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Co nového

Ošklivá slova, odpovědnost neodpovědných a odstavený král aneb tři překvapení jara
Květen je měsíc, ve kterém kvete nejen příroda kolem nás či láska, ale také se vyrojí spousty zajímavých
kulturních událostí pod širým nebem. První květnový den byl mimo jiné zasvěcen premiéře českobrodského majálesu. Svátek mládí, radosti a volnosti se na zahradě gymnázia nesl ve všeobecné pohodě. Velmi
jsem si jej užíval až do doby, než ke mně přistoupil jeden mladík se slovy: „Vykašli se už na tu korupci
a začni něco pro město dělat.“ Velmi pravděpodobně to bylo způsobeno větším než malým množstvím
odvahy v krvi. Přesto mě podobná slova zaskočila a očekával jsem nějaké zdůvodnění. Marně. Úplatky
totiž neberu ani nedávám a domnívám se, že se mi pro město podařilo i něco málo udělat.
Ale nechci se na tomto místě obhajovat, jen mě překvapilo, jak lehce můžeme ublížit povrchním obviněním, které není podložené žádným hmatatelným důkazem. Ano, je povinností veřejnosti, novinářů
a samozřejmě i městské opozice kriticky pohlížet na jednotlivé kroky radnice. Ale vždy s důrazem na tu
konkrétní záležitost. Bylo by i dobré, aby příslušní kritici předložili svou vlastní představu, jak by se daná
věc měla řešit. Ono povídat jde lehce, ale něco pro věc udělat, je již složitější. Proto si vážím několika
studentů gymnázia, kteří nepovídali a rozhodli se svůj volný čas zasvětit takové krásné akci, jakou majáles
bezesporu byl. Přeji jim i nám ostatním, aby se stal pravidelnou součástí kulturního života našeho města.
Odpovědnost za naše životy a životy našich blízkých máme ve svých rukou. Zacházejme s touto pravomocí
opatrně, ale využívejme ji. Druhým překvapením totiž bylo oznámení jedné paní, že maminky na tréninku
se divily jejímu odchodu na jednání komise. Vůbec totiž netušily, že je možné stát se členem nějaké komise. Tedy znovu vyzývám zájemce o práci v poradních orgánech města, ať nás kontaktují a rozšíří naše řady.
Pořád se mluví o občanské společnosti, ale ta nám sama z nebe nespadne. Ono, co si sami neuděláme,
prostě mít nebudeme.
Závěrem se opět vrátím do večerních hodin prvního máje. Jako i v jiných případech musel být zvolen
majálesový král. Domnívám se, že volba dopadla dobře, nejvíce korálků získal a korunu si na hlavu nasadil
ten pravý král. Znám jej nejen z jednání rady školy a vím, že mu velmi záleží na transparentnosti jednání,
zapojování veřejnosti do rozhodování a v neposlední řadě i na právech studentů. O to větším překvapením
pro mě bylo přerušení jeho děkovné řeči a upřednostnění hokejového utkání. Škoda. Občas bychom měli
i naslouchat. Hlavně lidem, kteří mají, co říct.
Jakub Nekolný
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Krátce z města
Rada města schválila „Vybavení zasedací místnosti A nábytkem (křesly a stoly) a obřadní síně
židlemi pro veřejnost“, takže jednání zastupitelstva 10. 6. bude již v „novém“.
Rada města schválila dodatky ke smlouvám
s nájemci v areálu nemocnice týkající se převodu energií a vody na město a jejich účtování
nájemcům.
Rada města vzala na vědomí zprávy 1. SčV: Vyúčtování vodného a stočného za rok 2014 a Vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku za
rok 2014.
Rada města vzhledem k nezájmu firem zrušila VZ
„Kulturní a společenské centrum v Českém Brodě“ ze dne 30. 3. 2015 a vyhlašuje nový termín
na uvedenou veřejnou zakázku.
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Město podalo do Fondu hejtmana pro rozvoj
obcí a měst žádost o dotaci na rekonstrukci školní jídelny v ul. B. Smetany. Rekonstrukce bude
zahájena v polovině června, i když bychom dotaci neobdrželi, protože schválila také „Výběr dodavatele VZ Rekonstrukce školní jídelny“.
Na Výzvu č. 2 Programů podpory kultury, sportu a volného času (program č. 1) bylo do 30. 4.
zasláno 15 žádostí. Alokováno na tuto výzvu je
1,2 mil Kč. Výběrová komise vyhodnotí žádosti
v průběhu května, aby zastupitelé mohli na červnovém zasedání navržené částky odsouhlasit.
Rada města vzala na vědomí Výroční zprávy příspěvkových organizací a organizačních složek
města s výjimkou škol za rok 2014. Zprávy budou zveřejněny na webech příspěvkových organizací.

Fotogalerie z probíhajících investičních akcí

Zateplení pavilonu G nemocnice

Zateplení budovy kina

Sběrný dvůr (Liblice)

Parkoviště P+R II. (Klučovská ulice)
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Body projednávané Radou města 8. 4. 2015
1. Vybavení zasedací místnosti A nábytkem (křesly a stoly) a obřadní síně židlemi pro veřejnost
2. V
 B - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Štolmíř
3. D
 ětská hřiště - dopadové plochy
4. P
 odání žádost o dotaci Rekonstrukce školní jídelny B.
Smetany
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 201500021 projekt
Konsolidace IT (staženo)
6. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 201400244/OR
7. Dodatek č. 1 ke SoD č. 20150001 - Zateplení kina
8. VO - Jungmannova, Havlíčkova, Lázeňská
9. Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod předem určenému zájemci: OmniLab s.r.o.
10. Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod předem určenému zájemci: Point Med, s.r.o.
11. Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu
nemocnice Český Brod předem určenému zájemci:
SCSA Security s.r.o.
12. VZ Stavební úpravy chodníků v ul. Žitomířská výběr
dodavatele
Body projednávané Radou města 22. 4. 2015
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2. Prodloužení nájemní smlouvy
3. Souhlas s podnájmem bytu
4. Schválení zveřejnění výzvy k podávání nabídek na poskytnutí úvěru
5. Smlouva o VB - P8 - mostek
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - vodovod Na
Kutilce - ŘSD
7. Vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
8. Vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku za
rok 2014
9. Narovnání vlastnických vztahů - Zborovská ul.
10. Prodej pozemku v obci a k.ú. Český Brod (200/4)
11. Ž ádost o převedení technologie tlakové kanalizační
přípojky k čp. 1483 do majetku města (p. Horčička)
12. Jungmannova, chodníky - Dodatek ke Smlouvě o dílo
13. Z ateplení pavilonu G - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 201400305/OR
14. VZ „Kulturní a společenské centrum v Českém Brodě“
15. Výpůjčky inventáře Města Český Brod (staženo)
16. Žádost společnosti TRANSMED s.r.o. o pronájem nebytových prostor (staženo)
17. Výroční zprávy příspěvkových organizací a org. složek
města s výjimkou škol za rok 2014
18. Výběr dodavatele VZ Rekonstrukce školní jídelny
19. VZ Stavební úpravy čp. 1100 pro základní školu
20. Dohody o vytvoření pracovních příležitostí VPP, o vyhrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
21. Informace - Změny v rozúčtování služeb v areálu nemocnice Český Brod

Věstník
22. Informace - Zápis z jednání o úpravě vzrostlé zeleně
na obou náměstích
Body projednávané Radou města 28. 4. 2015
1. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ev. č. 203/2007/OSM - MUDr. Vinš
2. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ev. č. 209/2007/OSM - MUDr. Drahoňovská
3. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ev. č. 269/2013/FO - MUDr. Nováková
4. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
ev. č. 13/2014/FO - ProMedicus Home Care Services
s.r.o.
5. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
ev. č. 18/2014/FO - MUDr. Jan Jandejsek s.r.o.
6. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
ev. č. 253/2012/FO - CHIRAMED s.r.o.
7. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ev. č. 196/2007/OSM - MUDr. Uhlířová
8. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ev. č. 202/2007/OSM - MUDr. Košnářová
9. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
ev. č. 207/2007/OSM - PaedDr. Pácalová
10. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ev. č. 194/2007/OSM - Vodafone Czech Republik a.s.
11. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ev. č. 201400239/FO - Spirála pomoci o.p.s.
12. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ev. č. 201500024/OR - Nemocnice Český Brod s.r.o.
13. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ev. č. 221/2013/FO - MUDr. Altová
14. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
ev. č. 205/2007/OSM - MUDr. Hanzlíková
15. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
ev. č. 206/2007/OSM - Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, příspěvková organizace
16. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ev. č. 309/2011/FO - Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.
17. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ev. č. 6/2012/FO - ANESAN s.r.o.
18. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ev. č. 8/2012/FO - ANESAN s.r.o.
19. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
ev. č. 166/2005/OSM - ANESAN s.r.o.
20. Souhlas s uzavření nájemní smlouvy - OmniLab s.r.o.
21. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - Point Med,
s.r.o.
22. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
ev. č. 106/2013/FO
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Pokračujeme v představování aktivit projektu „Sdílené radosti
a strasti základních škol v ORP Český Brod“
Významnou aktivitou je využití iPadů ve výuce. V rámci projektu bylo nakoupeno 86 těchto tabletů, pro
jednotlivé partnerské školy i „Poradnu“. Od srpna 2014 probíhá každý měsíc pravidelně několik skupinových kurzů pro učitele na různá témata, která jsou součástí vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT
– Využití iPadů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Současně učitelé partnerských škol mají
možnost individuálních konzultací v „Poradně“ či na jednotlivých školách.
Od března probíhá v Poradně i kroužek práce s iPady pro žáky I. stupně a to pravidelně každé úterý
od 13.15 do 15.15 hodin na adrese náměstí Arnošta z Pardubic 12. Jaké se tu nabízí služby, se měli
možnost dozvědět členové zastupitelstva i všech
odborných komisí města Český Brod ve středu
1. dubna. Se zájmem sledovali své průvodce z vedení projektu i výklad o metodě EEG BIOFEEDBACK,
který přiblížila terapeutka Mgr. Vlasta Dubinová.
Velmi nás těší, že pro spolupráci v projektu jsme získali Mgr. Lenku Říhovou a Ivu Jelínkovou, které jsou
držitelkami výše uvedené akreditace a lektorkami
našich pedagogů v oblasti využívání iPadů pro podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
Nápad na využití iPadů ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se zrodil v hlavě Lenky
Říhové. Spolu s kolegyní Ivou Jelínkovou začaly intenzivně získávat informace, hledat zahraniční zdroje a propojovat se s dalšími lidmi, kteří se o stejnou
problematiku také zajímali.
Výsledkem jejich zapálení se stal iSEN (http://www.
i-sen.cz/home). Otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších sympatizantů, sdílejících informace o využití iPad, iPod

Touch v rozvoji a komunikaci dětí, nejen se speciálními potřebami. Při svém zrodu byla podobná
aktivita zcela průkopnická nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Dokladem úspěšné integrace iPadů do
vzdělávání v České republice může být i video na
oficiálních Apple stránkách, kde se společně představují školy z New Yorku, japonské Okinawy a středočeských Poděbrad. Lenka a Iva jsou dvě úžasné
tvořivé dámy. Zaslouží si ohromný dík a uznání od
nás všech ze škol, kterým pomáhají. Povedlo se
jim rozžehnout ne plamínek svíčky, ale už pořádný
oheň nadšení pro práci s novými technologiemi ve
prospěch tisíců našich dětí.
Za své aktivity byly obě lektorky oceněny dne
19. března 2015 v městském kole soutěže ceny Ď
v Poděbradech (http://www.cena-d.cz/) a postupují do krajského kola této prestižní soutěže. Držte
s námi Lence a Ivě palce.
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje
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Hájovna u Vrátkova - dobré návštěvní místo
V dnešním čísle ČBZ Vám chceme přiblížit, co je nového ve středisku městské lesy, jehož vedoucím je Ing.
Jan Kopáček. Položili jsme mu několik otázek a věříme, že Vás odpovědi upoutají natolik, že si v jarních
měsících naplánujete výlet do hájovny u Vrátkova.
Mohl byste čtenářům přiblížit činnost městského
lesníka?
Jako lesní správce v městských lesích Český Brod
mám zejména na starost hospodaření v lese z hlediska odborného lesního hospodáře. To znamená
zadávat a kontrolovat těžební (probírky, nahodilé
a úmyslné těžby) a pěstební práce (úklid klestu,
zalesňování, vylepšování, oplocování, ožínání, výřezy prořezávky atd.), kontrolovat stav lesa a zabraňovat šíření kalamitních škůdců. Nyní například
probíhají v lesích zalesňovací práce, kdy se zadává
lesním dělníkům podle projektu, který vytvořím,
co a jak mají sázet, jakou technologií a zejména
kontroluji kvalitu sadebního materiálu a její výsadby. Dále vedu lesní hospodářskou evidenci a vyřizuji dotace na lesní hospodaření. Jinak mám na
starosti prodej palivového dřeva a to jak samovýrobou, tak i výrobu hotového štípaného dřeva tzv.
rovnou do krbu. Také se v městských lesích konají
různé akce pro veřejnost, na kterých se v různých
formách podílím.
Jak jsou na tom městské lesy se stářím, těžbou,
výsadbou?
Co se týče stáří lesa, tak v městských lesích nejsou
vyrovnané věkové stupně. To znamená, že máme
poměrně velké množství starých až přestárlých porostů a také porostů mladých (do 40 let). Naopak
pod normálem jsou porosty středního věku mezi
60 až 80 lety. Je to zapříčiněno nevyrovnaností
těžeb v minulých desetiletích. Proto byly posledních 10 let těžby vyšší, ale nyní se již jejich výše
postupně snižuje takovým způsobem, aby byla

z dlouhodobého hlediska zajištěna jejich vyrovnanost a celková stabilita hospodaření městských
lesů. Samozřejmostí je výsadba nově vzniklých holin, která se provádí v co nejkratším čase od jejich
vzniku. Důraz je kladen i na zachování a podporu
přirozené obnovy lesa. Celkově se v roce 2014 zalesnilo 7 ha holin a z toho byly skoro 4 ha zalesněny
melioračními a zpevňujícími dřevinami jako je dub,
buk, douglaska a podobně.
Jaké problémy jsou s návštěvníky v lese, jsou i tací, kteří pomohou?
Problémy s návštěvníky máme poměrně značné.
Zejména to jsou tzv. motorkáři, kteří nerespektují
žádné zákazy a pletou si les s motokrosovou dráhou. Klidně jezdí po nově vysázených plochách,
tvoří erozní rýhy v prudkých svazích, ruší klid a ticho a jsou nebezpeční ostatním návštěvníkům
lesa. Bohužel se s tímto neustále se rozšiřujícím
nešvarem dá jen velmi těžko bojovat. Další problém jsou odpadky v lese. Děje se také to, že dělníci jedoucí z nějaké práce si v lese vyklidí auto od
zbytků například sádrokartonů, malířských, dlaždičských a zednických prací. Dále nacházíme po
lese různé pytle s odpadem, pneumatiky, ledničky
atd. Naštěstí se najdou i tací, co pomůžou a když
vidí v lese nějaký odpadek, vezmou ho s sebou
tak, jak by to měl udělat každý. Dále proběhl tuto
sobotu 4. 4. 2015 úklid lesa ve spolupráci s MS
Dolánky a několika dobrovolníky, což je velmi prospěšná akce, a jelikož se nasbírá čím dál tím méně
odpadu, usuzuji, že se v tomto ohledu blýská na
lepší časy.

Co nového
Využíváte také jiných dotací než z města?
Ano, využíváme každoročně dotace z Krajského
úřadu Středočeského kraje na podporu lesního
hospodářství (zalesňování holin, zajištění kultur
atd.), bohužel tyto dotace se neustále v minulých
letech snižovaly a ne každý na ně dosáhl. Nám se
daří je každý rok získat v jejich maximální výši. Dále
se využívají dotace z Evropské unie prostřednictvím SZIF, konkrétně operačního programu rozvoje
venkova. Z těchto dotací se nakoupila technika na
údržbu a opravu lesních cest, jedna cesta se kompletně zrekonstruovala a v roce 2014 proběhla
oprava částí cest poškozených povodní a prudkými
srážkami.
Na hájovně probíhají rekonstrukční práce, k čemu
bude hájovna po rekonstrukci stodoly a dalších
prostorů sloužit?
Na hájovně ve Vrátkově bylo zapotřebí uskladnit
mechanizaci a také stabilizovat stodolu. Z toho důvodu bylo přistoupeno k její rekonstrukci. V roce
2014 se tedy provezla první fáze rekonstrukce stodoly v podobě stabilizování stodoly ocelovými táhly v úrovni podlahy podkroví a výstavby dřevěného
přístavku stodoly. Touto dřevostavbou byl vytvořen
dostatečný prostor pro uschování přívěsných vozíků a mechanizace. Také vzniknul v podkroví prostor, který bude v budoucnu propojen s podkrovím
stodoly. Zde bude tzv. „terénní základna pro volnočasové aktivity“, kterou budou moci využívat, školy
a školky pro svá terénní a praktická cvičení. Bude
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to také vhodné místo pro semináře a školení. Další
práce se provádí na pozemku hájovny v místech za
stodolou, kde se buduje prostor pro výrobu palivového dřeva, která je nyní v areálu bývalé cihelny
ve Vrátkově.
Vloni jste zahájil i chov daňků, jak se daří daňkům
na hájovně?
Daňkům se daří velmi dobře. Důkazem toho jsou
dva přírůstky v podobě dvou daňčat, které rozšířily počet daňčího na 5 kusů. Jinak celkově zimní
období přežilo daňčí bez újmy, ale bylo zapotřebí
celkem intenzivního přikrmování. Nejvíce bylo
spotřebováno sena, ovsa a dužnatého krmiva v podobě mrkve a jablek. Na doplnění stravy má daňčí
přístup k minerální soli a větvím z borovice a dubu
na okus a ohryz.
Petra Ištvániková a Pavel Janík
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Českobrodské náměstí ožilo nablýskanými krasavci
Prvomájový den byl věnovaný tradičně závodu historických vozidel a motorek, který pořádal Automotoklub a Veteran Car Club Český Brod pod záštitou města. Součástí akce byl i třetí ročník srazu motocyklů
BSA. Na trati dlouhé téměř 70 km závodilo celkem 82 historických strojů - 47 automobilů a 35 motorek. Do
cíle po dvou náročných okruzích nakonec dojelo 77 soutěžících.
Centrum města zaplavily stovky příznivců motorismu všech věkových kategorií. Závod v pravé poledne odstartoval bývalý starosta pan Jaromír Fischer.
Tři nejlepší závodníci získali pohár a věcné ceny,
které společně předali předseda AMK Veteran Car
Club Český Brod pan Václav Kec a ředitel Regionu
Pošembeří o.p.s. pan Miloslav Oliva.
V celkovém, absolutním pořadí se stali nejlepšími
tito jezdci:
1. Josef Vyštejn, Jawa 250 pérák, rok výroby 1947,
10 trestných bodů (pozn. vítěz jel na starším vozidle než M. Žebro),
2. Martin Žebro, Škoda 450 RC, rok výroby 1958, 10
trestných bodů,
3. Pavel Bacílek, Škoda Felicia, rok výroby 1961, 11
trestných bodů.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Co nového
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Spoluprací obcí lze dosáhnout lepších výsledků
Město Český Brod se spolu s dalšími 23 obcemi ve správním obvodu ORP Český Brod zapojilo do projektu
Podpora meziobecní spolupráce. Projekt má podpořit dlouhodobou spolupráci mezi obcemi, a to v oblastech tzv. samosprávních činností – např. zajištění předškolní výchovy a základního školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství a oblasti dopravy.
V rámci projektu se starostové obcí již několikrát
setkali na pracovních poradách, byla vytvořena obsáhlá analýza situace v daných oblastech, byly vybrány problémy, které je potřeba řešit a navrženy
postupy řešení pomocí meziobecní spolupráce.
V oblasti školství je to např. zavedení společného
plánování optimální naplněnosti škol a školských
zařízení a zajištění dostatečné nabídky a dostupnosti mimoškolních činností. V oblasti sociálních služeb
je to zvýšení informovanosti o současných sociálních službách a také vytvoření možnosti systematicky zjišťovat požadavky na sociální služby ze strany
veřejnosti. Ne každá obec může zajistit všechny potřebné sociální služby, a proto by bylo dobré zavést
společné komunitní plánování sociálních služeb
v rámci správního obvodu ORP Český Brod.
Při likvidaci odpadů je spolupráce možná např.
při využívání sběrných dvorů, které nemohou být
v každé obci a při společných poptávkách a nákupu
služeb v oblasti sběru, svozu, přepravy a konečného využití nebo odstranění směsného komunálního odpadu, tříděných odpadů, nebezpečných

odpadů, bioodpadů apod., čímž by se mohly snížit
náklady obcí na odpadové hospodářství.
V dopravě se řešily problémy týkající se především kvality komunikací, bezpečnosti s důrazem na
chodce a cyklisty a snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí.
Další postup spolupráce obcí bude záležet nejen na
finančních možnostech např. z evropských dotací,
ale také na ochotě představitelů obcí dále spolupracovat. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit
veřejné služby, a také získat pro obce a města další
finanční prostředky pro jejich rozvoj.
Projekt vede Svaz měst a obcí ČR a zapojilo se
do něj kromě správního obvodu ORP Český Brod
dalších 185 správních obvodů ORP v celé České
republice. Více informací o projektu najdete na
www.obcesobe.cz.
PhDr. Alena Bauerová, koordinátor projektu
Podpora meziobecní spolupráce v ORP Český Brod
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Chceme, aby se děti u nás cítily lépe
Ne každé jednání na odboru sociálních věcí se obejde bez přítomnosti dětí, mnohdy jsou našimi klienty
samy děti. Už pouhý fakt, že má rodič s dítětem navštívit sociální odbor, může být pro některé zátěžovou
situací. Proto se snažíme i přívětivějším a pro děti vlídnějším prostředím takové chvíle našim, zejména
nejmladším, klientům usnadnit.
V dubnu se nám podařilo zútulnit dětský koutek
v kanceláři odboru sociálních věcí, který je k dispozici dětem, jejichž rodiče jednají u kterékoli z pracovnic sociálně-právní ochrany dětí. Dětský koutek
je vybaven kobercem, sedacími vaky pro odpočinek
dětí, stolkem s židličkami, výtvarnými pomůckami
a hrami, které děti nejen zabaví, ale také usnadní
navázání kontaktu a vedení rozhovoru s dítětem.
Za dobré nápady, spolupráci a ušití sedacích vaků
děkujeme paní Janě Horové.

Dětský koutek se nám podařilo zvelebit a financovat díky standardům kvality sociálně-právní ochrany, které jsou od ledna letošního roku zavedeny do
činnosti OSPOD. Jedná se o soubor kritérií, jejichž
prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované služby ve vztahu k dětem i rodičům.
Bc. Martina Fejfarová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Co nového
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Sběr plechovek a fritovacího oleje se osvědčuje
V souladu se zákonem o odpadech byl zahájen v Českém Brodě v letošním roce tříděný sběr plechovek,
drobného železného odpadu a fritovacích (jedlých) olejů. Již na 12 místech v Českém Brodě mají možnost
občané odevzdávat do instalovaných a označených nádob plechovky a fritovací oleje.
Seznam míst můžete najít v předešlém výtisku zpravodaje, na webových stránkách technických služeb
(www.tsceskybrod.cz) nebo nástěnkách na náměstí
Arnošta z Pardubic pod kostelem, případně při vstupu do areálu do TS v Palackého ulici čp. 339.
Jde o další krok v odpadovém hospodářství města,
kdy snižujeme množství jednotlivých vytříděných
komodit, které se neukládají do skládky komunálního odpadu v Radimi. Snižujeme náklady na
skládkovné a chráníme tím všichni životní prostředí. A také cena za odpad pro občana se snížila v letošním roce z 500 Kč na 468 Kč.
Co do nádob dávat?
Červená nádoba s upraveným otvorem: drobný
železný odpad, víčka od plechovek, plechovky od
nápojů, žrádla pro domácí mazlíčky.
Co nevkládat?
Plechovky od barev, nádobky od sprejů, plechovky
s barvami.

Černá nádoba s upraveným otvorem: fritovací
a jedlé oleje z kuchyně, restaurací a jídelen v plastovém obalu (PET láhve).
Co nevkládat?
Prázdné plastové obaly od jedlých olejů (patří do
plastů), motorové a jiné speciální oleje (patří do
sběrného dvora nebo stanic PHM).
Zatím zjištěný největší problém zkušebního období? Nevhazovat prázdné plastové láhve od fritovacího oleje do nádoby. Patří tam plné plastové láhve
s olejem!
V únoru jsme rozšířili sběr o jedno místo v ulici
Roháčova. Také sběr šatstva a textilu se úspěšně
rozvíjí. Po 11 místech umístění kontejnerů přibyl
v únoru kontejner na šatstvo a textil v ulici Kollárova u ZUŠ, v ulici Fr. Macháčka a na konci ulice
28. října.
Ing. Miroslav Kruliš
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Český Brod v Lysé nad Labem
Ve dnech 16. – 19. dubna 2015 proběhla v Lysé nad Labem výstava věnovaná cestovnímu ruchu a prezentaci regionů s názvem Regiony České republiky 2015. I v letošním roce jsme na výstavišti ve spolupráci
s Regionem Pošembeří o.p.s. prezentovali naše město. Jak výstava proběhla a co nám přinesla, jsme se
zeptali Petry Ištvánikové.
Stejně jako na brněnské výstavě Region tour jsme
naši expozici ve spolupráci se Středočeským krajem a dalšími šesti vystavovateli pojali jako historický hrad s naučnou stezkou. Návštěvníci se mohli
dozvědět zajímavosti z oblasti historie i turistiky,
nebo si zasoutěžit v našem kvízu věnovanému období husitství.
Přivezli jste do Lysé nějaké zajímavosti?
Ano, s tím nám pomohli členové českobrodské
městské gardy (Guardia Broda Bohemicalis o.s.).
Na výstavu zapůjčili historické zbraně a předměty,
ze kterých vznikla pěkná výstava pro děti a zájemce o historii. Za zajímavost by se daly považovat
snad i dovezené regionální produkty, kdy největší
úspěch sklidilo pivo z Kounického pivovaru pana
Klusáčka a Břežanská pálenice odbytového družstva Berry z Břežan II. Poptávka byla i po ochucených moštech firmy Bohemia Apple z Tuchoraze.
Byl prostor i pro navázání nějaké spolupráce?
První den výstavy byl věnován právě odborné veřejnosti a vystavovatelům. Podařilo se nám navázat spolupráci například s městem Lysá nad Labem
nebo s městskou částí Horní Počernice. Nad turistickými cíli Českobrodska jsme diskutovali také
se zástupci Zlatého pruhu Polabí o.p.s. O kvalitě
služeb v cestovním ruchu a o českém systému kvality služeb jsme hovořili na konferenci, která proběhla pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, Středočeského kraje a Asociace turistických
informačních center ČR. Všem nám jde o stejnou

věc: přilákat do regionu více návštěvníků a díky
vzájemné spolupráci poskytnout co největší nabídku služeb.
Iva Nývltová, Informační centrum Český Brod

Co nového
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I Žižkova ulice prokoukne!
Prostranství celé ulice není zrovna nejideálnější a ovlivňuje pohled na celou, jinak velmi příjemnou čtvrť,
které vévodí doposud ne příliš útulný areál nemocnice. O plánovaných změnách v areálu nemocnice jsme
již na stránkách Zpravodaje psali. Jenže jen u oprav nemocničních budov a zahrad nechceme zůstat. Proto
jsme vstoupili v jednání se Středočeským krajem o možnostech rekonstrukce celého uličního prostoru Žižkovy ulice. Ale postupně.
Zástupci města Český Brod a Středočeského kraje
se dohodli na přípravě rekonstrukce nejen této ulice, ale i části ulice Komenského. Tím dojde k propojení vnitřního okruhu centra města a k napojení
na již opravenou silnici od Štolmíře. Pokračovat se
bude kolem budovy bývalého družstva Disk na křižovatce Komenského a Žižkovy ulice až k parkovišti
„u zrcadla“. Město již v minulosti odkoupilo budovu „Disku“, která bude odbourána a uvolní místo
pro novou větší křižovatku.
Město se zavázalo vypracovat projektovou dokumentaci a informovat všechny vlastníky dotčené
infrastruktury. Předpokládáme tedy, že opravíme
nejen povrchy silnice a chodníků, vybudujeme
nová parkovací místa, ale vyměníme i vodovody,
kanalizace, veřejné osvětlení, rozvody plynu či
elektřiny.

Před začátkem prací je potřeba také dokončit směnu pozemků a staveb se Středočeským krajem.
Právě opravovaná část Žitomířské ulice přejde
z majetku kraje do majetku města a naopak část
Komenského ulice převedeme do majetku kraje.
To umožní změnit zařazení třídy komunikací na
druhou třídu a následně hrazení její rekonstrukce
z prostředků Evropské unie. Převody majetku však
ještě musí schválit zastupitelstva kraje i města.
Celá akce bude rozdělena na stavební objekty
a etapy, protože zbývající části silnice v Žižkově ulici
od křižovatky u „Disku“ až k ceduli začátek města
Český Brod zůstane v kategorii třetí třídy a bude
muset být hrazena z rozpočtu kraje a města. Investorem bude Středočeský kraj a město mu formou
investičního příspěvku uhradí náklady na opravu
částí, které budou i nadále v majetku města.
V letošním roce by měl být znám dodavatel projekčních prací a začít zpracovávat projekty. Příští
rok bude věnován projektování a přípravě žádosti
o dotaci. Samotné práce na rekonstrukci silnici by
v ideálním případě mohly začít v roce 2017.
Jakub Nekolný
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Hledáme cestu domů
V lednu letošního roku se opět, po roce, setkala řada lidí, z iniciativy profesora Josefa Volvoviče a evangelického faráře Marka Lukáška, v Oranžové zahradě, při promítání dalšího filmu Tomáše Škrdlanta „Hledání
dobré smrti“. Po promítání filmu se živě diskutovalo.
Většina lidí se shodla na tom, že v naší oblasti chybí hospicová péče. Ačkoli si většina lidí přeje dožít
svůj život mezi svými blízkými, stále jich naprostá
většina umírá v anonymním prostředí zdravotnických či sociálních zařízení. O nápravu v této oblasti
usilují pozvolna vznikající hospice. První mobilní
hospic u nás v ČR založilo Občanské sdružení Cesta
domů. S jeho zakladatelkou a bývalou ředitelkou
Martinou Špinkovou jsme se mohli setkat počátkem února ve Zvonici, setkání moderoval pan farář
Marek Lukášek.

kteří zatím možná váhají a mají i obavy, strach. Hledáme cestu přestat se bát umírání, smrti. Setkáváme se nad tímto tématem, připomínáme si knihy,
filmy, které se dotýkají problematiky umírání a nahlížejí toto období lidského života z odborného,
filosofického i uměleckého úhlu pohledu.

Po těchto iniciativách začalo toto téma žít silně
v našich duších, v našich srdcích a začali jsme se
scházet, malá skupina lidí, nad tímto tématem.
Hospicová péče se neobejde bez pomoci dobrovolníků. Víme, že dobrovolnická služba se uskutečňuje v Penzionu Anna a všem těmto lidem moc
děkujeme, že nesou štít lidství za nás všechny. Na
dobrovolnictví je krásné, jak princip dobra spojí
lidi různých vyznání, různých politických názorů,
různého věku. Chceme podpořit společenství lidí,
kterým je téma stáří, umírání blízké a kteří chtějí
podpořit myšlenku vzniku mobilního hospicu v našem městě nebo blízkém okolí. Klíčovou osobou
pro hospic je paliativní lékař.

Marek Lukášek, Josef Volvovič,
Martina Volvovičová, Jaroslava Krutská,
Barbora Veselá, Jitka Knebortová, Zdena Bouchalová

Chceme přizvat všechny zájemce na naše setkání, jsme otevřeni a těšíme se na spolupráci. Rádi
bychom sdíleli prožitky a zkušenosti rodin, které
zvládly doprovázení v domácím prostředí. Věříme,
že by z těchto zkušeností mohli čerpat další lidé,

Setkání probíhají v kavárně U Madony vždy od
17.30, po ukončení provozu kavárny, jednou za tři
až čtyři týdny. Květnové setkání proběhne 14. 5.,
červnové setkání bude 18. 6. Srdečně vás zveme.

Ze společnosti
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Bitva, která se nesmazatelně zapsala do paměti národa i učebnic
dějepisu, LIPANY 1434
Bitva u Lipan byla rozhodující a závěrečnou bitvou husitských válek. Samotné bitvě, však předcházelo
neúspěšné obléhání města Český Brod vojsky panské jednoty.
Po zprávě, že se polní vojska radikálů hnula od Kolína a směřují na Kouřim, upustila koaliční vojska od
dalšího obléhání a hnula se vstříc polním vojskům
radikálů. V osudnou neděli 30. 5. 1434 se na tzv.
lipské hoře, rozkládající se mezi městy Český Brod
a Kouřimí, střetla vojska utrakvisticko-katolické koalice s polními vojsky táborského a sirotčího svazu,
tedy radikálním křídlem husitského hnutí.
Postavení vojsk Táborů a Sirotků na návrší kopce
v semknuté vozové hradbě hájené mnoha děly, nedávalo koaličním vojskům mnoho šancí na úspěch.
Přesto však taktický manévr s předstíraným ústupem koaličních vojsk z bitvy slavil úspěch a podařilo se radikály vylákat z vozové hradby. Do rozpojené hradby následně vnikla panská jízda a o osudu
bitvy bylo rozhodnuto.
V bitvě byla polní vojska drtivě poražena a v průběhu bojových operací zahynul i vůdce radikálů Prokop Holý, nejvlivnější husitský politik, na jehož vůli
před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech, jakož i druhý vůdce radikálů kněz
Prokůpek.
Přijděte na toto památné místo našich dějin, navštivte Lipskou horu, kde se pod památníkem bitvy
odehraje ukázka toho, jak pravděpodobně mohla
ona slavná bitva, která vstoupila do učebnic dějepisu, vypadat. Ukázka bitvy se odehraje v sobotu
30. 5. 2015 v 16.00 hod., kdy celý den před bitvou
bude doplněn o historický doprovodný program.

Program bude zahájen v 11.00 hod., kdy se pro
veřejnost otevírá tržiště. Tržiště je striktně rozděleno na dobové a nedobové. V průběhu dne budou prováděny komentované prohlídky dobovým
vojenským ležením, k poslechu bude hrát dobová
hudba. Připraveny jsou ukázky sokolnictví, projížďky na koních. V poutavých ukázkách se návštěvník
seznámí s pěchotou a rytířstvem první poloviny
patnáctého století, tedy s vojenstvím doby husitské a v neposlední řadě se v ukázce představí
střelci a dělostřelci patnáctého století, tedy ti kteří
postupně ovládali bitevní pole.
Navštivte Lipany, udělejte si příjemný výlet a spolu
s dětmi si připomeňte tuto významnou bitvu.
Za pořádající spolky Vás srdečně zvou Guardia Broda Bohemicalis, Civitas Pragensis, Rattenschwanz,
Řád bílého draka.
Martin Semrád
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Pár řádek k českobrodskému majálesu

Pozdě v noci z 1. na 2. května mizela z nádvoří našeho gymnázia zastřešená konstrukce pódia, na kterém
proběhl hudební program všech kapel, které na první českobrodský majáles přitáhly více než 600 platících
návštěvníků.
Jak jsme vůbec k majálesu přišli? Odpověď na
otázku ve městě, kde vznikl a kde teď tak chybí festival „Rock For People“ je logická. Naše gymnázium
a společnost Ameba Production, která byla s pořádáním tohoto festivalu v Českém Brodě spojena,
spolu začaly poprvé spolupracovat při podzimních
oslavách 95. výročí založení školy. Spolupráce to
byla příjemná a dobře fungovala. Domluvili jsme
se tehdy, že bychom měli v práci na realizaci kulturních akcí pokračovat. Proto letos stačil první kontakt s informací, že by mohly být 1. května volné
hodně dobré kapely a fantazie mohla začít pracovat. Akce bude a bude to majáles. V roce 1968 se
konal majáles na zahradě gymnázia poprvé i naposled, takže to co vymýšlíme, bude na zahradě školy. Další dedukcí vyšlo, že doba 60. let má spojitost
s hnutím hippies a tematické zabarvení letošního
majálesu bylo určeno.
Vy, kteří jste k nám 1. května na školní zahradu dorazili, jste viděli výsledek práce velkého počtu lidí.
Kombinovali jsme zkušeností se zařizováním kulturních akcí, kterými disponuje Ameba, s všestranným zapojením šikovných a nadšených studentů
v krásném prostředí gymnazijní zahrady.
Na našem gymnáziu studují mladí lidé s obrovským potenciálem. Bylo by škoda neukázat světu,
že takové studenty máme. V den majálesu čítal
realizační tým více než 70 osob z řad žactva. Další
naši současní i bývalí studenti vystoupili na hlavním pódiu přesně podle programu. Návštěvníci
přecházeli areálem z jedné jeho části do druhé

tak, jak se střídala vystoupení v části s hlavním pódiem, nebo například ve stanu pro „Silent Party“
či u „Live Jukeboxu“. Uspořádání prostoru nejspíš
připomínalo přesýpací hodiny. Snažili jsme se,
aby měli příchozí k dispozici kompletní vybavení (hygiena, občerstvení, stánkový prodej apod.)
a k tomu i něco navíc. V párty stanu jsme sledovali
hokejové utkání ČR – Švédsko. Redaktoři našeho
školního časopisu ERROR vydali a distribuovali
speciální majálesové číslo.
V době psaní příspěvku sbíráme první ohlasy veřejnosti na tento kulturní počin. Máme velkou radost, že byl českobrodský majáles, podle reakcí,
které jsou k dispozici, přijat pozitivně. Děkujeme
jménem organizátorů všem, kteří jste do zahrady
gymnázia dorazili. Děkujeme obyvatelům blízkých
ulic za pochopení a tolerantnost. Těšíme se, že vás
pozveme na další ročník akce, která se s vaší podporou stane akcí tradiční.
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

foto: Lenka Šošolíková
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M´am´aloca pořádá ŠTOKFEST a další akce
Sdružení pro Vás připravilo bohatý program, který určitě nenudí. Na konci května budeme kácet májku.
13. června se můžete těšit na další veřejné pečení chleba, které si získává přízeň návštěvníků nejen z Českého Brodu a okolí.
Ve Štolmíři 27. 6. zazní opět po roce rocková hudba
na 3. ročníku ŠTOKFESTu, který tentokrát bude více
alternativní a bude probíhat od 10.00 hod. Jedná
se o celodenní festival pro celou rodinu na fotbalovém hřišti ve Štolmíři u Českého Brodu. Vstup bude
opět zdarma. Partnery jsou město Český Brod, Kounický pivovar, Jatky Český Brod, Král stavebniny,
Karamela a mnoho dalších. Na co se můžete těšit?
Zajímavé kapely a super doprovodný program.
Zahrají:
Audio Attaché - Johnny Survived - LOOP STATION
Swabik&Rebela Yella - CZ a speciální překvapení.
Hlavní hvězdou mezi kapelami je alternativní uskupení DVA, které se vrací z turné po celém světě
opět do české kotliny.
Doprovodný program:
DUX Český Brod – agility show, Bumber ball football
– netradiční fotbal pro celou rodinu, Paintball arena,
regionální sraz Babet všech velikostí a typů, amatérská dřevorubecká soutěž, bohatý program pro děti
doplní za pěkného počasí vodní balónková bitva.
Nejdůležitějším doprovodným programem je soutěž pro děti a tatínky v jízdě na kárách. Jedná se
o závod po domácku vyrobených vozidel bez pohonu v jízdě z kopce. Více informací sledujte na
našich stránkách či facebooku.

M‘am‘aloca pořádá umělecký příměstský tábor
„Karneval v zahradě“. Tématem, které se bude prolínat jednotlivými kreativními činnostmi je „zahradní
slavnost,“ ke které bude směřovat naše hravé snažení. Děti budou mít příležitost vyzkoušet si některé
z mnoha výtvarných technik a dovedností (keramika, recykl-art, textilní tvorba, land-art, malba, kresba…). Tábory pro děti od 6 let (od 5 let po domluvě
s pořadateli) se uskuteční ve dvou turnusech:
20. - 24. 7. 2015 a 10. - 14. 8. 2015, vždy od 7.30 do
17.00 hodin. V ceně 2.500 Kč je zahrnuto: lektorská
činnost, veškeré materiály, provozní náklady (např.
energie na vypálení keramických výtvorů, voda),
3 x denně domácí a chutná strava (dopolední svačina, oběd a odpolední svačina) připravovaná přímo v místě pobytu, pití v neomezeném množství,
možnost jednoho přespání (vždy ze čtvrtka na pátek: součástí večeře, snídaně a v případě pěkného
počasí pozorování noční oblohy hvězdářským dalekohledem), závěrečná zahradní slavnost pro rodiče
a blízké přátele malých umělců (v pátek od 16.45
do cca 18.30), během které proběhne vernisáž veškerých uměleckých děl vytvořených během tábora.
Sourozenecká sleva: pro dvě děti 20 %, pro tři a více 30 % z celkové ceny. Více informací a rezervace
u Terezy Stuchlové na tel. čísle: 723 345 766.
Jiří Stuchl
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„Modrý život“, čarodějnice i veřejná sbírka
V NZDM Klub Zvonice to stále žije. Otevřeno je tři odpoledne v týdnu. Každé sudé úterý jezdí pracovníci za
dětmi do Chrášťan a Poříčan. Vyráží na koně do oblíbené Stáje NaPoli ve Kšelích, sportují či výtvarničí v klubu… Oslavy pálení čarodějnic mají děti obzvlášť rády. Proto jsme uspořádali již páté „čarodky“ ve spolupráci se ZŠ a PrŠ i s přenocováním ve škole. Proběhl rej masek čarodějek i čarodějů, na zahradě školy se soutěžilo v kroketu, kubu, „tetovalo se“…. K večeři jsme si společně připravili hamburger „Zvonice speciál“.
Smlouva na pronájem nových prostor pro klub na
Kutilce je na spadnutí. Tímto děkujeme panu Luboši Holému za vstřícný a lidský přístup při jednání.
V červnu proběhne náročné stěhování ze stávajících prostor zvonice a klub začne znovu fungovat
poslední týden v srpnu.
O prázdninách máme zavřeno, ale vyrážíme s dětmi na tradiční vodácký výlet na řeku Otavu. U této
příležitosti jsme připravili projekt Otava 2015, na
webovém portálu Modrý život https://www.modryzivot.cz/projekty/otava-2015.html, kde můžete
i drobným finančním příspěvkem a velmi jednoduše on-line přispět na tento dobrodružný prázdninový týden. Připravili jsme ho tak, aby si každý účastník z akce odvezl nejen sportovní zážitky, ale i nové
zkušenosti a dovednosti. Vyzkouší si vodácký život,
od jízdy na raftech přes společné vaření a táboráky,
až po spaní ve stanech okořeněný „suchozemský-

mi“ výlety. Malí i větší vodáci se během putování
naučí lépe komunikovat, plánovat a adaptovat se
na nové sociální prostředí a podmínky, spoléhat se
více sami na sebe a své schopnosti, ale také pracovat v týmu a pro tým.
Pomozte spolu s námi připravit jim báječné prázdniny! V nedávné době jsme také vyhlásili veřejnou
sbírku na provoz a rozvoj služeb NZDM Klub Zvonice
a jeho registrované sociální služby. Přispět můžete
převodem na bankovní účet číslo 195478134/0300
nebo do zapečetěných kasiček. Jedna je v současné
době k dispozici v Rodinném centru Kostička. Další
kasičky budou putovní a k dispozici pro případné
dárce na všech našich akcích pro širokou veřejnost.
Děkujeme všem, kteří dosud přispěli!
za O.s. LECCOS Dita Nekolná
a Jaroslav Nouza, www.leccos.cz
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„Primárka“ na českobrodských školách
Občanské sdružení LECCOS organizuje, již čtvrtým rokem, v prostorách NZDM Klub Zvonice programy primární prevence společensky nežádoucích a rizikových jevů určených žákům 2. stupně ZŠ. Vedou je odborní
a zkušení lektoři. Mezi žáky i lektory se přirozeně vžil slangový výraz „primárka“.
První programy pro základní a praktickou školu
probíhaly již v roce 2011. Postupně jsme v roce
2012 začali spolupracovat se všemi českobrodskými „základkami“. Tyto aktivity jsou od počátku
v souladu s komunitním plánem sociálních služeb
našeho města. V nedávné době jsme v našem malém městě zaslechli nepravdivé informace o pořádání i financování těchto programů. Proto chceme
uvést věci na pravou míru a čtenářům Českobrodského zpravodaje „primárku“ představit.
Co jsou programy primární prevence?
Jejich posláním je zvýšit povědomí a porozumění
dětí o negativních jevech, které se mohou objevovat v jejich životě. Cílem je vytvářet nové vzorce
chování a předcházet možnostem ohrožení kvality
jejich života dnes i v budoucnosti. Konkrétněji se
snažíme o to, aby děti pochopily danou problematiku, uvědomily si rizika a vytvořily si takové strategie chování, které jim pomohou předcházet nepříjemným a hlavně ohrožujícím situacím. Posilujeme
sociální kompetence žáků také tím, že se učí nepřekračovat práva druhých, znají práva vlastní a umějí
je hájit. Pracujeme vždy s konkrétní třídou také na
zachování a zlepšení atmosféry a kvality vztahů
ve třídě. Nedílnou součástí jsou informace o tom,
kam se mohou děti obrátit o pomoc. Klíčovými tématy jednotlivých setkání jsou oblasti, se kterými
jsou spojena určitá rizika, kterým se snažíme předcházet. Jedná se o závislostní problematiku, násilí,
šikanu a kriminalitu obecně, internetovou bezpečnost, finanční gramotnost, vztahy vrstevnické nebo
k autoritám.

Jak „primárka“ probíhá?
Jednotlivé programy jsou zpracovány tak, aby co
nejvíce obsáhly místní problematiku. Zároveň jsou
připraveny zábavnou a zážitkovou formou. Vedou je
zkušení a odborní lektoři, kteří vytváří pro děti situace, v nichž je třeba najít řešení, dodávají dětem
dostatek příležitostí a podnětů. V roce 2013 prošly
tyto programy certifikačním procesem Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, který byl časově i finančně velmi náročný. V roce 2014 nám byla udělena certifikace. Přestože jsme dotace od MŠMT na
programy primární prevence získali až v letošním
roce, podařilo se nám se nám nezatěžovat příliš rozpočet škol a získat finance i z jiných zdrojů. Děkujeme tímto Městu Český Brod, finančním dárcům Lie
Valkové, firmě BEK s.r.o. a ARNOŠT s.r.o.
Dita Nekolná, Občanské sdružení LECCOS

Financování programů primární prevence
v roce 2013
v roce 2014
MĚSTO ČESKÝ BROD
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MŠMT
LECCOS – finanční dary, vlastní příjmy
celkové náklady

28,06 %
33,33 %
6,34 %
32,27 %
170 450 Kč

MĚSTO ČESKÝ BROD
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MŠMT
LECCOS – finanční dary, vlastní příjmy
celkové náklady

27,20 %
24,84 %
47,96 %
32,27 %
183 799 Kč

Informace o hospodaření našeho sdružení jsou i zpětně k dohledání v našich výročních zprávách v tištěné
podobě či na webu www.leccos.cz ke stažení.
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Činnost SDH Český Brod pokračuje i v letošním roce
I když jsme do nového roku nevstoupili zrovna šťastným krokem, stále ještě máme nepojízdnou naši Andulku, takže jsme se, tak jak bylo již naší tradicí, nemohli zúčastnit soutěže Okruh Českobrodský. Ale na samotné výstavě historických vozidel jsme s naším veteránem nechyběli. Hlavním důvodem bylo nezklamat
pana Stárka, jehož jsme netrpělivě vyhlíželi. A dočkali se!
Další věc, kterou řešíme, je hledání náhradních
prostor z důvodu ukončení možnosti parkovat Andulku v garážích Hasičského záchranného sboru,
stejně tak musíme vyklidit i naši kancelář, kterou
jsme měli několik desítek let v této budově.
Ale k těm pozitivním zprávám – stále jsme žádáni
na nejrůznější akce. A pokud se zadaří a Andulka
bude opravena, můžete nás na některých z těchto
vypsaných potkat:
23. května 2015 - Hasičský den na Konopišti
6. června 2015 - Žernovka Oslavy SDH
27. června 2015 - Tuklaty Oslavy SDH
5. září 2015 - Klánovice Oslavy SDH
12. září 2015 - Český Brod Branný den
27. září 2015 - Český Brod Sportovní den hasičských přípravek II
Činnost hasičské mládeže nebude prozatím obnovena z důvodu chybějících prostor a materiálu.
V současné době ale dvanáct dětí dojíždí do SDH
Tuchoraz, kde již několik let startuje v kategorii
přípravka, mladší žáci, starší žáci a nově i dorostu.
Více informací na www.sdhtuchoraz.cz či www.
podlipanskaliga.cz
L. Voslářová, starostka SDH Český Brod

„Je tady! Holka moje! To víte,
já sem za ní chodím každý rok,
vždycky ji musím pohladit..
a říkám si, dokud tu bude, tak
tu budu i já! My jsme stejně
mladý... no, já jsem o pár
měsíců asi mladší, já jsem
až listopad 1929, ale stejnej
ročník, to jo...“ Takže zase příští
rok, pane Stárku - těšíme se!

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Městské lesy Český Brod prodávají za příznivé ceny palivové dřevo (sypaný štípaný m3 tvrdého
dřeva: 950 Kč vč. DPH). Kompletní ceník a další podrobnosti na www.cesbrod.cz, kontakt tel.:
+420 723 469 064, e-mail: lesy@cesbrod.cz.
BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Božena
Kohlíčková, pan Jiří Kopecký, paní Jarmila Prokůpková, pan Bohuslav Šafr, pan
Zdeněk Škorpil, paní Libuše Sokolová, paní Antonie Vašáková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Vstávejte semínka
Na začátku byla otázka. Kam s ním? S obsahem dvou kompostérů, kde se ve stínu pokojně několik let rozkládala tráva a listí v černozem. Uzrál čas, aby uvolnila místo dalšímu materiálu a přinesla ovoce, případně
zeleninu.
Školková zahrada v Liblicích je předškoláčky pečlivě
vyhrabávána a popelnice na bioodpad nestačí pojmout všechny velekupky. Došlo tudíž na odborné
posouzení kompostu, vzhledem k četnosti žížal ho
děti uznaly zralým. Po strategické poradě jsme zakoupili samozavlažovací květináče, ozdobnou mříž,
sud a hlavně semínka, bez kterých by to opravdu
nešlo. Z darovaných přebytků jsme získali sazenice
jahod a pažitky. Připravili jsme náčiní a zahradnické dobrodružství mohlo začít, vstávejte, semínka.
Nejdříve musely paní učitelky rozebrat oba zasloužilé kompostéry, neboť pro jejich chvályhodnou
činnost bylo vybráno příhodnější místo za plůtkem.
Zahradničení s kladivem v ruce děti zaujalo, zejména chlapci ochotně nabízeli svou pomoc, ale jejich
chvíle měla přijít v okamžiku, kdy se patra kompostéru postupně přesunula na nové stanoviště.
Osvobozenou hromadu kompostu bylo třeba přemístit vozíkem na plachtu a tam společnými silami
naplnit šest velkých květináčů. Zahradničtí učedníci
se chopili lopat, rýčů, hrabiček, pomáhal, kdo měl
ruce. Někdo nakládal, další vozil, jiní plnili nádoby,
odvážní hledali největší žížaly, špinaví byli všichni.
Naplněné nádoby nedočkavě čekaly na semínka
a sazenice, byl vytvořen osevní plán a v ten moment vyšlo najevo, že plodin je více než květináčů. Operativně jsme rozhodli, že hrášek vysejeme
k plůtku, zrytí a odtravnění úzkého záhonku s tolika
pomocníky bylo dílem okamžiku. Hrášek již několik
dní nedočkavě vystrkoval klíčky za oknem na vatičce a teď byl dětmi opatrně uložen do řádku podél
pletiva, zahrnut a důkladně zalit.
I květináče se dočkaly a děti je spravedlivě podělily
semínky ozdobných dýní, kopru, majoránky, ředkviček, mrkve, salátu česáčku, sazenicemi jahod,
koriandru a trsem pažitky. Pamatovaly i na rajčata, která zakoupíme, až Bonifác dovolí. Ze sáčků
semínek vyrobili malí zahradníci cedulky a budou
kontrolovat, zda se mladé rostlinky podobají těm
na obrázku. Zbývá už jen usadit sud na zalévání

pod okap a můžeme si spokojeně říci, že to nejdůležitější máme hotové. Stačí se o rostlinky dobře
starat a těšit se na úrodu. Anebo ne? Je před námi
další výzva? Malá Anežka se nad květináči zamyslela a pak se zeptala: „Paní učitelko, a proč tu nemáme skleník?“ Inu, s jídlem roste chuť. Tak možná
někdy příště, alespoň malé pařeniště.
Radka Kvízová, MŠ Liblice – předškolní děti
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Klepec znovu ožil
V sobotu 18. dubna ožil vrch Klepec u obce Přišimasy každoročním setkáním oslavujícím svátek Dne Země.
Atmosféru akce nám přiblížil jeden z organizátorů pan Mgr. Miloslav Oliva, ředitel MAS Region Pošembeří.
I přes chladné sobotní počasí letos přišlo na Klepec
téměř 600 účastníků, což považuji za úspěch. Lidé
berou oslavy Dne Země jako příležitost sousedského setkání s možností využití nabídky pestrého
programu jak pro děti, tak i pro dospělé. Často také
přicházejí za koupí domácích buchet a jiných dobrot..., začal náš rozhovor Milan Oliva.
Co všechno jste si pro návštěvníky letos připravili?
Na akci se tradičně představily některé neziskové
organizace a spolky, které nachystaly pro děti například dílny, divadélko nebo jízdu na koních. Obec
Přišimasy společně s Agenturou Dobrý den zorganizovaly pokus o vytvoření rekordu v obvázání kamene Klepec šátky a to se jim úspěšně podařilo!
167 návštěvníků akce si přineslo šátky, které následně navázali za sebe do délky 152,5 m a rekord
byl zapsán do České databanky rekordů.
A jak dopadla akce Ukliďme Pošembeří?
V odpoledních hodinách došlo i na vyhlášení výsledků dobrovolnické úklidové akce v regionu Pošembeří s názvem Ukliďme Pošembeří! 2015. S potěšením můžu říct, že se do akce zapojilo o 300 lidí
více než vloni. To znamená, že přes 1 000 dobrovolníků zbavilo přírodu a veřejná prostranství téměř
80,5 tun směsného odpadu, necelých 3 tun plastů,
1 tuny papíru, 1 tuny skla a přes 300 kusů nasbíraných pneumatik. Za což všem patří velké díky!
Odměnou pro účastníky 5. ročníku tohoto úklidu
byl večerní koncert českobrodské rockové kapely
CZ (Celé Znova).
Na plakátu jste avizovali také blok interaktivních
worshopů Ekonomika venkova s mottem Ekonomika versus ekologie. O co šlo?
Této oblasti jsme se věnovali již v projektu spolupráce „Učíme se filmem“, který jsme v minulém
roce ukončili. Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, reg. pracovištěm Celostátní sítě pro venkov
Středočeský kraj jsme přizvali několik odborníků
i na zmíněnou akci, abychom formou osvěty přiblížili dané téma co nejširšímu publiku. Na workshopech jsme představili také naši činnost a shr-

nutí programového období LEADER 2009-2014
na území Pošembeří. Workshopy našly své posluchače a diskutující. Myslím, že podle zájmu budou
nabyté poznatky pro mnohé z nich určitě velkým
přínosem.
Petra Ištvániková, Region Pošembeří o.p.s.
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Jarní toulky
S příchodem jara se otevírají možnosti výletů pro rodiny s dětmi, turisty nebo pro školní výlety. Pošembeří
se může pyšnit rozmanitostí drobných sakrálních památek a staveb, zajímavými technickými stavbami
i tematickými naučnými stezkami.
K často vyhledávaným cílům zájemců o historii patří, kromě památek v historickém městě Český Brod,
v nedaleké obci Vyšehořovice mohutná zřícenina
gotické tvrze. Byla založena vladyky z Vyšehořovic
v pol. 14. st. a před r. 1410 rozšířena Zikmundem
Rokycanským. Nesmíme zapomenout ani na pozůstatek původně středověké tvrze Tuchorazská
hláska nacházející se v obci Tuchoraz. K dalším regionálním sakrálním památkám, které určitě stojí
za návštěvu, patří kostel sv. Jiří na Hradešíně, kostel
sv. Martina v Kozojedech, socha sv. Donáta u obce
Škvorec aj. Pozoruhodnou zajímavostí je Čertova
brázda, což je dnes již zaniklý liniový krajinný útvar
připomínající široký úvoz, vedoucí 21 km mezi
obcemi Sázavou a Chotouní, ke kterému se poutá nejedna pověst, např. o svatém Prokopovi. Na
území Pošembeří leží i čtyři slovanská hradiště a to
v obcích: Klučov, Doubravčice, Přistoupim a Tismice z období 8. - 9. století. (O těchto hradištích jsme
připravili informační leták s pracovním listem pro
děti, který je k vyzvednutí v kanceláři MAS nebo
v IC Český Brod.)
Příznivci pěší turistiky a rodinných výletů se mohou vydat po trasách naučných stezek Údolím řeky
Šembery, Kounické cesty, Středočeské ovocné stezky, stezky v obci Hradešín nebo stezky u osady Zahrady. Dále pak mohou navštívit krátkou naučnou
stezku seznamující s přírodní památkou Klepec
mezi obcemi Přišimasy a Limuzy u Českého Brodu,
nebo u města Úvaly navštívit přírodní oboru s názvem Škvorecká obora – Králičina.

Pošembeří se může pochlubit i několika technickými památkami. Jsou to například nám dobře
známé vysílače Dvě věže v obci Liblice z roku 1976,
vysoké 355 m nebo u města Úvaly zděný železniční viadukt zvaný Devět kanálů, který byl postaven
roku 1844 (stavba trati) z pískovcových a žulových
kvádrů. Fandy motorů přivítá Muzeum traktorů
a zemědělské techniky v obci Chotouň.
Pro pěší výlet nebo cyklovýlet za humny můžeme
doporučit obec Miškovice, kudy vede také Středočeská ovocná stezka. I když v létě roku 2013 bylo
toto území zasaženo povodněmi, nyní se Miškovice mohou pochlubit instalací nové lávky přes říčku
Bylanku a několika novými lavicemi, vybízejícími
k odpočinku a relaxaci v přírodě. Díky podpoře firmy Toyota Tsusho Europe, S. A. a drobným dárcům
na tuto stavbu přispěla MAS Region Pošembeří darem v částce 65.000 Kč.
Naše území nabízí velkou škálu zajímavých cílů.
Stačí si jen vybrat. Slunce nad hlavou při vašem putování vám přeje Region Pošembeří o.p.s.
Petra Ištvániková, Region Pošembeří o.p.s.
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Okresní kolo Svojsíkova závodu v Kouřimi a Sedlčanech
Svojsíkův závod skautů a skautek se koná každý druhý rok. Pro všechny je to příležitost seznámit se se
skauty z jiných středisek a při té příležitosti si i ověřit získané dovednosti. Pro letošní závod jsme měli šest
družin. Aby se ale mohly zúčastnit všechny, museli jsme se vzhledem k termínům závodu rozdělit. Jedna
z družin tak soutěžila v Kouřimi a ostatní družiny v Sedlčanech.
Skupinka holek a kluků oblečených do žlutých triček. Každá družina závod prožívala jinak, některá
bloudila více, jiná zase méně, každému šlo něco
jiného, ale důležité je, že si každý ze závodu odnesl pozitivní zážitky a zkušenosti. V závodech byly
disciplíny jako je například zdravověda, historie
skautingu, trubkovaná, poznávání flory, fyzická
zdatnost, kimovka, krizové situace, přepálení provázku, vaření, stavba přístřešků, či včasný návrat.
Na těchto stanovištích bojoval celý tým. V tzv. bránách soutěžili za tým jednotlivci a byla zde například topografie, uzlování, příroda, manuální zručnost, logika, státnost a vyhledávání informací.
Všechny týmy dopadly velmi dobře a to byly třeba
na závodech poprvé. Jak praví heslo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ a ještě jedno heslo:
„ Mysli si třetí místo, věř v druhé a budeš první.“
Umístění týmů: Smajlíci obsadili krásné dvanácté
a desáté místo, Tygři páté a čtvrté místo, Ještěrky

také čtvrté místo. Lasičky získaly první postupové
místo! Držte nám tedy palce v červnovém krajském kole.
Podrobnější vyprávění ze závodů naleznete na
www.psohlavci14.cz
Veronika Rajčincová
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Velká bitva papírovými koulemi
„Čau Kubo, jdeš v sobotu na tu bitvu papírovýma koulema?“ „To si piš, Tome! Už mám doma 30 koulí a táta
mi o víkendu pomohl se štítem. Budeš koukat!“ „Tak jo, tak v sobotu ve dvě. Jo hele, viděl jsi ve středu tu
Pepřovku, jak obíhala ten rybník?“ „Jóó, to bylo dobrý. Mates jí to docela natřel! Čus.“ „Zdar!“
„Nazdááár. Nejdu pozdě?“ „Ne v pohodě, ještě neni
celá. Ale doufám, že dorazí i Mates s Márou. A taky
Dan by moh! To kdybysme pak byli spolu v týmu
tak je rozdrtíme.“ „To by bylo hustýýýý. Musíme to
ňák udělat až nás budou rozdělovat. Vždycky když
bude vybírat soupeř, tak se musíš za někoho nenápadně schovat. Hlavně si tě nesměj všimnout!“
„Ty jo, Kubajs, nás je tady ňák hodně. Tygři skoro
všichni a el dží emka taky.“ „Honza s Martinem
to teď počítali a prej je nás 38. Vau! To bude pořádná bitva. Jo a taky jsem zaslech, že jedeme do
Klánovickýho lesa. Nikdy jsem tam nebyl… A před
odjezdem se prý půjdeme podívat jak to vypadá
v klubovně s těma oknama. Jsem docela zvědav.“
„To jo, už aby byly schůzky zase tady…“
„Voblíkni se, dělej! Už budeme vystupovat. Hlavně
tady nenech štít.“ „No jo furt. Šlapej. Prej půjdeme pěšky 20 minut.“ „Cože? Se zbláznili ne? To
neujdu…“
„Chápeš ty pravidla?“ „Jo, dyk je to jasný jak facka.
Ale bacha, teď nás budou rozdělovat. Král je prej
Fanda s Matějem. Koho bys radši?“ „Určitě Fandu,
Mates je lempl.“ „Jóóó, jdeme na to! Hlavně se
nenech vybít hned na začátku. Tu vlajku musíme
ukrást spolu.“ „Dáme jim nafrak!“

…o dvě hodiny později…
„Hej, já jsem uplně hotovej, ale bylo to hustý. Hlavně na konci proti vedoucím. Vybil jsem Páju a dvakrát Martina. Kdybys viděl, jak čuměl.“ „To já jen
Fandu, ale pak jsem pronesl tu vlajku. Je supr, že
jsme uhráli aspoň remízu. Si už nebudou dovolovat.“ „No, ale od Martina budu mít solidní modřinu. Takovou perdu do stehna mi dal. Ale vůbec to
nebolelo, hned jsem hrál dál.“
„Kdy už tam budem? Nás už děsně bolej nohy.
A stihnem ten vlak? Jak je to ještě daleko?“
…o hodinu později…
„Ty jo, to jsme stihli úplně přesně. Málem jsme ten
vlak dobíhali.“ „Pecka a teď si dáme ještě výborný
buřty za hradbama. Tam je to super…“ „Já už se,
Kubo, těším na tábor. Tam snad bude další bitva!“
Více fotografií z této i dalších akcí si můžete prohlédnout na našem webu www.psohlavci14.cz
Jan Novák – skautské středisko Psohlavci
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Večerníček slaví 50, PoPoLes Kristova léta
V neděli 2. ledna 1965 se na obrazovce Československé televize poprvé objevil pořad nazvaný Večerníček.
Na dobrou noc se tehdy dětem vysílala pohádka Kluk a kometa, kterou proto můžeme považovat za úplně
první večerníčkovský příběh. Od té doby letos uplynulo přesně 50 let.
Náš POPOLES sice neslaví padesátku, ale je to
tradiční akce, kterou pořádáme (nejen) pro děti
z Českého Brodu a širokého okolí již přes tři desítky let. Na přibližně 3 kilometrové trase krásnými
lesy u obce Tuchoraz čeká na návštěvníky kolem
patnácti pohádkových zastavení, na kterých po
splnění úkolu obdrží nejen sladkou odměnu. Vyzkoušíme si jak jejich zručnost, tak i odvahu. V závěru trasy čeká na výletníky tradičně také tismický
špekáček s pečivem.

Ke startu se dostanete z Českého Brodu (z náměstí,
z nádraží) po červené turistické značce za necelou
hodinu loudavou chůzí. Jízdu s terénním kočárkem
doporučujeme jen pro fyzicky zdatné jedince a na
vlastní nebezpečí (spíše vezměte děti do „krosny“
na záda). V cíli bude připraveno občerstvení jak pro
malé, tak i velké návštěvníky (pivo, limo) a ohniště
k opékání buřtů. Akce se koná za každého počasí.
Jednotné vstupné do pohádkového lesa je 35 Kč.
Těšíme se na Vás :-) Více na www.skaut7.cz

Tento rok Vás skautská střediska Český Brod srdečně zvou na již 33. ročník Pochodu pohádkovým
lesem konaný v sobotu 30. května 2015. Vstup do
Pohádkového lesa bude otevřen od 12 do 16 hodin
a startovat se bude po dlouhých třiceti letech přímo z Tuchorazské hlásky (tvrzi). Děti se můžou těšit na známé postavičky z našich pohádek a večerníčků. Letos v lese určitě potkáte Ferdu mravence
s Beruškou, Motýla Emanuela s Makovou panenkou, Křemílka a Vochomůrku a spousty dalších.

Radka Novotná

Skautky v Mikulášovicích
Dne 17. 4. jsme vyrazily s holkama do Mikulášovic v Českém Švýcarsku. Náš výlet začal v pátek, když jsme
se sešly na nádraží. Koupily jsme jízdenky a mohly jsme vyrazit.
Do Mikulášovic jsme dorazily v podvečer. Vybalily
jsme si, najedly se, zkoukly film a šly spát. V sobotu
jsme vyrazily na Pravčickou bránu. Všem se nám
tam velmi líbilo. Byl tam nádherný výhled. Prozkoumaly jsme vyhlídky a s krásnou vzpomínkou

opouštěly Pravčickou bránu. Navečer k nám přišla
paní Machorková, se kterou jsme si namalovaly na
skleničky nebo hrnečky různé obrázky, každá podle
svého. V neděli se ani jedné z nás nechtělo vstávat.
Mrzelo nás, že musíme odpoledne Mikulášovice
opustit. Všem se ale zvedla nálada, když jsme po
snídani vyrazily na nejsevernější rozhlednu v Čechách - Tanečnici. Vyšplhaly jsme nahoru a začaly si
s obdivem prohlížet rozlehlou krajinu. Po návratu
jsme spořádaly, co jsme mohly, zabalily si a vyrazily
domů. Počasí nám celou dobu přálo, takže se nám
výlet velmi vydařil. Takže kam pojedeme příště…?
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Kačka Hrdinková
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Výprava „za poznáním Markomanů“
V sobotu 18. dubna jsme společně s vlčaty vyrazili na cestu za poznáním starobylého kmene Markomanů.
Brzy ráno jsme motoráčkem dojeli do Vrbčan a odtud nás již čekala cesta pěšky. Po chvíli cesty jsme
dorazili k prvnímu z trojice skalních masivů - tzv.
„Stráně u splavu“. Ty naše vlčata úplně uhranuly.
Procházka po nich by jim prý nestačila, a tak jsme
si udělali první přestávku na svačinu. Druhou přírodní památkou na trati byly o něco vyšší „Stráně
u Chroustova“. Na jejich vrcholku se nacházela rozlehlá louka přímo vybízející k hraní her. Po půlhodince her začala vlčata škemrat o oběd a tak jsme se
přesunuli k nepříliš vzdálenému „Lomu u Radimi“.

A kdože jsou to vlastně ti Markomani? Markomani
byli staří Keltové, jejichž žárová pohřebiště objevil
na Pičhoře vědecký tým profesora Píče. Poté, co
jsme se skulili z Pičhory do Peček, jsme nasedli
na vlak a znavená vlčata se těšila na večeři doma
u maminky.
Honza Jelínek, Skautské středisko Ing. L. Nováka

Když vlčata zaslechla zmínku o zkamenělých trilobitech, rázem zapomněla na hlad a vrhla se hledat
prastaré živočichy. Po chvilce přemlouvání jsme
je nakonec přihnali k ohni a obědu. Když nás začal tlačit čas, vykročili jsme ke stezce po Pičhoře
a jejich obyvatelích. Uvítala nás slámovo - hliněná
chata, ve které Markomani žili, a dva dřevění koně.

Svojsíkův závod v Kouřimi
Stejně jako před dvěma lety, opět jsme v dubnu vyrazili s naším skvělým střediskem na Svojsíkův závod,
tentokráte do Kouřimi a rovnou na celý víkend. Závod byl rozdělen do dvou celodenních částí.
První den jsme se vydali plnit řadu zajímavých
a nelehkých úkolů. Příkladem je úžasně namaskovaná zdravověda a poskytování první pomoci,
obtížné přelézání lanových překážek, poznávání
stromů a hodně orientace v mapě…
Poté co družiny překonaly vyznačené úkoly, jsme
se zabydleli kousek od Lechova kamene, rozdělali celty a začali vařit večeři po skupinkách, což byl
též soutěžní úkol. Měli jsme výběr ze dvou jídel:
kuře na kari a špagety s boloňskou omáčkou. Všem
týmům se večeře neskutečně povedla. Po chutné
večeři jsme měli volno, někdo šel spát, ale většina
šla zpívat k ohni nebo hrát hry ve tmě. Po krásném
probuzení jsme se na čerstvém vzduchu pořádně
nasnídali, popili jsme čaj a začali uklízet naše příbytky. Od našeho hlavního vedoucího jsme dostali
pokyny na druhý den a hned jsme vyrazili do města
zjišťovat informace o městu Kouřim.

Po napínavém čekání na výsledky jsme mohli být
právem hrdi za dvě první místa, která získala skupina skautů (Železná tyč) a skupina skautek (Cellulky), jedno 2. místo - skauti (Diamant 32) a jedno 6.
místo pro druhou družinku skautek (Cokolyf). Z našeho střediska tedy nakonec tři hlídky postupují do
krajského kola, a tak o nás zcela jistě ještě uslyšíte
:) Ještě jednou všem moc gratuluji!
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Vanesa Martincová
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Radost ze hry, radost z návštěvy
Velmi nesnadno se hledají slova charakterizující přednes jednotlivých uměleckých těles na letošních Podlipanských slavnostech.
Mládí, jistá dravost, ale především radost jsou
atributy projevu mladého Zemlinského kvartetu,
který nese jméno rakouského skladatele, dirigenta
a pedagoga Alexandera Zemlinského (1871–1942).
Pamatujeme si je ještě jako Penguin kvartet. Jenže
dnes tito mladí pánové mají na svém kontě téměř
dvě desítky CD, dlouhou řadu vystoupení na exluzivních světových pódiích (např. ve Wigmore Hall
v Londýně, v Cité de la Musique v Paříži, v Library
of Congress ve Washingtonu, v Seoul Arts Center
v Jižní Koreji), a dokonce již také významnou pedagogickou praxi – v letech 2006–11 vyučovali
jako asistenti na Musikakademie Basel (Švýcarsko).
Pedagogicky i organizačně se také podíleli na Mezinárodní hudební akademii v Plzni (2005–2010)
a v rámci svých turné vedou mistrovské kurzy pro
studenty všech věkových kategorií. František Souček a Petr Holman působí jako profesoři pražské
konzervatoře.

rozhlas stojí za zmínku zvláště cyklus nahrávek českých historických varhan. Z diskografie Václava Uhlíře je pozoruhodný zejména jeho profilový kompaktní disk s názvem Česká varhanní tvorba. Na
pardubické konzervatoři vyučuje také improvizaci
a organologii. Kromě interpretace a pedagogické
činnosti se zajímá i o konstrukční stránku varhan
a po ukončení studia na AMU se vyučil v oboru
varhanář. Doménou Hany Medkové je zejména
komorní hudba a její repertoár zahrnuje duchovní,
písňovou i operní tvorbu od baroka po současnost.
Své pěvecké umění dále zdokonalovala na interpretačních mistrovských kurzech u E. Nesterenka,
G. Beňačkové a dalších.

Vřelý vztah k tvorbě českých mistrů lze vystihnout
z třicetiletého působení Wihanova kvarteta, během něhož vydalo přes 40 CD. Jeho obdivuhodná
mezinárodní kariéra zahrnuje např. vystoupení na
předních festivalech v Evropě a na Dálném východě, koncerty v USA a turné po Austrálii a Novém
Zélandu. Je častým hostem ve Velké Británii a jeho
vystoupení jsou často na pořadu vysílání jak Radia
3, tak i koncertů ve Wigmore Hall, Bridgewater
Hall, South Bank a na mnoha jiných místech. Za
pobytů ve Velké Britanii účinkují Wihanovci pravidelně pro CAVATINA Chamber Music Trust na koncertech pořádaných pro popularizaci komorní hudby mezi mládeží. Kvarteto též pořádalo mistrovské
kurzy v Royal Welsh College of Music and Drama
Cardiffu a zúčastnilo se řady kursů, jako Darlington
International Summer School a Pro Corda.

Bohužel letos oželíme avizované divadlo železnobrodského Studia Hamlet, které mělo přiblížit život Emy Destinnové. V odlehčenější verzi se však
s touto osobností přeci jen můžete potkat, a to
v rámci Muzejní noci v Kouřimi v podání oblíbeného souboru Mrsťa Prsťa. Jednáme také o zařazení
další inscenace tohoto souboru na zahájení podzimní divadelní sezóny v KD Svět.

Hluboký zájem nejen o varhanní tvorbu, ale také
o samotný nástroj vyvěrá z působení Václava Uhlíře. Stejně jako sopranistka Hana Medková působí na pardubické konzervatoři a dokumentuje
čilé vztahy českobrodské ZUŠ s pardubickou líhní
talentů. Z Uhlířových četných nahrávek pro Český

O ostatních příležitostech k setkání s uměním na
Podlipansku a dalších podrobnostech se můžete
dočíst také v dalším čísle ČBZ a na stránkách www.
zusceskybrod.cz.

Tomáš Charvát a Aleš Kašpar

Ze společnosti

Českobrodský zpravodaj
květen 2015

29

Čarodějnice v Liblicích
Ve čtvrtek 30. 4. 2015 se na fotbalovém hřišti v Liblicích pálily čarodějnice. Hranici opět zajišťoval provozovatel hostince pan Trachta, avšak letos poprvé bylo pálení čarodějnic zpestřeno doprovodným programem
pro děti, o který se postarali členové Spolku přátel obce Liblice.
Sešlo se velké množství nejen malých čarodějnic
a čarodějů, ale v převlecích přišli dokonce i někteří
dospěláci, za což všechny čekala odměna.

Děkujeme provozovateli hostince panu Trachtovi
za poskytnutí zázemí pro tuto akci a všem sponzorům za odměny pro děti.

Malé čarodějnice a čarodějové si vyrobili své kouzelnické hůlky, prošli testem poznávání bylin, naučili se míchat čarodějné lektvary, létat na koštěti
a vyrobili si vlastní malou čarodějnici. Na závěr obdrželi osvědčení a stali se z nich Čarodějní učni Liblic. Děti si také mohly vymalovat Malou čarodějnici
nebo uvázat mašle na májový věnec.

Další plánovanou akcí Spolku přátel obce Liblice je
v sobotu 23. 5. 2015 od 13 hodin „Dopravní den“,
který se uskuteční v areálu Střední odborné školy
v Liblicích. Bližší informace najdete na internetových stránkách Liblic v sekci Spolek.

Při opékání buřtů si všichni mohli zazpívat u kytary táborové písničky a nakonec byl zapálen velký
oheň i s čarodějnicí. Večer jsme si společně krásně
užili a těšíme se již na příští rok.

Irena Kuklová
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Výlet do Přerova
Hned jak skončily velikonoční prázdniny, čekal žáky prvních ročníků ZŠ Tyršova společný výlet do skanzenu
v Přerově nad Labem.
I přes počáteční drobné komplikace jsme s malým
zpožděním, ale ve veselé náladě, dorazili do Přerova. Rozděleni na dvě skupiny jsme vstoupili do
skanzenu, kde se nás ihned ujaly paní průvodkyně.
A tak jsme si nejen prohlédli krásné chaloupky, stylizované do masopustní a velikonoční atmosféry,
ale i leccos zajímavého se dozvěděli. V každé chaloupce na nás čekali figurínami ztvárnění tehdejší
obyvatelé a dodávali celému skanzenu život a nepopsatelnou atmosféru.
Ke konci první části prohlídky jsme měli možnost ještě nahlédnout do třídy ve staré vesnické škole a dozvědět se něco o tom, jak se dřív děti vzdělávaly. Paní
průvodkyně nám mimo jiné povyprávěla i o tom, kolik dětí se do třídy vešlo, co a jak se děti učily, ale i to,
jaké pan učitel používal pro nezbedníky tresty. Všichni jsme byli rádi, že rákoska se dnes už nepoužívá a že
ve třídě nemáme ani žádnou „oslovskou lavici“.

Ale pak už hurá do místní dílničky, kde si mohl každý vyrobit drobnost na památku a nakoupit dárečky rodičům a sourozencům. Využili jsme čas v dílně
i k tomu, abychom se posilnili před druhou částí
prohlídky, kterou jsme si šli prohlédnout již bez
průvodců.
Prohlédli jsme si dva špýchary (sýpky), staré zemědělské stroje, proběhali se po louce a na závěr ještě navštívili pár starých chaloupek. Nechybělo ani
společné fotografování.
Ačkoliv nám bylo ve skanzenu krásně a počasí nám
víc než přálo, čas pokročil a my se museli chtě nechtě s Přerovským skanzenem rozloučit a vydat se
ne cestu zpět. Ale už teď se všichni těšíme na další
školní výlet.
K. Kratochvílová, ZŠ Tyršova

Výlet na horu Říp
28. 4. 2015 jsme byli se 4. B, 5. A a 5. B na hoře Říp. V půl osmé jel od školy autobus. Ne jeden, ale hned
několik. My jsme jeli nahoře v dvoupatrovém autobuse. Naše třídní paní učitelka onemocněla, a tak s námi
jela paní učitelka Jana Dušková.
Jeli jsme s cestovní kanceláří CK2. Cestou jsme přemlouvali řidiče, aby vyjel až nahoru autobusem, ale
náš delegát Ondra byl také proti, tak jsme museli
pěšky. Chvíli jsme šli po silnici, pak byla pauza na svačinu a mohli jsme si skočit za keřík na záchod. Potom
jsme šli nahoru na horu Říp. Někteří už nemohli, ale
já jsem na podobné výstupy zvyklá z táborů.

Přišli jsme na Říp a viděli jsme, jak si Eliška Přemyslovna vyndává z auta kostým. Čekalo nás totiž setkání s historickými postavami a soutěžemi.
Nejdřív jsme chvíli čekali a kupovali si suvenýry, já
jsem si koupila turistickou známku, ostatní „stříkátko“ do pusy. Rozdělili jsme se na skupiny a šli jsme
k jednotlivým postavám.

Ze společnosti

My jsme šli k Emilovi Holubovi. Hrál ho náš delegát Ondra a ten nám říkal, že hora Říp je čedičová
a magnetická hora. Dělali jsme tam pokusy s teplotou a určováním severu. Pak jsme šli na stanoviště u Jana Ámose Komenského. Ten nám povídal
o škole a zase jsme soutěžili. Pak jsme šli ke svatému Václavovi a ten nám povídal o naší republice
a jejích symbolech. Dostali jsme i malé vlajky. Potom jsme šli do rotundy sv. Jiří a tam nám kázal Jan
Hus. Říkal nám také něco o sobě a o naší zemi.
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Venku hrozně lilo, naštěstí byla stanoviště pod
plachtami, ale ty málem odfoukl silný vítr. Protože
všem byla zima a byli jsme promočení až na kost,
tak jsme jeli po obědové přestávce domů. Mně se
přesto výlet docela líbil.
N. Neckářová, 4. A,
ZŠ Tyršova

Výchova ke zdravému životnímu stylu začíná již od 1. třídy
U současných prvňáčků není cílem naučit se jen číst, psát a počítat. Vedeme děti k tomu, aby si vybudovaly
vztah ke zdravému životnímu stylu. A možnosti využíváme různé.
Například v rámci výuky prvouky si děti vyráběly
zdravé zeleninové a ovocné pokrmy. Do školy si
přinesly suroviny a ve skupinách si udělaly různé
zdravé saláty. A ty jim opravdu chutnaly.
Jiným příkladem výchovy ke zdraví byla akce „Čistíme si správně zuby“. Dne 1. 4. a 8. 4. navštívily 2. ZŠ
v Českém Brodě studentky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a budoucí zubní lékařky Blanka
Mokošínová a Lenka Suchánková, aby prvňáčkům
a druhákům ukázaly, jak si mají správně čistit zuby.
Děvčata promítala obrázky, na kterých byl vidět zanedbaný chrup i dobře vyčištěné zuby. Také si přivezla velký kartáček a velký model zubů. Na nich
ukázala, jak správně postupovat při čištění zubů
a jakých chyb se vyvarovat. Děti měly své zubní
kartáčky a opakovaly čištění po děvčatech.

Děkujeme oběma studentkám za velmi poutavou,
přínosnou přednášku a pěkný přístup k dětem.
E. Kolankiewiczová, uč. ZŠ Tyršova
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Den Země oslavili žáci na ZŠ Žitomířská
Svátek Den Země, který se slaví 22. dubna, si připomínáme již od první třídy. Každoročně v tento den pracujeme na téma enviromentální výchovy, ochrany přírody. Letos jsme si různými hrami a aktivitami uvědomili potřebu třídění odpadu. Vyčistili jsme okolí školy od odpadků a vyřezaných větví. Současně proběhl
na naší škole sběr starého papíru.
Děti byly šikovné a velmi pracovité. Na závěr ještě
napsaly pozdrav Zemi:
Milá Země,
musíme se k tobě chovat slušně, abys nám dlouho
vydržela a nebyla špinavá. Někdo někam zahodí
třeba PET láhev a tím se špiníš. Plast se nikdy ne-

rozloží. Snažíme se tě ochránit. Jsi jediná planeta,
na které existuje život, tak si tě musíme vážit. Na
Zemi jsou stromy a ty nám dávají kyslík, a proto je
nesmíme tak často kácet. Ve škole máme sběr papíru, abychom zachránili hodně stromů. Milá Země,
omlouváme se ti za to, že na tobě je trochu nepořádek. Hned to uklidíme. (Kristýnka Boudová, 9 let)
Milá Země,
jsem ráda, že existuješ, je mi tady hezky. Kromě
těch odpadků na Zemi. Mám ráda zvířátka. Včera
jsme se snažili tě poklidit. Našli jsme toho dost.
A dokonce jsme nacházeli i střepy. Moc nerada
bych viděla, že tě někdo znečišťuje. Přeji ti hodně
štěstí. (Terezka Jirsíková, 9 let)
Mgr. Šárka Houšová, žáci 3. A

Ukliďme svět
Tato celosvětová akce pod názvem Clean Up the World probíhá již několik let také v naší republice, kde ji
koordinuje Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s místními organizacemi a spolky. Jsem velmi ráda,
že každým rokem těchto organizací, které se do akce zapojují, přibývá.
Na naší škole se jarní úklid již stal tradicí. Letos se
do úklidu zapojili téměř všichni žáci druhého stupně, kteří v pátek 10. 4. 2015 uklízeli nejen v okolí
školy, ale také v dalších částech města. Žáci šestých
ročníků uklízeli školní park a pozemky, sedmáci
hřiště, okolí školní jídelny a přilehlé ulice. Starší žáci uklízeli cestu ke hřbitovu, ulici Jateckou až
k Nouzovským rybníkům a také okolí koupaliště.
Během dopoledne jsme posbírali 35 velkých pytlů
odpadků, nejčastěji se jednalo o znečištěné papíry,
obaly od různých výrobků, plechovky, zbytky tkanin a podobně.
Věřím, že všichni zúčastnění si odnesli dobrý pocit.
Přispělo k tomu i dobré počasí. Chci touto cestou
všem poděkovat za odvedenou práci.

Dále chci poděkovat společnosti Pošembeří o. p.
s. za poskytnutí pytlů, rukavic a drobných odměn
a také Technickým službám města Český Brod za
odvoz pytlů s odpadem.
K. Součková, ZŠ Žitomířská 885
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6. B ZŠ Žitomířská v PORADENSKÉM CENTRU
Ve středu 11. 3. jsme se vydali do poradenského centra na náměstí za paní Kecovou. Chtěli jsme se o sobě,
našem kolektivu, něco dozvědět.
Nejdříve nám rozdala cedulky se jmény. První
hra byla, že jsme si k sobě volali kamaráda a měli
mu říct, co na něm máme rádi. Druhý úkol spočíval v tom, že se rozdaly fixy a papírky, na které se
napsalo, co si o sobě myslíme a co si o nás myslí ostatní. Poté jsme se rozdělili do skupin (podle
obrázků, které byly nakresleny na cedulce se jménem), ve kterých jsme se zase o sobě dozvídali, jak
nás ostatní vidí.

Svoji návštěvu jsme zopakovali po měsíci. Chtěli jsme
se pochlubit, co se nám povedlo a zahrát si společně
další hry. Zjistili jsme, že podobná setkávání skutečně ke zlepšování prostředí v naší třídě pomáhají.
V Poradenském centru jsme si to velmi užili.
Třída 6. B ZŠ Český Brod, Žitomířská 885

Celé nám to ukázalo, jaké máme vztahy ve třídě.
Vlastně jsme se učili, jak si říct, co nám vadí, jak
požádat o něco, co by nám také ten druhý třeba
neměl dělat a co zase dělat během společného
dne ve škole měl. Povídali jsme si, na co se ve třídě
v nejbližších dnech zaměříme.

Výlet do ZOO
Přišel den, který jsme všichni dlouho očekávali. V úterý 14. 4. jsme si s dětmi z chovatelského kroužku
naplánovali výlet za zvířátky do zoologické zahrady v Praze.
Paní učitelka Heinzová nám rozdala informace: kde
se máme sejít a v kolik hodin, co vše máme mít
s sebou na výlet (svačinu, pití, teplé oblečení a dvě
jízdenky PID). Z Českého Brodu jsme jeli vlakem na
Masarykovo nádraží. Dále jsme pak jeli metrem
a autobusem.
V ZOO je mnoho živočichů a každý žák má nějakého oblíbeného. Někdo chtěl vidět lední medvědy,
jiný klokany nebo surikaty. Nejvíce se nám líbilo,
jak lachtani předváděli hraní s hadicí, různé honičky a podplavávali se. U žiraf jsme se podivovali
hře s různými větvemi. Ledním medvědům čistili
jejich výběh. Nejvíce se nám líbili papoušci a jejich
překrásné barvy peří. V pavilonu želv jsme viděli
i velké želvy, až nás to polekalo, jak byly veliké. Náš
obdiv měli i hroši, kteří odpočívali a nenechali se
rušit naší návštěvou.
Většina návštěvníků se těší na opice. Malé opičky
jsou roztomilé svojí krásou a hravostí. Velké opice

se někdy zlobí a návštěvníci mohou vidět, jak se
perou. Velmi se nám líbil nový sloninec. Sloni byli
uvnitř, protože bylo poměrně chladno. Všechna
zvířátka jsme nemohli navštívit, protože ZOO je
velice rozsáhlá. Na konci prohlídky jsme si pohráli
v rezervaci Bororo. Každý si koupil suvenýr. U východu jsme se ještě podívali na počítadlo, kolik
dnes přišlo návštěvníků. Bylo jich 1218 i s námi.
Výlet se nám vydařil a už se těšíme na další.
Tereza Housková (3. A) a žáci chovatelského
kroužku při ZŠ Žitomířská 885

1. 6. – 30. 6.
1. 6. – 19. 6.
3. 6., 17.00
3. 6., 18.00
4. 6., 8.30, 9.30, 10.30
5. 6., 19.30
5. 6. – 7. 6.
6. 6.
6. 6., 10.15
6. 6., 17.00
6. 6., 17.00
7. 6., 10.00
7. 6., 10.15
7. 6., 14.00
8. 6., 8.00, 9.00, 10.00
9. 6., 9.00 – 15.00
10. 6., 14.00 – 17.00
10. 6., 14.00 – 17.00
11. 6., 8.00
13. 6.
13. 6.
13. 6.
13. 6.
13. 6., 9.30
13. 6., 15.00
13. 6., 15.00
13. 6., 17.00
14. 6.

Podlipanské muzeum
galerie Šatlava
hřiště TJ Liblice
kavárna U Madony
Městská knihovna
Zvonice ČCE v parku
KČT
tenisové kurty
hřiště TJ Liblice
hřiště TJ Liblice
hřiště Na Kutilce
park Škvárovna
hřiště TJ Liblice
hřiště Na Kutilce
Městská knihovna
náměstí A. z Pardubic
ZUŠ Český Brod
ZUŠ Český Brod
Městská knihovna
tenisové kurty
tenisové kurty
tenisové kurty
KEC Štolmíř
hřiště TJ Liblice
Liblice
areál V+T Wolkerova
hřiště TJ Liblice
tenisové kurty

Kalendář akcí – červen 2015
Loupežníci na Českobrodsku a Kouřimsku
Výstava prací žáků ZŠ Žitomířská 885
Fotbalový zápas mladší žáci TJ Liblice/Jestřábí Lhota
Přednáška Martina Chadima – skutečné důvody upálení Jana Husa
Pasování prvňáčků na malé čtenáře - ZŠ Žitomířská
Večer s hostem ve zvonici: PhDr. M. Bartlová – svatý Jan Hus
Výlet s KČT: Třídenní zájezd Hostýn a okolí
Memoriál Z. Kocmana babytenis „A“/TJ LTC Poděbrady
Fotbalový zápas dorost TJ Liblice/Zeleneč
Fotbalový zápas dospělí „A“ TJ Liblice/Kouřim
Fotbalový zápas muži „A“ SK Český Brod/Kutná Hora
Koloběžkování aneb trhni si nohama po Českobrodsku
Fotbalový zápas starší žáci TJ Liblice/Radim
Fotbalový zápas muži „B“ SK Český Brod/Pečky
Pasování prvňáčků na malé čtenáře - ZŠ Tyršova
Den bez aut – soutěžní den pro děti na dopravním hřišti v centru města
Talentové přijímací zkoušky do tanečního oboru
Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru
Pasování prvňáčků na malé čtenáře - ZŠ Přistoupim
Tenis II. třída, st. žáci „B“/SK Žalov
Tenis Liga, dospělí „A“/Jiskra Bechyně
Tenis Memoriál Z. Kocmana babytenis „B“/Sportovní centrum Linhart
Pečení chleba ve veřejné peci
Dětský den v Liblicích
Slavnostní posvěcení kapličky P. Marie v Liblicích
Nohejbal muži „A“ Extraliga BK Český Brod/TJ AVIA Čakovice „A“
Fotbalový zápas dospělí „B“ TJ Liblice/Tuchoraz
Tenis Junior tour, ml. žáci „A“/Slavoj Žiželice

Více na www.cesbrod.cz/akce

Českobrodský zpravodaj
květen 2015

14. 6.
14. 6., 10.15
14. 6., 14.30
15. 6., 19.00
17. 6., 19.30
18. 6., 17.30
19. 6., 13.00
20. 6.
20. 6., 8.30 – 16.00
20. 6.
20. 6.
20. 6., 10.00
20. 6., 10.00
20. 6., 21.00
20. 6. – 21. 6.
21. 6., 8.30 – 16.00
21. 6.
21. 6.
27. 6.
27. 6.
27. 6.
27. 6.
27. 6., 10.00
27. 6., 15.00
28. 6.
28. 6., 9.00
28. 6., 9.30
29. 6. – 3. 7.

tenisové kurty
hřiště Na Kutilce
Kounice
kostel Nejsvětější Trojice v parku
Oranžová zahrada
kavárna U Madony
gymnázium zahrada
tenisové kurty
hřiště Na Kutilce
tenisové kurty
KČT
areál V+T Wolkerova
Podlipanské muzeum
městský park
hřiště Na Kutilce
hřiště Na Kutilce
tenisové kurty
tenisové kurty
tenisové kurty
tenisové kurty
tenisové kurty
KČT
KEC Štolmíř
areál V+T Wolkerova
tenisové kurty
areál V+T Wolkerova
kostel Nejsvětější Trojice v parku
RC Kostička

Tenis Junior tour, dorost „A“/LTC Slovan Kladno
Fotbalový zápas SK Český Brod/Sázava
LECCOS a Mezera Kounice – Geocashing bojovka pro rodiny s dětmi
Koncert pro Mistra Jana – recitace A. Strejček, doprovod Š. Rak
Večer s filmem – RADUGA
Promítání filmu V. Poltikoviče – Brána smrti
Dětský den s Leccosem
Tenis Junior tour, st. žáci „A“/Tenisový klub Benátky nad Jizerou
Českobrodský pohár pro mladší žáky, pořádá SK Český Brod
Tenis II. třída, dospělí „B“ proti TK Čelákovice
Výlet s KČT: Hradešínským lesem přes Mrzky a Tismice do Brodu
Nohejbalový zápas ženy „A“ 1. liga žen BK Český Brod/TJ AVIA Čakovice
Husitská tradice na Českobrodsku – Výlet za památníky husitského hnutí 19. a 20. století
Večerní průvod k Husovu kameni – akce ČCE a gardy k letošnímu výročí M. J. Husa
Českobrodský pohár žáků SK Český Brod
Českobrodský pohár pro starší žáky, pořádá SK Český Brod
Tenis II. třída dorost „B“/LTC Houšťka
Tenis III. třída ml. žáci „B“/TJ LTC Poděbrady „B“
Tenis Junior tour, st. žáci „A“/TK Neridé
Tenis 2. Liga dospělí „A“/SK Oáza Praha
Tenis Memoriál Z. Kocmana babytenis „A“/Sportovní centrum Linhart
Výlet s KČT: Podle Labe 5 – Z Libice nad Cidlinou do Poděbrad
Štokfest – hudební festival ve Štolmíři
Nohejbal muži „A“ Extraliga BK Český Brod/TJ DYNAMO Č. Budějovice
Tenis Junior tour, dorost „A“/LTC Mladá Boleslav
Nohejbal dorost a žáci – Turnaj trojic v Českém Brodě
Slavnostní bohoslužba ČCE
Příměstský tábor s Leccosem: Mach a Šebestová
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Pošemberský Ultra Kros 2015
Již čtvrtý ročník běžeckého závodu, se zkráceným názvem „Pošuk”, je od 25. dubna minulostí. Trasa tohoto
závodu kopíruje obě úbočí malebného údolí Šembery od Zahrad až ke Kozojedům. Po převážně lesních
cestách běžci absolvují 16,2 km se slušným převýšením kolem 500 m. O velké popularitě závodu svědčí
registrace, která byla zaplněna během 2 dnů po otevření.
Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet velkých i malých “Pošuků”. Dětí bylo 51 a dospělých
104. V týdnu před startem proběhla úprava trati
a obnova značení, které je již třetím rokem trvalé,
a tak si trasu závodu mohou běžci zkoušet po celý
rok. Abychom se vyhnuli špatně schůdné cestě
s novým kamenitým povrchem, změnili jsme trasu
a zavedli závodníky hlouběji do lesa, ale určitě to
byla změna k lepšímu.
V sobotu 25. dubna ráno jsme vybudovali zázemí
závodu na louce Dolánkách u Trianglu. Od 11 hodin se začali sjíždět závodníci ze všech koutů Česka
(dva běžci byli dokonce z USA), aby zde rozbalili své
deky, užili si s rodinou doprovodného programu na
louce a připravili se na hlavní závod. Dětské závody proběhly od 12 do 13 hodin. Ve 14:30 vyběhli
na trať všichni velcí pošuci. Počasí nám opět přálo a celý závod provázelo krásné slunečné počasí.
Snad jen v těch kopcích bylo všem až moc horko.
I tak padl nový traťový rekord, který pokořil Lukáš
Kozlík z AC Sparta Praha - 1:05:12. Mezi ženami si
pro vítěznou trofej (zlatého Pošuka) doběhla Dana
Hricišin za 1:30:16.
Pošemberský Ultra Kros se tak přidává k důležitým
běžeckým závodům, objevil se dokonce v několik
přehledech nejlepších jarních běžeckých trailů.
Jsme rádi, že jsme pomohli na svět snad nové tradici, která představuje naše město a jeho krásné
okolí. Sami bychom to nezvládli. Děkujeme všem,
kteří nás letos podpořili: Město Český Brod, Jabra,

Region Pošembeří, Železářství Hlávka, běžecký obchod TrailPoint, Kino Světozor, Aerofilms, AlpinePro
Český Brod, AutoMotoVelo Český Brod, Karamela
Český Brod, Velkoobchod Radek Skála Český Brod,
High Energy, časopis Svět Běhu, Terryho ponožky,
Pivovar Bernard, Myslivecké sdružení Doubravčice
a další. Největší poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli celou akci zvládnout.
Pořadatelem závodu je českobrodské o.s. Magráta.
Vzhledem k tomu, že přišlo (i díky skvělému počasí) velké množství účastníků, budeme moci výtěžek
ze startovného použít na podporu Dílen přes 4. generace, které Magráta společně s českobrodskými
školami pořádá v penzionu Anna.
Za organizační tým: Jirka Slavík,
Petr Jirásek, Filip Ulík
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Jarní jízda na Kutilce
Před zimní fotbalovou přestávkou jsme se na výsledkovou tabulku nedívali ani trochu s radostí. Nebyl důvod. Naše áčko okupovalo poslední místo tabulky v divizi C s devíti body. Opravdu žádný důvod k radosti.
Zima proto byla ve znamení změn. A také velkého
očekávání, jak to na jaře vlastně všechno dopadne. Hlavním cílem nebyla záchrana, ale snaha hrát
pohledný fotbal, který bude diváky bavit, o kterém
si fanoušci budou povídat ještě alespoň pár dní
po zápase. Jaro nezklamalo. Hrajeme fotbal, který
zvedá diváky ze sedaček. Zápas s týmem Živanic
(v dané chvíli třetí příčka v tabulce) komentovali
fotbaloví znalci jako nejlepší za mnoho posledních
let. Kutilkou se ozývaly ovace, potlesk na otevřené scéně. Kombinační fotbal se soupeřem, který
k nám přijel také předvádět to nejlepší z fotbalové
školy, rozhodně nezapadne.
Vzápětí jsme vyrazili na horkou půdu druhých
Benátek nad Jizerou. A s týmem vyrazili také naši
fanoušci a diváci. Každý byl zvědavý, zda se bude
skvělý fotbal opakovat. A opět se ozýval potlesk.
Vyhráli jsme po velmi kolektivním výkonu 3:0. Na
jaře jsme z devíti zápasů osmkrát vyhráli a jednou
padli po remíze na pokutové kopy. Na konci sezóny nás čekají doma dvě fotbalové lahůdky – zápas
s první Dobrovicí (23. 5.) a „derby“ s Kutnou Horou
(6. 6.). Budeme rádi, když strávíte sobotní podvečer s námi. Věříme, že nebudete litovat. Tohle prostě musíte vidět „naživo“.
Kutilka žije také s naším malým fotbalovým potěrem. Svoje dovednosti předvedli v plné kráse na
Májovém českobrodském poháru – turnaji pro

družstva přípravek. Letos jsme přivítali prvního zahraničního účastníka – slovenský tým Mini fotbalu
Domček z Krupiny. A velmi nás potěšilo, že již po
turnaji hlásili: „Příští rok bychom opět rádi dorazili“. Letos vyhrál tým Bohemians 1905 následovaný
Slavojem Kladno a FC Graffin Vlašim. Velmi děkujeme našim partnerům, především městu Český
Brod za velkou podporu.
Celé jaro zodpovědně připravujeme příměstské tábory pro děti. Cestou za pokladem je čeká mnoho,
nejen sportovních aktivit. Pokud uvažujete, že i vaše děti se přidají, neváhejte. První dva turnusy mají
poslední volná místa.
Za SK Český Brod Iveta Librová
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R-FUN aneb jaká je tvá výzva
Mezinárodní pražský maraton. Trať probíhající srdcem Prahy je považována za jednu z nejkrásnějších. Běžce vede kolem historických památek, podél Vltavy, či přes Karlův most. Deset tisíc běžců z řad profesionálů
i nadšenců. Výzva pro každého milovníka běhu…
Skupinka holek a kluků oblečených do žlutých
triček se znakem Psohlavců vystupuje z vlaku na
Masarykově nádraží. A naše výzva? Zúčastnit se
doprovodného běhu na 3 km a užít si atmosféru
velkého závodu.
Před startem našeho „miniběhu“ se nejprve jdeme podívat na Staroměstské náměstí, kde už se
shromažďují skupinky maratonců. Stánky, kapely,
rozcvičující se Japonci. Člověk neví, kam by se podíval dřív. Prohlížíme si i cílovou rovinku s modrým
kobercem, kterou bychom měli proběhnout dříve
než maratonci a domlouváme se na místě setkání. Zastavuje nás hosteska a nabízí nám Actimel na
posilnění. Vracíme se zpět k Obecnímu domu, kde
nás čeká start.
Řadíme se do koridoru na přední pozice. Moderátorka si nás rychle všimne a ihned nás přichází
vyzpovídat. „My jsme Psohlavci, skauti z Českého

Brodu,“ zní z reproduktorů. Pokládá nám ještě několik otázek, ale to už se blíží start a všichni se pohupují do rytmu doprovodné hudby.
Start. Čtyři tisíce účastníků minimaratonu se rozbíhá Prahou. Za mostem se setkáváme s masou maratonců, kteří běží po druhé straně silnice proti nám.
Všichni na sebe volají, tleskají a povzbuzují se. Atmosféra nás nutí vydržet a nezpomalovat. Poslední
stovky metrů jsou neuvěřitelné. Diváci mohutně
fandí, jako bychom za sebou měli celý maraton. Cíl.
Na památku dostáváme na krk medaile.
Dění nás pohlcuje. Fandíme běžcům na maratonské trati a obdivujeme jejich výkony. Skvělá nálada vládne po celém okolí a doprovází nás i po
cestě zpět.
Veronika Rajčincová,
Psohlavci 14
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Pojďte se Sokolem do Lipan!
Je za námi Sokolský den i výstava v galerii Šatlava, kterými jsme oslavili 145. výročí založení Sokola v Českém Brodě a 130 let od otevření sokolovny. A protože je pro nás rok 2015 rokem výročním, chtěli bychom
v jeho průběhu veřejnosti Sokol více připomínat.
Proto bychom všechny, kdo rádi chodíte či jezdíte
na kole, chtěli pozvat na kdysi tradiční sokolskou
akci, kterou jsme se rozhodli letos v rámci našeho
výročí znovu obnovit a které se naši předkové za
časů c. a k. monarchie i v době 1. republiky každoročně v období výročí bitvy u Lipan účastnili ve
velkém počtu. Hojnou účast je možné vidět i na
přiložené fotografii z roku 1881.
Tradice těchto setkání započala již v roce 1868, kdy
se na Lipské hoře začaly scházet mohutné politické
manifestace, tzv. tábory, jejichž účelem bylo přimět rakouský dvůr k uznání historického státního
práva Království českého. Z řad příslušníků těchto
akcí, organizovaných do spolku Prokop, vzešla i iniciativa vybudování Prokopovy mohyly v roce 1881.
Tento památník dodnes tvoří nedílnou součást lipanského panoramatu a slouží jako místo pietních
a vzpomínkových akcí.
Pojďte tedy s námi! Pojďte se projít na místo, na
kterém se psaly české dějiny a které máme za
humny. Trasa pro pěší povede přes Přistoupim
(kde nás přes silnici bezpečně převede Městská
policie), a dále na Kšely a Vitice k mohyle. Tato cesta je dlouhá 10 km, a pro ty, pro které je to tak
akorát, bude přistaven autobus pro cestu zpět.
Přes Tuchoraz to budou mít o dva kilometry delší
malí cyklisté a přes Liblice, Lstiboř a Bylany to za 15
km zvládnou ti velcí. Ze Kšel je po projití kontrolou
cesta již společná.
U lipanské mohyly se všichni potkáme. Bude zde
k dispozici občerstvení a každý účastník obdrží buřtíka, kterého si opeče na ohýnku. V rámci programu se můžete zaposlouchat do povídání o lipanské
bitvě, vyzkoušet si střelbu z luků a vzduchovek, zaskákat si v pytli nebo pomocí detektoru kovů zkusit
najít historickou husitskou minci. A možností bude
určitě více.
Celou akci spolu s námi pořádá bratrské 14. junácké středisko Psohlavci, se kterým má naše jednota

velmi přátelské vztahy a za sebe můžu říct, že mě
velmi těší, že tuto akci pořádáme společně.
Rádi bychom, aby se znovuobnovená Pouť do Lipan, jak této akci říkali naši předkové, stala opět
akcí tradiční, které se budou účastnit nejen členové Sokola, ale zejména široká veřejnost. Trasy nejsou dlouhé a náročné, a jsou proto vhodné i pro
děti, rodiny či seniory.
1. ročník obnovené Pouti do Lipan se koná 23. května 2015. Start je v 10 hodin v sokolovně, kde každý
účastník po zaplacení symbolického startovného
obdrží mapu a propozice trasy spolu s „poukazem
na buřta“, který si každý nechá na kontrolním stanovišti orazítkovat. Ve 12 hodin začne výše popsaný program, předpokládaný konec akce bude v cca
15 hodin.
Ing. Jaroslav Petrásek ml.,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Sezóna smíšených družstev 2015
Tentokrát bychom Vás rádi seznámili s již probíhající sezónou smíšených družstev a ambicemi našich týmů.
Dospělí „A“ – 2. liga – I letos se na naše dvorce
vrací druhá tenisová liga, ve které v letošním roce
sehrajeme čtyři domácí utkání. Naše družstvo bylo
letos nalosováno do velice kvalitně obsazené „pražské“ skupiny. První mistrovský zápas se uskutečnil
2. května a soupeřem našich bylo velice silné družstvo Tenis Cibulka. Náš tým zvítězil 7:2. Následovat
budou utkání s SK Aritma Praha v sobotu 23. 5.,
s Jiskrou Bechyně 13. 6. a posledním domácím zápasem bude v sobotu 27. 6. střetnutí s SK Oáza Praha.
Na soupiskách našich soupeřů jsou zvučná jména,
dokonce i několika bývalých reprezentantů. Cílem
našeho družstva bude setrvání v soutěži i pro příští
sezónu. Začátky utkání jsou vždy v 10.00 hodin.
Dospělí „B“ – II. třída – Cílem tohoto týmu je zapracovat mladé hráče do týmu a pohybovat se na
předních místech tabulky.

Dorost „A“ – Junior tour – Tento tým bychom rádi viděli v horní části tabulky, ale vzhledem ke kvalitě této
nejvyšší krajské soutěže to jednoduché nebude.
St. žáci „A“ – Junior tour – Pevně věříme, že se
tento tým popere o jedno z postupových míst na
mistrovství republiky.
Ml. žáci „A“ – Junior tour – I zde bychom si přáli
bojovat o přední místa v tabulce.
Babytenis „A“ – Memoriál Z. Kocmana – náš tým by
měl i v této soutěži bojovat o přední umístění.
Naše „B“ týmy slouží ke sbírání zkušeností dalších
hráčů a přípravě na doplnění našich „A“ týmů.
Pro případné detaily sledujte naše vývěsky a plakáty. Přijďte prosíme naše hráče podpořit, k vidění
bude krásný tenis.
Za oddíl tenisu Michal Dvořák a Zdenek Pučálka

Českobrodský tým starších žáků ve složení:
Daniel Royston, Filip Kratochvíl, Emily Weston, Anna Pátková, Filip Olšanský a Štěpán Kopecký

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTAVY
Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, Vás srdečně zve na vernisáž tradiční výstavy výtvarných a keramických prací žáků 1. a 2. stupně. Udělejte si chvilku času a přijďte se podívat
nejen na kresby, malby a keramické výtvory, které opravdu stojí za to vidět, ale také se zaposlouchat do písní, jež zazpívá pěvecký kroužek pod vedením paní učitelky Šárky Houšové.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 29. 5. 2015 ve 14.30 hodin v galerii Šatlava, výstava
potrvá do 19. 6. 2015.
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Dětský den v Liblicích
Fotbalový klub TJ Liblice pořádá v sobotu 13. 6. od 9.30 hodin další ročník již tradičního dětského dne. Celá
akce se uskuteční v prostorách fotbalového areálu v Liblicích.
Na děti čeká množství stanovišť se spoustou disciplín, ať už dovednostních jako je fotbalová školka
nebo kreativních, kdy budou například malovat. Za
odměnu za splnění disciplíny mohou účastníci očekávat sladkosti nebo jiné drobné dárky. Dětského
dne se každý rok zúčastní 120 – 150 dětí a minimálně stejné množství dospělých jako doprovod.

dětský prolézací domek. Srdečně jste zváni a budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Jiří Pospíchal, TJ Liblice

Na zajištění celé akce se podílí většina našich členů a tak dochází k výjimečnému propojení našeho
klubu s veřejností. Vstupné je dobrovolné a bude
použito na rozšíření dětského hřiště v areálu, které se nám úspěšně rozrůstá a které si děti budou
moci při dětském dni vyzkoušet. Kromě klasického
pískoviště obsahuje dětské hřiště i houpačky nebo

600. VÝROČÍ OBCE PŘEHVOZDÍ
Obec Přehvozdí Vás srdečně zve na oslavy svého 600. výročí, které započne 23. května 2015 ve
13 hodin před hostincem U Lípy svobody. K vidění bude mimo jiné ražba Přehvozdského groše
a ukázky dalších historických řemesel, hudební produkce se budou střídat s vystoupením šermířů, pro děti budou připraveny zábavné dílničky. Představí se také návrh na obecní znak a prapor. Kontakt pro bližší informace: Petra Škopková-Doležalová, web.prehvozdi@seznam.cz
POPLATKY ZE PSA
Od 1. května 2015 se bude vyřizovat kompletní agenda místního poplatku ze psa (přihlášky,
odhlášky, změny a výdej evidenčních známek) pouze v budově MěÚ, nám. Husovo 70, Český
Brod, finanční odbor, kancelář č. 2 v přízemí, paní Petra Straková (strakova@cesbrod.cz).
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Okresní kolo OVOV
Dne 20. dubna 2015 proběhlo ve sportovní hale v Českém Brodě okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. V šesti sportovních disciplínách (sprint na 60m, přeskoky přes švihadlo, hod medicinbalem,
dribling s basketbalovým míčem, kliky po dobu 2 min., trojskok z místa) se zde utkalo celkem pět družstev.
Kromě Gymnázia Český Brod, organizátorů soutěže, a naší ZŠ Tyršova Český Brod se do sportovního
klání zapojila družstva a jednotlivci ze ZŠ Žitomířská Český Brod, ZŠ Pečky a ZŠ G.A. Lindnera z Rožďalovic. Celé dopoledne bylo pro všechny soutěžící
fyzicky velmi náročné. Žáci, pouze s krátkými přestávkami, střídali jednotlivá stanoviště, kde svědomitě a odpovědně plnili jednotlivé úkoly. Všichni se
snažili dosáhnout co nejlepších výkonů.

úspěšnější pro nás byla kategorie CH12, kde jsme
obsadili všechny tři první příčky - V. Vopařil zlato,
D. Kubelka stříbro, M. Vokáč bronz. Nejúspěšnější
z nás postupují do krajského kola. Budeme si přát,
aby se nám i v Čáslavi alespoň trochu zadařilo.
H. Pluhovská, uč. ZŠ Tyršova

Vystavené poháry a medaile opravdu lákaly. Po
poledni bylo dobojováno. Všechna stanoviště
utichla. Rozhodčí zpracovávali výsledky, závodníci
odpočívali a netrpělivě čekali na slavnostní závěrečný nástup a vyhlašování výsledků. Hned druhé
místo v soutěži družstev (složení: K. Přikrylová, N.
Baumanová, E. Mašatová, K. Jeníková, L. Dukay,
V. Vopařil, D. Kubelka, F. Kratochvíl) bylo pro nás
velkým překvapením. Rovněž v soutěži jednotlivců jsme nezůstali bez medailí. Na třetí příčce se ve
svých kategoriích umístili J. Rezek a L. Dukay, stříbro patřilo N. Baumanové, zlato E. Mašatové. Nej-

MUZEJNÍ NOC
Podlipanské muzeum v Českém Brodě Vás srdečně zve na Muzejní noc - Loupežníci na Českobrodsku a Kouřimsku, která se uskuteční v sobotu 23. května 2015 od 18.00 do 22.00 hodin.
Pro návštěvníky je připraven tematický komponovaný program s hudbou, divadlem, komentovanou prohlídkou výstavy, výkladu o právu útrpném a soutěžemi pro děti.
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Bylo nebylo aneb Božena Němcová maličkým
Po cyklu literárních besed pro žáky základních škol jsme spisovatelku Boženu Němcovou představili i dětem z mateřských školek, připravili jsme pro ně malé čtení a hraní s jejími nejznámějšími pohádkami pro
nejmenší čtenáře.
Začali jsme veršovanou pohádkou O perníkové
chaloupce, při které nechyběl Jeníček, Mařenka ani
ježibaba, a děti nám pomohly vyzdobit papírovými
„perníčky“ perníkovou chaloupku na magnetické
tabuli. Následoval poučný příběh O kohoutkovi
a slepičce, po něm si děti zahrály pexeso s obrázky z této pohádky a jako poslední jsme si připomněli pohádku O Smolíčkovi, opět v netradičním
veršovaném pojetí. Děti ještě přiřazovaly správné
obrázky do správných pohádek a doplňovaly rýmy
do obrázkového čtení.

Na závěr nechybělo oblíbené prohlížení knížek
a samozřejmě ochutnávka perníčků, které „opadaly“ z naší knihovnické perníkové chaloupky. Během
března a dubna pobavily a potěšily pohádkové postavičky Boženy Němcové 181 dětí z MŠ Kollárova,
MŠ Liblice, MŠ Sokolská a MŠ Tuchoraz, kromě nich
jsme poprvé přivítali 9 nejmladších dětí ve věku od
dvou do tří let z RC Kostička.
Radka Šindelářová,
Městská knihovna Český Brod
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Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

David glockner, Dušan Spáčil: Císařův prezident
Císař František Josef I. a prezident Tomáš Garrigue Masaryk – mají tyto dvě významné
osobnosti našich dějin něco společného? Otázka, zda Tomáš Garrigue Masaryk byl
nemanželským synem císař Františka Josefa I., se vznáší nad bývalými zeměmi monarchie už více než století. Autoři knihy se po stopě Masarykova biologického otce
vydali s téměř detektivním nasazením, zmapovali záhadné a dosud pietně opomíjené
události v Masarykově životě a hledali souvislosti s událostmi v císařově rodině. Výsledkem je příběh, který tuto hypotézu, dosud považovanou za skandální, staví na
překvapivě pevné faktografické základy.
Veronika Šikulová: Místa v síti
Román s autobiografickými prvky se soustředí na osudy tří žen jedné rodiny: babičky Jolany, její dcery Alice a vnučky Verony, které se snaží vyrovnat se svými smutnými, avšak statečnými životy a najít své místo „v sítích“ kolem sebe a v sobě. Na
pozadí různých lidských tragédií, způsobených historickými událostmi či politickými
poměry, zachycuje silné ženy, které v okamžiku, kdy všecko ztrácejí a zůstávají samy,
musí najít odvahu žít dál a pečovat o své blízké. Kniha vychází v citlivém překladu
spisovatelky Kateřiny Tučkové.
Klára Smolíková: H.U.S. (Hus úplně světovej)
Zadání referátu o Janu Husovi dovede čtrnáctiletého Petra na dobrodružnou cestu
pátrání v minulosti. Co máme s Janem Husem společného? Možná víc, než by se
podle šesti set let, které nás dělí, zdálo. Kniha se zaměřuje na otázky etického poselství Husova příběhu pro dnešní mládež, na témata, s nimiž není mladý čtenář často
konfrontován, jako je víra, odpovědnost, lidská sounáležitost nebo občanská statečnost. Dobrodružný příběh doprovázejí vložené infoboxy, které seznamují s historickými reáliemi, fakty a zajímavostmi o Husově životě i odbornými informacemi na
základě posledních husovských bádání.
Kompletní přehled nových knih za měsíc duben 2015 je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Co by se nám líbilo?
1) V době, jarních a podzimních měsíců. Bychom
s radostí uvítali pravidelný týdenní odvoz popelnic
s rostlinným odpadem tj. listí,posekaný travní porost,
ořezané suché větve od stromů… Tím bychom zabránili ojedinělému nežádoucímu vysypávání do popelnic určených k jinému účelu. Děkujeme předem!
2) Byli bych i rádi, kdyby se nám včas oznámilo případné vypnutí elektrického proudu, plynu, či vody.
Bohužel chybí způsob „JAK“. Městské aplióny, byly
smeteny do koše minulý rok. Snad by se v rozpočtu
na příští rok našla nějaká ta koruna na jiné či obdobné řešení??? Možná jen jeden amplion a jedno
auto by dočastnost vyřešilo?
3) Rovněž, bychom s radostí uvítali: Umístění a pevné zabudování dopravní značky: Snížená rychlost
na 30 km zejména v ulici Pod malým vrchem, kde
se rozjela stavba tj, výstavba několika rodinných
domků a husčí provoz.
4) Opět městem nevyřešený problém: „Město rovná se 1 WC“ Je pravda, že v loňském roce nám bylo
odpovězeno: WC je funkční u kostela!!! Nejde jen
o nevyhovující WC u tří obchodních domů, ale jak
bude řešit WC v prostoru u hřbitova?? V dřívější
době tento problém neexistoval neboť během roku,
bylo možno klíč si vyzvednout u zaměstnance hřbitova. Ještě štěstí, že náš hřbitov vlastní několik zdravých, vzrostlých tujovitých keřů, které zatím motorová pila nezasáhla a je prý zatím kam chodit???
5) Bohužel, v našem městečku dochází k nezdravému ničení zdravých a stále zelených keřů.
P r o č ??? Nepřekáží ani v dopravě či chůzi ???
Příklady:
a) Odstranění živého plotu u Městského úřadu Náměstí Husovo.
b) Náměstí Arnošta z Pardubic tujové keře u kostela.
c) Opět náměstí Arnošta z Pardubic naproti CK.
Proč, proč ???
Těšíme se na odpověď !!! Děkuji
Dana Kyselová

1) Bioodpad se vozí každý týden od začátku června
do konce listopadu. Kdybychom jej vozili například
již od začátku dubna, zvýší se náklady a přirozeně
bude vyšší i poplatek za odpad. Je to kompromis
a takto nám přijde celý systém vcelku vyvážený.
2) Podobné informace jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách města, kde se můžete také zaregistrovat a budou Vám chodit upozornění předem
mailem. Zvažujeme i SMS zprávy. Městský rozhlas
by měl být pořízen nový, bezdrátový, ale bude sloužit jen jako systém varování v případě krizových
situací. Nebude využíván k reklamě ani oznámení
žádných soukromých společností.
3) Tento podnět příště můžete předat rovnou na
odbor nebo komisi dopravy, takže tak činím.
4) Na hřbitově se můžete obrátit na správce, který
vám záchod otevře. V obchodní zóně by měla proběhnout další výstavba včetně WC. Pořád jednáme
i o propojení zóny s prostranstvím u nádraží.
5) Keře u radnice byly odstraněny a celé prostranství prosvětleno kvůli „zašívání“ se dětí a také různých individuí zanechávajících po sobě v tomto
prostoru velký nepořádek. Chceme otevírat různá „zákoutí“, aby bylo vidět, co se tam děje. Je to
obecný trend prevence bezpečnosti. Thuje byly
zmlazeny, nikoliv odstraněny, neboť se staly hlavně
lapačem různého nepořádku a skrýší pro různé pobudy. Nepřejte si vědět, co vše tyto keře ukrývaly.
Jakub Nekolmý
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Asistent pedagoga je důležitá podpora pro žáka i učitele
Tereza Domínová působí jako asistentka pedagoga na Základní škole Kounice. Je zapojena do dvou projektů – Sdílené radosti a strasti základní škol v ORP Český Brod, který realizuje město Český Brod, a Systémová
podpora inkluzivního vzdělávání v ČR podpořeného z ESF a státního rozpočtu ČR a realizovaného Univerzitou Palackého a společností Člověk v tísni. Požádala jsem paní Domínovu, aby nám přiblížila svoji práci.
V rámci prvního zmíněného projektu působíte jako
asistentka pedagoga a lektorka výtvarně dramatického filmového kroužku. S jakými žáky pracujete?
Jedná se o žáky ohrožené školním neúspěchem děti se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním
při vzdělávání a děti se špatným prospěchem. Jsou
to žáci s různými vývojovými poruchami učení jako
je ADHD, dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie, žáci s jiným mateřským jazykem, z rodin s nízkými příjmy
nebo z prostředí nepodnětných ke vzdělávání.
V čem vidíte přínos tohoto projektu pro žáky?
Žákům se dostává cílené pozornosti v předmětech,
kde to nejvíce potřebují. Díky doučování a zapojení v kroužcích se neustále zlepšují. Jako asistentka
pedagoga se ve třídách věnuji dětem s jiným tempem učení. V rámci kroužku podporuji spolupráci
a tvořivost. Děti se učí být soustředěné, kreativně
zacházet s technikou, sestavovat příběhy, kreslit
dekorace, hrát a především být trpělivé.
Zároveň působíte jako asistentka pedagoga v projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. V čem spočívá vaše podpora těmto žákům?
V tomto projektu pracuji s žáky se sociálním znevýhodněním. Žákům se věnuji v předmětech, s nimiž

mají problémy. Někdy jednotlivě, jindy ve skupinách. Moje práce se neodehrává jen v hodinách,
spolupracuji s učiteli. Učiteli pomáhám v tom, aby
se mohl věnovat všem dětem podle jejich potřeb.
Využívám při tom aktivity ze sady Metodik práce
asistenta pedagoga, které vznikla v rámci tohoto
projektu.
Jaké jsou další přínosy těchto metodik pro práci
asistenta pedagoga?
Metodiky popisují práci asistenta a nabízející mu
konkrétní návody, jak pracovat s žáky s různými
speciálními vzdělávacími potřebami, jak řešit různé situace, do kterých se asistenti ve vzdělávání
dostávají, jak spolupracovat s učiteli a podobně.
Metodická podpora asistentům pedagoga dlouho
chyběla. Nebylo jasné, jakou podobu má přesně
jejich práce mít a jaké jsou jejich povinnosti. Teď
si může asistent vybrat z mnoha publikací podle
toho, s jakými žáky pracuje.
Lucie Kundra,
Člověk v tísni, o.p.s.

Zábava
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Českobrodská připomenutí

1415 M

istr Jan

23. 5., 9.00
Pochod na Lipany
s kulturním programem
T. J. Sokol Český Brod obnovuje
tradici sokolských pochodů
na horu Lipskou s doprovodným
programem pro veřejnost
27. 5., 18.00
Husův život
Přednáška teologa M. Chadimy
kavárna U Madony
30. 5., 6.30 -10.30
Krajem bitvy u Lipan
33. ročník dálkového pochodu
pro pěší i cykloturisty,
start budova MěÚ Č. Brod čp. 56
30. 5., 11.00
Bitva u Lipan
Pestrý program vyvrcholí
v 16.00 rekonstrukcí
památné bitvy,
pořádá městská garda
3. 6., 18.00
Skutečné důvody upálení
Jana Husa
Přednáška teologa M. Chadimy
kavárna U Madony

Hus 20

www.cesbrod.cz
www.podlipanskemuzeum.cz
www.husovapout.cz

5. 6., 19.30
Svatý Jan Hus
Večer shostem – kunsthistoričkou
prof. PhDr. Milenou Bartlovou
Zvonice u kostela
Nejsvětější Trojice v parku
15. 6., 19.00
Koncert pro Mistra Jana
Přednáší Alfred Strejček,
hudební doprovod Štěpán Rak
kostel Nejsvětější Trojice
v parku
20. 6., 10.00
Husitská tradice
na Českobrodsku
Procházka po Českém Brodě
s následným autobusovým
výletem do Lipan, Kouřimi
a Peček za památníky
husitského hnutí
z 19. a 20. století,
pořádá Podlipanské muzeum

15

20. 6., 21.00
Slavnost s průvodem
Večerní setkání mezi kostelem
a památníkem M. J. Husa,
pořádá Farní sbor Českobratrské
církve evangelické
ve spolupráci
s městskou gardou
kostel Nejsvětější Trojice
a městský park
28. 6., 9.30
Slavnostní bohoslužba
Pořádá Farní sbor Českobratrské
církve evangelické
kostel Nejsvětější Trojice
v parku
4. 7. – 1. 8.
Husova pouť
4 týdny putování z Krakovce
do Kostnice,
pořádá městská garda

BITVA U LIPAN
6WĜHGRYČNêGHQVUHNRQVWUXNFtVODYQpELWY\]URNX
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pořádá
dne 23. 5. 2015 od 13.00 do 17.00 hod. v areálu Střední odborné školy v Liblicích
akci pro děti malé i velké

„DOPRAVNÍ DEN“
Jízda zručnosti
Dopravní testy
Jízda elektrickým autíčkem
Zdravověda
Dětská hasičská stříkačka

Kola a přilby s sebou!
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
http://www.liblice.estranky.cz

Za podpory:

Cukrárna Kašovi Artesia hostinec Trachtovi SDH Český Brod SDH Klučov

Pozvánka na koloběžkování
aneb TRHNI SI NOHAMA

PO ČESKOBRODSKU
Neděle 7. 6. 2015 od 10:00 hod.
Český Brod – PARK NA ŠKVÁROVNĚ
Program:

Závod na 13 km od 11:00 hod.
Sprint na koloběžkách
Dětské závody od 14:00 hod.

Poznámky:

možnost zapůjčení koloběžek
! PŘILBA NUTNÁ!

Akci realizujeme ve spolupráci s městem Český Brod v rámci
projektu Zdravé město a MA21.

O.s. LECCOS pořádá
ve spolupráci
s Městem Český Brod,
ICM a Gymnáziem Český Brod

DEN DĚTÍ
aneb Rodina společně
Pátek 19. 6. 2015 od 13 hodin
na zahradě Gymnázia Český Brod, Vítězná ulice 616

Tradiční odpoledne pro rodiny s dětmi na netradiční téma.

ŽIVOT S HANDICAPY

Na vlastní kůži si budete moci vyzkoušet, jaké překážky musí handicapovaní překonávat
a dozvíte se, co jim v životě pomáhá. Řadu zábavných i poučných disciplín a workshopů
pro vás připraví ti, kteří s handicapem žijí, např. Pavla Kovaříková – zakladatelka a
ředitelka sdružení ROZHLEDNA, které poskytuje poradenské služby lidem s těžkým
zrakovým postižením nebo pracovníci a klienti Zvonečku Bylany. Připravena jsou rovněž
zábavná stanoviště s úkoly společnými pro celou rodinu, odměny pro všechny malé
účastníky i občerstvovací stanoviště Kavárny Karamela.
Průběžnou aktualizaci programu sledujte na www.leccos.cz

VSTUPNÉ 20,- Kč

Výtěžek ze vstupného bude použit na podporu aktivit NZDM Klub Zvonice.

Akci realizujeme ve spolupráci s městem Český Brod
v rámci projektu Zdravé město a MA21
a s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí.

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KlaSICKá bloKoVá INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČláNKy

OStatNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

tEChNICKé PodMÍNKy INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
• v případě celostránkové inzerce, kde bude tisk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme
ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF, AI a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: duben 7. 4., květen 4. 5., červen 8. 6., červenec/srpen 3. 8., září 7. 9., říjen 5. 10., listopad 2. 11., prosinec 7. 12.
data expedice: duben 17. 4., květen 15. 5., červen 19. 6., červenec/srpen 14. 8., září 18. 9., říjen 16. 10., listopad 13. 11., prosinec 18. 12.
poslední aktualizace ceníku: 16. 3. 2015

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

Město Český Brod Vás
srdečně zve na

Slavnostní ukončení projektu

„PARKOVIŠTĚ P+R ČESKÝ
BROD II.“
20. KVĚTNA V 15:00 H
HODIN
ODIN
sraz na parkovišti
Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií v rámci
Regionálního operačního
programu Střední Čechy
Kontakt: Bc. Dagmar Ruferová,
321 612 157, www.cesbrod.cz

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

KOMINICTVÍ – ELEKTRO

Na Cihelně 1327, 282 01 Český Brod
Telefon: 602 315 982
E-mail: simekff@seznam.cz

Invia NOVĚ v Českém Brodě!
Místní cestovní agentura Hugo Travel, s.r.o. se od 1.5.2015 stala oficiálním partnerem Invia! Invia je největší
cestovní agentura ve střední Evropě a autorizovaný prodejce zájezdů více než 300 cestovních kanceláří, letenek do celého světa a ubytování v ČR i ve světě.
Čas letních dovolených se blíží a proto neváhejte
a využijte služeb nové pobočky Invia.cz v Českém
Brodě.
Proč právě s námi?
• Garance nejnižší ceny! - Prodáváme zájezdy za
stejné ceny jako pořádající CK.
• Nejširší nabídka na trhu! - Pouze u Invia.cz si můžete vybrat během chvilky z nabídky zájezdů více než
300 pojištěných CK.
• Faktor 100 - Jen klienti Invia.cz získají ke všem zájezdům ZDARMA unikátní připojištění, které Vám
zaručí OKAMŽITOU finanční náhradu za zrušený
zájezd v případě úpadku CK.
• Slevy všech CK i u nás - U nás můžete uplatnit věrnostní slevy na zájezdy od Vaší oblíbené cestovní
kanceláře, stejně tak všechny jejich bonusové programy.
• Recenze hotelů - Desetitisíce unikátních recenzí
hotelů od našich zákazníků.

• First minute
• E xpedice
• Last minute
• L ázeňské pobyty
• Exotika
• L yžařské a golfové
• Eurovíkendy
zájezdy
• Okružní zaoceánské plavby
Kromě zájezdů Vám nabízíme sestavení dovolené
na míru, letenky do celého světa, ubytování v ČR
i zahraničí, cestovní pojištění a možnost parkování
u letiště.
Těšíme se na Vás!
Lukáš Šlégr
Invia.cz Český Brod
Suvorovova 59
Český Brod

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

mezinárodní festival dechových orchestrů

Program 52. ročníku festivalu

12.–14. června 2015

MORAVANKA JANA SLABÁKA
VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND, bandleader Josef Buchta
MARTA KUBIŠOVÁ A KAPELA PETRA MALÁSKA
MONSTRKONCERT S DAVIDEM DEYLEM
TÚFARANKA ZE ŠAKVIC, ŽADOVJÁCI
5 ZAHRANIČNÍCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
KOLÍNSKÁ FILHARMONIE, KOLÍNSKÝ BIG BAND
BŘEZOVANKA | RODEO | THE REBEL PIPERS – PIPES AND DRUMS | VĚNOVANKA
Městská hudba Františka Kmocha Kolín | Harmonie Šternberk | Dechový orchestr mladých ZUŠ
Chotěboř | Dechový orchestr ZUŠ J. N. Filcíka Chrast u Chrudimi | Dechový orchestr mladých
Roudnice nad Labem | Dechový orchestr ZUŠ Krnov | Dechový orchestr mladých ZUŠ Němčice
nad Hanou | Dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov | Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh |
Velký dechový orchestr Kolín – Dolní Chvatliny | Harmonie 1872 Kolín | Dechový orchestr ZUŠ
Františka Kmocha Kolín

Vstupné:
250 Kč na místě / 200 Kč v předprodeji
Prodejní místa:
infocentra Kolín, Kutná Hora, Nymburk,
Poděbrady, Čáslav, Český Brod…
Vstupenky můžete zakoupit též on-line
na www.ticketportal.cz

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

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

NABÍZÍME:

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

vepřovou kýtu bez kosti – 89 Kč/kg
vepřovou plec bez kosti – 75 Kč/kg
vepřová játra – 25 Kč/kg

ceny jsou platné od 18. 5. do 30. 5. 2015
na prodejně v Českém Brodě

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI

PRODEJ DOMKU VRÁTKOV
Nabízím k prodeji novostavbu domku na klidném
místČ - Vrátkov. Stavba nabízí ve dvou podlažích
celkem 45 m2. Obývací þást s kuchyní, koupelnou
se sprchovým koutem a WC. V patĜe se nachází
prostorná ložnice. Možnost i celoroþního využívání.

+420 607 915 486

CENA 1 090 000,- Kþ

REALHELP CZ
Miroslav NČmec
Mob. 602 859 822
Web: www.realhelp-cz.com
Email: realhelp@email.cz

PRODÁVÁME:
Dveře interiérové, vchodové a bezpečnostní
Kliky, dveřní kování
Plovoucí, vinylové a PVC podlahy
Stavební chemie
Obklady a dlažby
obkl
Přechodové lišty
ad y
ADRESA:
ŽIŽKOVA 152 ČESKÝ BROD
Tel.: 773 991 222
www.profi-elsa.cz

s 15% a dla žby
slevo
u

Váž�í m�o�íci kv�itních č�kých jahod!

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

Předpokládaný termín začátku samosběrů je
28. května za cenu 39 Kč/Kg vč. DPH
Sbírat je možno do vlastních nádob nebo zakoupit loubkové košíky. Děti jsou
vítány od 6 let. Platba probíhá po zvážení nasbíraného ovoce. Zájemci si mohou
také zakoupit již natrhané plody.
V druhé půlce července pro Vás chystáme také samosběr malin a ostružin.
Více info na našich stránkách www.berryservis.cz nebo na telefonech
+420 731 105 967, +420 605 350 273 nebo +420 321 672 764
Berry Servis s.r.o. — Břežany II, č.p. 71, 282 01 Český Brod

Podlahářství
Vojtěch Vavřička

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

www.autoservis-hovorka.cz

Bezprašná renovace parket, prken a masivních podlah
Realizace vinylových podlah vč. dodání materiálu
Realizace PVC podlah vč. dodání materiálu
Kompletní podlahářské práce vč. odborného poradenství.

nova partner

ČISTÍRNA / PRÁDELNA
ŽEHLENÍ / MANDLOVÁNÍ
KREJČOVSTVÍ / ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
PUJCOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ
ČIŠTENÍ INTERIÉRU AUT
ČIŠTENÍ KOBERCU, SEDACÍCH SOUPRAV
HODINOVÝ MANŽEL
OPRAVA OBUVI

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

Prodala jsem v Českém Brodě byt. Bylo více vážných zájemců,
pro které hledám další byt na prodej v této lokalitě. V případě
zájmu mě prosím kontaktujte na tel. 725 293 517 nebo
mailu helena.marsalova@elanreality.cz.

RESTAURACE NA JITRÁCH

VÝBORNÉ JÍDLO ZA SKVĚLÉ CENY V NÁDHERNÉM PROSTŘEDÍ,
PŘIJĎTE SE SAMI PŘESVĚDČIT! TENISOVÉ KURTY V PROVOZU.
Z ČESKÉHO BRODU JSTE U NÁS ZA 20 MINUT!
PONDĚLÍ AŽ STŘEDA SLEVA 5 % NA KONZUMACI V RESTAURACI
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU. PLATNOST DO 31.7.2015.

SEMICE 346 • WWW.NAJITRACH.CZ • TEL.: 601 550 580

TRADICE
OD ROKU 1915

AUTOMOTOVELO

WWW.AUTOMOTOVELO.CZ
KOLA A DOPLŇKY

OBLEČENÍ PRO CYKLISTIKU A SPORT

KOLEKCE 2015 SKLADEM

1000
Kč
SLEVA

PŘI NÁKUPU KOLA NAD 10 000 Kč
PLATNOST DO 30.6. 2015

