesnulého kamaráda Petra Blažka, který se nesmazatelně zapsal do našich 
vzpomínek jako obrovský nadšenec a propagátor volejbalu.

Ať už jste stáli na stejné straně hřiště s Petrem po 
jeho boku nebo jste hráli na opačné straně, jeho 
nasazení do hry a fair play jednání Vás vždy utvr-
dilo o tom, že stojíte vedle kluka, pro kterého je 
volejbal skutečně radost.

Tak jako v předcházejících ročnících jsme oslovili 
především volejbalové týmy, které měly tu mož-
nost s Petrem stát na stejném hřišti. Máme potvr-
zené týmy z Poděbrad, Nymburka, Přerova, Poříčan 
a samozřejmě z Českého Brodu. Úroveň týmů se 
bude prolínat od amatérů přes okresní až krajský 

přebor, což slibuje zajímavý sportovní zážitek, na 
který se už těšíme a budeme rádi, pokud se na nás 
přijdete podívat. Samozřejmostí je i malé občerst-
vení nejen pro účastníky.

Petr Schraml, Tomáš Pospíchal - pořadatelé

Českobrodský zpravodaj
duben 2015
Českobrodský zpravodaj
duben 2015



3�Sport

Již čtvrtým rokem byla v provozu nafukovací hala, zakrývající dva tenisové kurty a díky tomu mohla probí-
hat zimní příprava mládeže pod vedením našich trenérů.

Celou zimu se zde pohybovalo několik tréninko-
vých skupin, pod vedením trenérů Lucie Švejca-
rové, Martina Kratochvíla a Michala Blažka. Ve ve-
černích hodinách byla hala využívána pro dospělé 
závodní a rekreační hráče.

Také jsme zorganizovali několik turnajů, zejména 
pro mládež. Velice nás těší zájem veřejnosti o te-
nis i v zimním období. Velkým úspěchem našeho 
oddílu bylo vítězství Markéty Slivové v oblastních 
halových přeborech v kategorii dorostenek a také 
v kategorii žen. V obou kategoriích nás Markéta re-
prezentovala i na halovém MČR.

Věříme, že kvalitní zimní příprava se odrazí v jarní 
části tenisové sezóny. Všechna naše mládežnická 
družstva hrají nejvyšší soutěže ve svých kategori-
ích a družstvo dospělých bude i letos účastníkem 
II. ligy. Ve všech kategoriích máme i družstva „B“, 
hrající nižší soutěže, což nám umožňuje naše široká 
hráčská základna.

Seznam tenisových zimních turnajů, které pořádal 
Slavoj Český Brod:

Baby tenis:
6. 12. 2014 – vítěz Ledvina (Tenis club Úvaly)
7. 3. 2015 – vítěz Ledvina (Tenis club Úvaly)

Ml. žáci:
kat. C 13. 12. 2014 – vítěz Kubelka (Slavoj Český Brod)
kat. C 25. 12. 2014 – vítězka Jäger (Sport club Na 
Zámečku)

St. žáci:
kat. C 28. 12. 2014 – vítězka Vrzáková (Slavoj Český Brod)
kat. C 2. 1. 2015 – vítěz Kratochvíl (TK Neridé)
kat. B 28. 2. 2015 – vítězka Nováková (TK Sparta 
Praha)

Dorost:
halový oblastní přebor 14. 2. 2015 – vítězka Slivová 
(Slavoj Český Brod)
V současné době probíhá příprava kurtů na letní 
sezónu. Těšíme se na setkání s Vámi na našich te-
nisových kurtech.

Za oddíl tenisu
Zdenek Pučálka

Ohlédnutí za zimní sezónou 2014/15

Českobrodský zpravodaj
duben 2015
Českobrodský zpravodaj
duben 2015

Českobrodský zpravodaj
duben 2015



38 Sport

Oslavy dvou významných výročí českobrodského Sokola pokračují i v měsíci dubnu – konkrétně od 1. do 
24. – výstavou o jeho historii v městské galerii Šatlava. Výstava, která je zájemci z Českého Brodu i okolí 
hojně navštěvována, plynule navázala na úspěšný a veřejností velmi kladně hodnocený Sokolský den, který 
proběhl 14. března v sokolovně.

Pokud jste ještě nezaznamenali, jaká výročí se 
slavila a vlastně ještě stále slaví, pak tedy jen zo-
pakuji, že tím prvním je 145 let od založení Sokola 
v Českém Brodě a tím druhým - neméně význam-
ným - 130 let od otevření naší sokolovny.

Samotná výstava se skládá z různých sokolských 
artefaktů a najdete zde i ukázku dívčího sokol-
ského kroje. Ale tím nejpodstatnějším je padesát 
samostatných panelů, na kterých je návštěvníkům 
výstavy v kostce zpřístupněna a chronologicky 
uspořádána celá historie místního Sokola. I když ta 
předchozí věta není tak úplně pravdivá... Spoustu 
toho, co se za ta dlouhá léta v Sokole i kolem něho 
událo, zde totiž ještě zachyceno není. Přece jen je 
téměř půldruhé století příliš dlouhá doba na to, 
aby se dala vložit do pouhých padesáti panelů.

Další historický materiál na svoje zpracování tepr-
ve čeká a je velmi potěšitelné, že na základě infor-
mací o našich slavnostech, o tvorbě pamětního al-
manachu a naší snaze po dlouhých letech celý náš 
archív zdigitalizovat, začínají přicházet pamětníci 
či potomci bývalých členů Sokola a přinášejí nám 
další cenné archiválie. A vy, čtenáři, máte-li doma 
rovněž něco z historie Sokola a nepotřebujete to, či 
byste byli ochotni nám to alespoň zapůjčit, bude-
me vám velmi vděčni.

Ale vraťme se k výstavě samotné. Ještě další dvě 
věci stojí za povšimnutí. Tou první je ručně malo-
vaný obraz zachycující tehdy ještě sokolské a plně 
funkční koupaliště v celé kráse a tou druhou je 
již zmíněný pamětní almanach, vytvořený právě 
k těmto našim výročím. Najdete v něm spoustu 
informací, fotografií i historických dokumentů, 
které v takovém rozsahu nebyly dosud nikdy zve-
řejněny. Almanach je zcela zdarma, a pokud byste 
ho náhodou už na výstavě nenašli, protože je o něj 
poměrně velký zájem, můžete se po něm podívat 
i v Informačním centru města, kde je rovněž zájem-
cům nabízen a kde navíc můžete získat i propagač-
ní sokolské předměty.

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

Výroční výstava Sokola v galerii Šatlava

Českobrodský zpravodaj
duben 2015
Českobrodský zpravodaj
duben 2015



3�Z historie

Pokud by většina českobrodských občanů měla některému svému známému ukázat pamětihodnosti Čes-
kého Brodu, asi by intuitivně obešla náměstí s kostelem, předvedla Kouřimskou bránu, hradby, snad mu-
zeum… Mezi památkami našeho města se vcelku nenápadně skrývá i dům čp. 108 na Malechově. Ač to 
tak možná nevypadá, jedná se o jednu z nejstarších obytných staveb ve městě, která si dodnes uchovala 
převážně renesanční tvář s nádhernými ostěními z 16. století.

První písemná zmínka o objektu čp. 108 pochází 
sice z roku 1533, ale dům jistě existoval už roku 
1449, neboť tehdy už v dotyčné městské části zva-
né „Malechov“ existovala souvislá zástavba o dva-
ceti osmi domech. Roku 1533 byl majitelem domu 
„vedle struhy jalové (=Šembery), kteráž u mostku 
jest“ jistý Mareš koželuh – koželuhové potřebovali 
pro své řemeslo dostatek vody a zároveň se z je-
jich dílen linul silný zápach, proto byla tato poloha 
na okraji města pro koželužnu ideální. Roku 1556 
se pak dům v městských knihách uvádí jako „dům 
Marše vinopala proti mostku“ (III.5, fol. N9). „Mar-
tin jinak Mareš vinopal z předměstí jenž slove Kou-
řimské“ zde žil až do své smrti roku 1561. V květnu 
toho roku sepsal závěť. Svůj dům a další majetek 
v ní odkázal společně svému synovi Tomáši Mare-
šovi a své manželce Dorotě. Kromě jiného odkázal 
i 4 kopy míšeňské nově budovanému českobrod-
skému kostelu sv. Trojice, za které sem byl objednán 
nový zvon u jistého Kryštofa Konváře z Kutné Hory. 
Tomáš Mareš sepsal svůj kšaft 8. srpna 1578 a brzy 
nato zemřel. Veškerý svůj statek odkázal manželce 
Alžbětě. Vdova Alžběta se brzy provdala znovu za 
jistého Jakuba, který získal přízvisko po svém před-
chůdci a začal se nazývat Jakub Mareš. Jakub roku 
1624 emigroval pro své vyznání z města.

Dům těžce poškodila povodeň, kterou v polovině 
srpna 1598 způsobila rozvodněná Šembera a „29 
sousedům veliké škody na domích zdělala, takže 
některým na větším díle domové se obořily, sklepy 
zřítily a jiných ještě pomalu se boří … z těch souse-
dův někteří k žebrotě přivedeni jsou.“ Asi roku 1628 
stihla objekt další katastrofa, neboť do základů vy-
hořel a dlouhá desetiletí zůstával v ruinách. Berní 
rula z roku 1654 ho uvádí jako „pustý dům Mar-
šovský“. Během třicetileté události došlo v Českém 
Brodě k hromadnému přisvojování opuštěných 
spálenišť zůstavšími měšťany. Tehdy většina měš-
ťanů z vnitřního města vlastnila dvě i tři spáleniště 
a mohla se tak výrazně obohatit především o po-
zemkový majetek, neboť ke každému z opuštěných 
domů patřila řada polností a zahrad. Objekt čp. 108 
si přivlastnil tehdejší českobrodský primátor Ondřej 

Mezdřický, jehož vdova Markéta prodala roku 1643 
všechen svůj statek tehdy nejmocnějšímu a nejbo-
hatšímu muži v Českém Brodě císařskému rychtáři 
Jindřichu Vokálovi z Budíkova, mj. „spáleniště na 
předměstí Kouřimském u mostku na příkopích za 
struhou“. Jindřich Vokál vlastnil se svou manželkou 
Zuzanou ve městě kromě svého domu hned devět 
pustých objektů! 

Po skončení třicetileté války Jindřich Vokál, který 
bydlel ve výstavném domě na náměstí (čp. 60), 
Maršovský dům opravil a adaptoval ho na hospo-
dářský dvůr, obývaný jeho čeledí. Při dělení otcov-
ského majetku ho zdědil jeho syn Jindřich Vokál ml. 
(† 1695), místní primas. Podle údajů v Terezián-
ském katastru patřilo roku 1715 ke dvoru 40 stry-
chů polností (tj. 11,5 ha). V rámci dědického řízení 
zdědil 21. ledna 1719 dvůr v ceně 400 zlatých jejich 
syn Martin Vokál, po jeho předčasné smrti v březnu 
1728 zdědily jeho nemovitosti vdova Rozálie Voká-
lová a dcera Kateřina, mj. dvůr na předměstí Kouři-
mském nad mostkem vedle potoka po levé straně. 
Vdova Rozálie se krátce nato znovu provdala za 
zdejšího bohatého měšťana Vojtěcha Hájka a dce-
ra Kateřina později za českobrodského primátora 
Jana Ignáce Zwickera. Za těchto majitelů proběhly 
na vnější podobě domu poslední zásadní stavební 
úpravy a objekt si dodnes uchoval svou místy až 
pozdně středověkou podobu.

Vladimír J. Mrvík

Dům čp. 108
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Březen - měsíc čtenářů a čtení

V úterý 10. března jsme se sešli s našimi nejmenšími čtenáři u dalšího pořadu z cyklu živých čtení s názvem 
Ukolébavky pro dudka aneb Ptáci v pohádkách a kolem nás, společně s našimi hosty jsme v knížkách hle-
dali ptačí posly jara.

Četli jsme si příběhy z knih Ptáčkoviny Zbyňka Ma-
linského nebo Uprchlík na ptačím stromě Ondřeje 
Sekory, básničky a veršované pohádky, ve kterých 
děti musely doplňovat správné rýmy, nechyběly 
ani ptačí hádanky. Prošli jsme se autorskou knihou 
Petra Síse Ptačí sněm a vyslechli příběh kuřátka 
a housátka z knihy Pohádky se zvířátky. V přestáv-
kách děti poznávaly na obrázcích opeřence známé 
z našich zahrad, domalovaly si jednoduchého ptáč-
ka z papíru, na závěr došlo i na „ptačí tanec“.

Noc s Andersenem, celostátní akce na podpo-
ru dětského čtenářství, byla vyhlášena na pátek 
27. března, letos proběhl už její patnáctý ročník. Na 
Pohádkové odpoledne v naší knihovně dohlížel hr-
dina klasických českých pohádek, Český Honza, při-
pomněli jsme si tak 100. výročí narození dramatika 
a prozaika Jana Drdy. Celé odpoledne jsme hledali 
správné odpovědi na záludné otázky pohádkového 
kvízu, za jeho správné vyplnění na všechny čekala 
sladká odměna u stromu Pohádkovníku. Zájemci si 
potom v naší dílničce mohli vyrobit velikonoční zá-
pich a poslechnout si pohádkový příběh. Zájem byl 
veliký, vystřídalo se u nás více než 60 dětí.

Po Pohádkovém odpoledni následoval ještě podve-
černí program pro třídu paní učitelky Tůmové. Na 
úvod zazněla písnička, složená speciálně pro letoš-
ní Noc s Andersenem, která skrývala názvy sedmi 
Drdových pohádek. Český Honza potom všechny 
pozval na putování po celé knihovně, každý dostal 
svou hrací kartu a za splnění tří úkolů mohl získat 
tři razítka. Pro většinu dětí se velkým oříškem stal 

kvíz: musely vyluštit dvě doplňovačky, jejichž ta-
jenka skrývala jména postav z Drdových pohádek, 
a ještě v šesti větách najít jména šesti českých spi-
sovatelů. Na úspěšné luštitele čekala u stromu Po-
hádkovníku opět sladká odměna, jako překvapení 
na závěr jsme si poslechli zdravici spisovatele Pavla 
Cmírala a přečetli pohádku z jeho knihy Cajdák, 
fígl, prskolet. Na rozloučenou dostaly všechny děti 
upomínkovou pohlednici letošní Noci s Anderse-
nem a odešly pokračovat v andersenovské noci do 
své školy.

Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Boris Filan: Klimtův polibek
Klimtův polibek je román o velké lásce, krutě poznamenané dobou, v níž se ode-
hrává. Je to krásně bolavý příběh o těch, kdo nedokážou odejít a nesmí zůstat. 
O těch, kteří musí být spolu, přestože se nenávidí, i o těch, kteří se musí i přes 
životní lásku rozejít. Je to příběh o věku objevování, prvních návštěv Západu a osl-
nění jeho zázraky. Příběh o rodící se rockové hudbě, o basketbalovém přátelství, 
o skvělých knihách a filmech. Boris Filan jej vypráví s typickým smyslem pro pře-
kvapující detail, s ironickým odstupem i nečekaným humorem.

Olga Černá, Michaela Kukovičová: To je Praha
Je Praha ještě pořád krásná, úžasná, okouzlující? Nezadupaly už její půvab 
nohy milionů turistů, kteří se ženou po kamenných kostkách od Pražského 
hradu přes Karlův most na Staroměstské náměstí? Praha je město věží, kop-
ců, zahrad, uliček, domů, hospod, tajemství, vzpomínek, lidí, zvířat a soch. 
Projděte se po Praze s Míšou Kukovičovou a Olgou Černou, podívejte se na 
ni novýma očima. Je to pořád ona, každý dům, každý schod, každé náměstí, 
každý kámen má svůj příběh. První ze série knih, pokračujících v tradici prů-
vodců Miroslava Šaška.

Olga Černá, Michaela Kukovičová: To je Praha
Je Praha ještě pořád krásná, úžasná, okouzlující? Nezadupaly už její půvab 
nohy milionů turistů, kteří se ženou po kamenných kostkách od Pražského 
hradu přes Karlův most na Staroměstské náměstí? Praha je město věží, kop
ců, 
Projděte se po Praze s
ni novýma očima. Je to pořád ona, každý dům, každý schod, každé náměstí, 
k
vodců Miroslava Šaška.

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

Emil Hruška: Pán protektorátu
Kniha o Karlu Hermannu Frankovi, nacistovi, který se podílel na rozbití Česko-
slovenska a zásadním způsobem ovlivňoval dění v Protektorátu Čechy a Mora-
va, není jen tradičním životopisem. Zkušený autor se soustředil i na momenty 
z Frankova života, které jsou dnes již zapomenuté či méně známé. Můžeme se tak 
dočíst nejen o Frankovi a jeho rodině, ale také o jeho poměru k jiným nacistickým 
veličinám, seznámíme se s jeho poradci, s koncipováním protektorátní politiky, 
s jeho podílem na vyhlazení Lidic a Ležáků či s posledními měsíci jeho života.

-
nesmí zůstat. 

-
-
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Vážení spoluobčané Českobrodska a Pečecka,
•  líbila by se Vám možnost jezdit do Prahy častěji 

než dvakrát do hodiny?
•  hodila by se Vám někdy možnost dojet do Prahy 

na Hlavní nádraží nebo Smíchovské nádraží?

Nyní se otevírá příležitost tuto možnost realizovat 
a zvýšit tak náš komfort cestování vlakem, vyšší 
flexibilitu naší cílové dojížďky. Byla vytvořena pe-
tice pro podporu prodloužení linky osobních vlaků 
linky S7 do Českého Brodu, které jsou nyní provo-
zovány v úseku Úvaly – Praha hl. n. - Řevnice. Tato 
petice pomůže při jednáních starosty Českého Bro-
du a starostů okolních obcí se zástupci Středočes-
kého kraje, který je objednatelem dopravy. Tudíž 
Středočeský kraj bude rozhodovat o změně linky 
S7 v systému PID.

Kromě přímých požitků, které jsou pro nás obyva-
tele Českobrodska a Pečecka příjemné, má změna 
i další výhody jež by nám neměly být lhostejné. 

Tyto výhody uvádíme také v samotné petici.
1)  Zvýšení atraktivity příměstské železniční dopra-

vy nabídkou přímého spojení z Českého Brodu 
do nových cílů dojížďky v Praze o
-  Hlavní nádraží s napojením na linku metra C,
-  Nádraží Smíchov s přímým napojením na zá-

padní části metra B.
2)  Zkrácení intervalu osobních vlaků ve špičkách 

pracovního dne je spojeno se zvýšením atrak-
tivity veřejné dopravy oproti cestování autem 
při denním dojíždění ze Středočeského kraje do 
Prahy.

3)  Rovnoměrnější využití kapacity vlaků linek S1 
a S7 cestujícími.

4)  Možnost efektivnějšího organizování návazné 
autobusové dopravy z obcí v okolí Českého Brodu

5)  Pro udržení trvalého rozvoje využívání parkoviš-
tě P+R u nádraží v Českém Brodu přinese snížení 
denní zátěže Prahy a nájezdu do Prahy po dálnici 
D11 na Černý Most a dále.

I když nejezdíte denně vlakem do Prahy, budeme 
rádi, pokud se k nám pravidelným cestujícím při-
pojíte a podpoříte tuto petici.

Celé znění petice je k dispozici na webových strán-
kách města Českého Brodu, ale je nutné její fyzické 
podepsání. Zajistili jsme několik podpisových míst 
po Českém Brodě (přehled viz dále). V ostatních 
obcích se prosím obraťte na své starosty nebo sle-
dujte plakáty označující podpisové místo.

Děkujeme.
Za petiční výbor, Ing. Blanka Marosi, Ing. Jiří Po-

spíchal, obyvatelé Českého Brodu, JUDr. Ing. Jana 
Ammerlaan, obyvatelka Tuklat

Petice k prodloužení vlakové linky S7 do Českého Brodu

PETICI MŮŽETE PODEPSAT V ČESKÉM BRODĚ NA TĚCHTO MÍSTECH: pekárna Ječmí-
nek na nádraží, RELAY na nádraží, kavárna Karamela, informační středisko, pokladna 
městského úřadu, kancelář pro zhotovení občanských a řidičských průkazů, kancelář 
starosty, Městská knihovna, MŠ Kollárova, MŠ Sokolská, ZŠ Žitomířská, ZŠ Tyršova, 
základní umělecká škola, Gymnázium Český Brod, SOŠ Liblice, kavárna MADONNA, 
knihkupectví ZA HVĚZDOU, obchod SVITOK, Obuv JARKA, restaurace U HRABĚTŮ 
(BESEDA), hospoda na hřišti Liblice, tenisový areál, kostel sv. Gotharda. 

zdroj: Petr Novák,
http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/9911/=vlaky07.jpg
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�3Píšete nám

Již od zvolení do zastupitelstva pozoruji chová-
ní JUDr. Trauriga v souvislosti s naším sdružením. 
Posměšné poznámky při zasedání zastupitelstva, 
úšklebky a významné vrtění hlavou nad našimi ná-
vrhy nejsou u něj vzácností. Do nedávna jsem jeho 
chování ignoroval a v jeho prospěch jsem se dob-
rovolně vzdal nabízeného místa předsedy Finanč-
ního výboru, protože jsem takové řešení považoval 
za přínosnější pro město.

Po zveřejnění Traurigova článku v březnovém čísle 
ČBZ s názvem Převod nemocnice je (téměř) doko-
nán mi ale nezbývá než reagovat. Článek obsahuje 
nepravdy, a navíc se v něm autor vyjadřuje o Čes-
kobroďáku s úrovní drzého spratka.

Za prvé: my jsme vždy prosazovali zrušení výběro-
vého řízení na nového provozovatele nemocnice 
a není pravdou Traurigovo tvrzení, že jsme byli pro 
jeho pokračování.

A za druhé: jakým právem si tento člověk dovolu-
je nazývat nás „hochy a děvčetem“? Kolega Kokeš 
je ve věku, kdy by mohl být Traurigovým otcem. 
Mě je sice o pár let méně, nicméně ani mě nebude 
nazývat „hochem“ nevychovanec mladší o 15 let, 
který nemá ani elementární pojem o slušném cho-
vání!! Stejně jako toto oslovení mě uráží jeho věta 
o nepodepsaných letácích ve schránkách v souvis-
losti s Českobroďákem.

Na slovní zplodinu, kterou Traurig jen dokazuje 
svoji úroveň, když píše o příspěvku Českobroďáka, 
„užitečném jako automat na kondomy ve Vatiká-
nu“, odpovídat nebudu. Odpověď mu napsali sami 
občané na fóru města.

Naše reakce měly zaznít na posledním zastupitel-
stvu, kdy jsme je chtěli dotyčnému nevychovanci 
říct do očí. Ale protože se na jeho útočný článek 
reakce daly čekat, asi se pro jistotu z jednání pře-
dem omluvil. Stejně jako to udělal i při ustavujícím 
zasedání.

Každopádně s takovým člověkem nehodlám na-
dále trávit víc času, než musím. Jeho nevhodné 
chování, na které poukazovali již dříve i někteří za-
stupitelé, snaha za každou cenu být nejchytřejším 
ze všech a hlavně jeho osobní přítomnost jsou pro 
mne natolik velkou překážkou, pro kterou jsem na 
posledním zasedání zastupitelstva oznámil svoji 
rezignaci na členství ve Finančním výboru města. 
Jsem přesvědčen, že i politika na komunální úrovni 
se dá dělat slušnou formou a nevychovaní hulvá-
ti v ní nemají co dělat. A jestli má Traurig v sobě 
aspoň kousek slušnosti, celému Českobroďáku se 
omluví – ale toho se patrně nedočkáme.

Ing. Jaroslav Petrásek ml.,
zastupitel města Český Brod

I nevychovanec může být brodským zastupitelem

Musíme reagovat na článek doktora Trauriga, který 
opět úmyslně překrucuje fakta a uráží zastupitele 
Českobroďáka SNK. Již jsme si zvykli, že je tento 
městský zpravodaj využíván vedením města ke své 
propagaci a k pravidelným narážkám vůči našemu 
seskupení, většinou tedy z pera našich místostaros-
tů. Tentokrát se však proti tomuto způsobu vyjad-
řování musíme ohradit, zvláště pak je-li již hluboko 
za hranicí slušného chování. Abychom nemohli nic 
namítat, bylo v úvodníku zpravodaje alibisticky na-
psáno, že redakční rada do rubriky „Píšete nám“, 

nezasahuje. Tímto vlastně Trau-
rigovo dílo RR posvětila a legali-
zovala. Najednou tvrdá pravidla 
pro zveřejňování článků neplatí 
a zodpovědnost redakční rady 
za obsah je ta tam? Je vidět, že do dalších voleb 
není daleko a že je potřeba postupně mezi lidi ší-
řit, jak špatní jsou ti noví zastupitelé. Po přečtení 
článku zjistíte, že je kromě informace o nemocni-
ci primárně zaměřen na pošpinění Českobroďáka 
SNK. Není pravdou, že jsme někdy hlasovali pro 

Reakce Českobroďáka SNK na článek zastupitele JUDr. Trauriga: 
Převod nemocnice (téměř) dokonán (ČBZ – březen 2015, str. 47)
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�� Píšete nám
zmiňované výběrové řízení. Naopak, navrhli jsme 
jeho zrušení pro diskriminační a netransparentní 
charakter. Podrobnosti na snk.ceskobrodak.cz.

Traurig v minulosti vystupoval jako velký oponent 
starosty a leader „opoziční“ strany ČSSD, která se 
však v Českém Brodě pod jeho vedením rozpadla. 
Zrovna tak od něj dávají ruce pryč mnozí z hnutí 
Volba pro město, pod kterou naposledy kandido-
val. Asi kvůli tomu, že problém vždy jen nakousl 
a nikdy nedotáhl do konce, ztratil důvěru občanů, 
což znamenalo jeho politický pád a ztrátu všech 
ostatních mandátů v zastupitelstvu. Je to snad dů-
vod jeho zášti?

Nazývat ovšem pana Ing. Kokeše „hochem“ a uži-
tečnost našich názorů přirovnávat k automatům 

na kondomy ve Vatikánu je od tohoto politického 
outsidera krajně nezdvořilé až vulgární. Vzhledem 
ke vzdělání bychom od pana doktora očekávali více 
slušnosti a pravdomluvnosti.

Nevíme, jestli nás chtěl JUDr. Traurig vyprovo-
kovat nebo se jedná o pouhý projev hulvátství. 
Možná opět uslyšíme, jak jsme agresivní ve svém 
počínání apod. Nebo je to jen „neúmyslné“ pochy-
bení redakční rady? Jistě se ihned dočkáme reak-
ce, neboť vedení města má jako jediné ve „svém“ 
časopisu možnost okamžitě reagovat, a to i po re-
dakční uzávěrce!

Českobroďák SNK

„POJĎ SE HÝBAT, POJĎ SI HRÁT, S NÁMI SE TU BUDEŠ SMÁT“ 

Termín:  
6.7. – 10. 7. 2015 
13.7. – 17.7.2015 
20.7. – 24.7.2015 

   CESTA ZA POKLADEM  
         Příměstský tábor - Na Kutilce v Českém Brodě 

Prostory: 
Uzavřený sportovní areál  
Vlastní tělocvična 
Moderní klubovna s interakt.tabulí  

Nabízíme: 
Zkušení vedoucí, trenéři 
Malé skupiny dětí, věk 4-10 let 
Atraktivní program 

Cena: 2150 Kč / týden 
Pro přihlášené do 15.5.2015 cena 2000 Kč 
Cena pro sourozence a členy SK 1950 Kč 
Cena obsahuje: jídlo, pomůcky, práci lektora 

Přihlášky a informace: 
www.skbrod.cz služby  příměstský t. 
tel: 602 827 378, 728 749 931 
e-mail: iveta.librova@atlas.cz 

Atraktivní program

   CESTA ZA POKLADEM  

7:30- 8:30 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí 
8:30- 9:00 seznámení, rozcvička  
9:00- 9:15 hygiena, svačina  
9:15- 10:00 výtvarná / kreativní činnost 
10:00- 11:15 základní sportovní příprava   
11:15- 12:00 vycházka po okolí / hraní v areálu  
12:00- 12:30 hygiena, oběd 
12:30- 13:45 odpolední klid  
13:45- 14:30 základní sportovní příprava 
14:30- 15:15 táborová olympiáda 
15:15- 15:30 svačina  
15:30- 16:30 odchod dětí domů - hry dle volby a přání dětí  

P
r
o
g
r
a
m 

PODĚKOVÁNÍ
Jménem celé rodiny děkujeme všem zaměstnancům oddělení OCHRIP společnosti Anesan 

v nemocnici Český Brod za příkladnou péči, kterou věnovali panu Pavlu Filounovi.

Českobrodský zpravodaj
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Dne 27. 3. 2015 byly mezi občany města přivítány 
tyto děti: Aneta Keřková, Adam Beneš, Eliška Ber-
gerová, Linda Kohoutová, Nikol Kučabová, Václav 
Smrčenský, Aneta Líbalová, Šimon Novák, Linda 
Urlichová, Jakub Šturma, Lukáš Paluska, Viktorie 
Hykšová, Tereza Humpolíčková, Zuzana Pátková, 
Dominik Novák, Barbora Vaňková, Lukáš Moravec.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Věra Procházková, paní 
Zdeňka Belzová, pan Otta Endal, pan Josef Novák, paní Ludmila Nikodýmová, paní Rů-
žena Černovská, paní Jitka Votápková, paní Marie Padevětová, paní Zdenka Stránská, 
paní Růžena Komárková, paní Alena Baumannová a paní Libuše Vlnasová. Upřímně blaho-
přejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Věra Procházková, paní 

-
žena Černovská, paní Jitka Votápková, paní Marie Padevětová, paní Zdenka Stránská, 

paní Libuše Vlnasová. Upřímně blaho-

Společenská rubrikaČeskobrodský zpravodaj
duben 2015
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Zábava��
Sudoku
Obtížnost - středně těžká Řešení

7 4

2 5 9 7

9 6 8

6 9 8

3

3 4 9 6 5

8 1 9 6 5

2 7 4

4 2 6 5 3

178534926

256978341

934162587

615293874

827415693

349786152

781349265

563827419

492651738

Cvičíme si angličtinu
Burning of Witches

Burning of Witches, Walpurgis Night or Beltaine 
are the names used for the last night of April 
in the Czech Republic, traditionally connected 
with the practise of „burning witches“. The long 
tradition is celebrated both in the Czech Republic 
and in many other European countries.
 
The tradition of burning witches is a reminder 
of the pagan ritual. There are many legends 
about the origin of the ritual. According to 
ethnologists, the beginnings of the tradition 
can be seen in pre-Christian shepherds, who 
considered May 1st as the beginning of a new 
half-year. It was the time of transition from the 
cold to the warm period of the year. Therefore, 
people would set fires in the belief that it will 
help them to remove any evil powers that had 
gathered inside them during the dark, winter 
times, celebrating the oncoming spring and 
summer period. Later, the habit developed into 
the burning of witches.

The ritual of burning witches is very popular 
in the Czech Republic. An ancient legend says 
that on the magic Walpurgis Night 30 April / 1 
May, evil powers are at their peak of strength, 
and people must protect themselves, their 
households and cattle. In ancient times, people 
believed that crowds of witches flying on 
broomsticks travelled to a witches’ assembly on 
that night. As such people would light fires on 
the hills, throwing burning brooms up into the 
air in order to weaken the witches’ powers and 
get rid of them.

Nowadays, the burning of witches is fun. 
Throughout the country, thousands of fires are 
set on the last April evening in order to burn 
a witch – an effigy of a witch made of straw 
and old clothes. When the fire is roaring people 
roast sausages on sticks, dance, play music and 
sing. Hardly anybody would now connect the 
celebration with magic rituals.

Zdroj: http://www.czech.cz/en/Home-en

Českobrodský zpravodaj
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FOTOSTŘEDISKO HAVLÍČKŮV BROD PŘIPRAVILO VE 
SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI BRODY FOTOSOUTĚŽ, 
KTERÉ SE MOHOU ZÚČASTNIT VŠICHNI OBČANÉ 
ČESKÉ REPUBLIKY.
JEJÍM VÝSTUPEM BUDE PUTOVNÍ VÝSTAVA.

VYŠŠÍ

přihlašování prací od 1.3.2015 do 9.8.2015
přihlásit se lze přes webový formulář nebo poštou
jeden soutěžící může přihlásit až 3 fotografie v každé   

       kategorii
oceněno bude 1., 2. a 3. místo v každé kategorii
vernisáž výstavy 12. září 2015 v Havlíčkově Brodě

Podrobnější informace o soutěži naleznete na:

www.fotobrody.cz

Českobrodský zpravodaj
duben 2015





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

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

Městské lesy Český Brod

tel.: +420 723 469 064

e-mail: lesy@cesbrod.cz



Seminář se uskuteční v rámci projektu „Sdílené radosti a strasti základních škol v ORP Český Brod“ 

PONDĚLÍ 11. KVĚTNA 2015  
16:00 - 19:00 HODIN  

V ČESKOBRODSKÉM KINĚ SVĚT 
Určeno rodičům, pedagogům a všem zájemcům o rodinnou  

výchovu a zdravou rodinu. Vstup zdarma. 

MÁME ŠKOLÁKAMÁME ŠKOLÁKAMÁME ŠKOLÁKA 
Setkání s odbornicí v oblasti novodobého partnerského  

soužití a láskyplné, autoritativní výchovy dětí   

PhDr. Lidmilou PekařovouPhDr. Lidmilou PekařovouPhDr. Lidmilou Pekařovou 
dlouholetou klinickou psycholožkou a primářkou dětské 

léčebny, autorkou „slabikáře výchovy“ s názvem  
Jak žít a nezbláznit se 











Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

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

1/1
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

879 Kč

KlaSICKá bloKoVá INZERCE

ExKlUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

279 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

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

OStatNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a tisk letáků A5:

logo na titulní straně:
odkaz na PR článek

na titulní straně:
řádková inzerce:

tEChNICKé PodMÍNKy INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
•  v případě celostránkové inzerce, kde bude tisk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme 

ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF, AI a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace ceníku: 16. 3. 2015

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

+420 603 588 338, brejchova@profitisk.cz
+420 731 441 101, inzerce@profitisk.cz

www.profitisk.cz

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



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

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

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

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

PRONÁJEM VÝČEPNÍHO ZAŘÍZENÍ
www.tabak-napoje.cz
skala.radek@seznam.cz
info@tabak-napoje.cz

Velkoobchod – Maloobchod tabák – napoje
Skála Radek • Tuchorazská 1438 • Český Brod 282 01
tel./fax 321 623 152





Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

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

NOVĚ

RUČNÍ čistění
interiéru vozu 

NOVĚ přestaVba

vozidel na ethanol e85

e-shop
www.qs-eshop.cz



vepřový bok s kostí – 69 Kč/kg
vepřovou kotletu s kostí – 89 Kč/kg

vepřová kolena – 41 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 20. 4. do 2. 5. 2015
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



obchod s dámským oblečením
a módními doplňky

pro ženy každého věkupro ženy každého věku

nově doplněný o bytové dekorace a květiny
Palackého 491 (Bulánka)
Český Brod
Tel.: 723 500 025
www.bella-fashion.cz

Otevírací doba:
Po-Pa: 9.00 – 12.00

13.30 – 17.00
So: 9.00 – 11.00

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.



Ambulantní gynekologie 
Český Brod s.r.o. 

MUDr. Ivan Juránek 
Husovo náměstí 64 
282 01 Český Brod 

 

+420 321 622 107 
i.jur@seznam.cz 

Přijímáme nové pacientky 

Možnost velkého výběru potahových látek a odstínů dřeva

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte nás
v naší prodejně na adrese:

SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
nebo volejte na telefonní čísla

321 622 475, 723 931 999

pracovní doba:
Po-Pá    8.30 – 12.00

13.00 – 16.30
So    8.30 – 11.00

Jiřina Marková / Český brod
NÁBYTEK

preferuJeMe široký sortiMent nábytku

od Českých výrobců za rozuMné ceny

WTE POWERBOLT s. r.o
příjme na HPP pracovníka na pozici:

Soustružník, Programátor CNC 
a obsluha CNC stroje
(praxe 3 roky v oboru)

KONTAKT: WTE PowerBolt s.r.o,
Český Brod tel. 321 622 062

PRODEJ HRNKOVÝCH KVĚTIN
Široký sortiment záhonových a balkonových 

květin přímo od pěstitele:
pelargonie, petunie, surfinie, Million Bells, bego-

nie, fuchsie, verbeny, bacopy, bidens, afrikány, 
voskovky a další letničky na více než 1.000 m2

prodejní plochy ve skleníku.

Otevírací doba: Po – So 9 – 18, Ne 9 – 13
Tel.: 736 765 346

www.zahradnictvilimuzy.cz

• zhotovení dek a polštářů
• zakázky zpracujeme přímo na místě

DÁLE NABÍZÍME:
oprava obuvi, zakázková výroba nábytku

ul. Jana Kouly 1349, Český Brod
www.cistirna-peri.cz

tel.: 722 625 882, 728 696 726

ČISTÍRNA PEŘÍ



ČISTÍRNA / PRÁDELNA
ŽEHLENÍ / MANDLOVÁNÍ

KREJČOVSTVÍ / ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
PUJCOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ

ČIŠTENÍ INTERIÉRU AUT
ČIŠTENÍ KOBERCU, SEDACÍCH SOUPRAV

HODINOVÝ MANŽEL
OPRAVA OBUVI

nova partner

V Chobotě 1357, 282 01 Český Brod (vedle Karmy)
telefon: (+420) 321 621 402, mobil: (+420) 725 158 594, mail: info@novapartner.cz

www.novapartner.cz



Jahodový pěstitelský rok 
v Berry servis, s.r.o.
Dodávka ovoce po celou sezónu

PRVNÍ A POSLEDNÍ JAHODY
V roce 2014 jsme provedli větší výsadby odrůdy FLAIR. Je to velmi raná 
odrůda, výrazně zbarvená s excelentní chutí při vyváženém poměru 
kyselin a cukrů. Věříme, že tato odrůda bude velmi úspěšné u konco vých 
konzumentů. První FLAIR budeme sklízet z fóliových krytů, předpoklad 
prvního sběru je 10. května.
Následují odrůdy DARSELECT, FELICITA, SUSSETE. Tyto odrů dy 
se postupně sklízí do polo viny července.
Od června již probíhá sklizeň stáleplodících jahod EVIE 2, FURORE, 
FLORINA. 5 ha, stále plodících jahod máme ve fóli ových krytech, 
pokud na pod zim neudeří mrazy, lze z fóliá ků sklízet do prvního týdne 
v listopadu.

ZÁKAZNÍK
jeho náročnost stoupá, balení, servis, cena. Po dlouhých letech snahy 
českých pěstitelů začíná zákazník požadovat kvalitní české jahody. 
Klade důraz na kvalitu a potravino vou bezpečnost.

TRH
Cena jahod běhen sezóny silně kolísá, podle nabídky a poptáv ky až 
o několik desítek procent týdně. Pro Berry servis, s.r.o., kde jsou jahody 
nosnou tržní plodinou je důležité mít jaho dy po celou sezónu (5 měsíců, 
každý den). Snažíme se výbě rem odrůd a pěstitelskými zásahy vyhnout 
vrcholu sezó ny (zpravidla okolo půlky červ na), kde je přetlak jahod na 
trhu a cenu jahod likvidují přebytky jahod z Německa a Polska.

KVALITA
Je to náš prvořadý úkol, zákaz ník požaduje jahody v nejlepší kvalitě, 
začíná vnímat i senzo rické vlastnosti ovoce, vůně, chuť a zajímá ho 
i původ ovoce.

STRATEGIE PRO PŘÍŠTÍ ROKY
Více se soustředit na segment trhu v raných a pozdních jaho dách. Větší 
propagace české jahody. Minimalizovat výkyvy počasí a zvýšit efektivitu 
výro by = pěstování jahod ve fólio vých krytech.

Šťastný a úspěšný pěstitelský rok 2015 vám přeje za Berry servis, s.r.o.
Ing. Luboš Pokorný

Jaro klepe na dveře, je čas plánování a přípravy nové sezóny. 
V pěstování jahod musíme myslet na několik let dopředu. 
Zákazník ví, že jahody si může koupit téměř po celý rok. 
Dokážeme nabídnout českou jahodu v co nejdelším 
časovém úseku? 
Kdy můžeme náš trh zásobovat českými jahodami? 
Bude o ně zájem?
Dokážeme je sklízet od května do listopadu?
Tyto otázky si klademe, pracujeme s nimi a hledáme 
cestu, jak se zlepšovat v kvalitě ovoce 
a termínech dodání. 
Co nás čeká?

Frigo, Nizozemsko (goossens fl evoplant)

Odrůdy podle ranosti
Flair — Honeoye — Rumba — Darselect — Felicita — Fleurete
Elsanta — Sonata — Senga — Korona — Polka — Salsa — Faith
Florence — Sussette — Filicia – Malwina

Stáleplodící odrůdy
Everest — Evie 2 — Verity  — Favori — Furore — Florin
Florina — Florentina

Kapkové závlahy — textile na rychlení
mulčovací fólie — fóliáky — spec. hnojiva 
a další doplňky...
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Břežanská jahodárna

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

Váš nový pěstite
lský e-shop



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

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

široký sortiment
od českých výrobců

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI

+420 607 915 486

Nový autorizovaný servis BMW
a MINI Renocar v Praze-Čestlicích

rozšiřuje tým o pracovní pozice:
PřejíMacího techNIka, vedoucího skladu,

autoMechaNIka a autoelektRoNIka s vyhl. 50
Požadujeme:

Praxi v autorizovaném servisu na uvedených pozicích.
Nabízíme:

Zázemí nového servisu, platové ohodnocení
dle pozice 20 – 45.000 Kč, odborný růst.

Životopisy s průvodním dopisem posílejte na:
lenka.berkova@renocar.cz





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

Cesty na přání za poznáním, kulturou, sportem, turistikou, výstavami... Doprava osob.

Pobyty zajistíme KDEKOLIV, Chorvatsko od  Istrie po Dubrovník. Včetně dopravy i od domu.

AKTUÁLNĚ: Chorvatsko – Makarská riviera Zaostrog – DOPRODEJ. A pobyty na přání.

Holandsko – květiny, skanzen...: 23. - 24.4.  Krakow... – 1.-2.5.,  Olomouc, Velehrad : 8.-9.5., 

Telč, Žďár n. Sáz.: 16.5.   Pasov, Linz, Regensburg: 6.-7.6. ( loď možná ! )

VERONA Arena – Romeo a Julie, Aida, Nabucco: červenec, srpen. EXPO 2015 – Miláno s výletem.

Cesty  luxusními loděmi s plnou penzí po mořích a oceánech! Děti do 17 let na lodi ZDARMA !!!

KONTAKT a PODROBNÉ INFORMACE: kancelář- Arnošta z Pardubic č. 13, Po, St, Pá , So

tel. 603 539701, 604 244987, fax 321 622522, e-mail: lido-cs@seznam.cz

www.lido-ck.estranky.cz

Začněte s námi!
Přijmeme obchodní zástupce
Nabízíme
• Podporu nové silné 

české společnosti
• Pravidelnou týdenní výplatu 

provizí
• Podíl na zisku 20%

• Možnost dalšího, pasivního 
zisku

• Bezplatné profesionální 
zaškolení

• Otevřenost a férovost

! Stěhování - Vyklízení !
Stěhování všeho druhu. Odvoz starého nábytku na skládku. Vyklízení bytů, domů, pozůstalostí atd. 

Autodoprava. Telefon: 773 484 056 



www.nasnet.cz

• WiFi router 1,- 
• za ízení pro p íjem 1,-

• instalace a aktivace zdarma
• závazek 24 m síc

• IP televize s funkcí timeshift

• za ízení pro p íjem 1,-
• instalace a aktivace zdarma

• závazek 24 m síc

Standard AirMAX
16384/4096

• uvedené rychlosti jsou v po adí max. download/ max. upload
• Moderní technologie AirMAX je k dispozici na více než 90% území pokrytého sítí Náš NET

• stávajícím klient m nabízíme výhodný p echod na technologii AirMAX 

Premium AirMAX
32768/8192

tel.: 314 008 200

Tarif
Max. rychlost 

download
(kbit/s)

Max. rychlost 
upload
(kbit/s)

Cena bez DPH
(cena s DPH)

START 2048 512 240,-
(290,-)

STANDARD 4096 2048 390,-
(472,-)

PREMIUM 12288 2048 490,-
(593,-)

STANDARD AirMAX 16384 4096 390,-
(472,-)

PREMIUM AirMAX 32768 8192 490,-
(593,-)

Premium AirM
32768/819

Mbit/s32 v etn

IP televize






