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Co nového

Co nového
Na posledním sezení redakční rady zpravodaje jsem požádal o embargo na tento stupidní nadpis. Vím, že
nemohu uspět nadlouho. Vždyť kamarádky měsíčníku, týdeníku a časopisu mají to nové přímo v názvu.
Za novinkami a drby se všichni ženeme, ať už jsou zachyceny na papíře, na vlnách či v sítích. Co starého?
Co stálého? Co fajnového? Neměli bychom se ptát i takto? Co obnoveného? Co vylepšeného? Zdokonaleného?
Třeba při sobotním dni železnice a ROPIDu zaplesalo nad znovuobjevenou krásou starých autobusů i železničních souprav nejedno srdce klučičí.
Na podzim se pak všichni znovu těšíme do Světa (KD, prostě kina). Máme radost ze zateplených škol
i prvního pavilonu nemocnice. V historických budovách, kde sídlí náš úřad a knihovna, se při úpravách
budeme muset navíc poprat s náročnými požadavky památkářů. Nebude to jednoduché, vždyť původní
radnice, kde dnes najdete úřad práce a knihovnu, začala svému účelu sloužit už na prahu 15. století. Rádi
bychom podtrhli historický význam budovy, ale zároveň také umožnili její soudobé využití kulturní i společenské. Věříme, že spolu s odborníky najdeme způsob, jak jednotlivá podlaží propojit bez bariér a využít
i prostorné podkroví. To by umožnilo nejen zkvalitnit služby knihovny, ale prostorám, které dnes slouží
jako depozitář knih v lukrativní, nejdostupnější části budovy, vtisknout nové regionální poslání. Český
Brod je pro region stále významnějším centrem, a tak by zde aktivity Pošembeří, informačního centra
města i vznikajícího dobrovolného svazku obcí Českobrodsko mohly najít řadu společných zájmů i spokojených klientů. Věříme, že se nám povede postupně proměnit i vestibul historické královské hospody, kde
dnes pracují úředníci, na něž přenáší kompetence stát. Příchozí by tam měl mít pocit přivítání, ne tápání
či bloudění. Přízemní prostory této budovy na nároží náměstí Arnošta z Pardubic a Suvorovovy ulice by
měla zabydlet městská policie se svým dispečinkem a pracovištěm kamerového dohledu. Tím by se jejich
služba přiblížila občanům a strážníci by dohlédli i na zmíněný prostor vestibulu. Ten by bylo možné otevřít
24 hodin denně a instalovat sem třeba i úřední desku s elektronickým kioskem. Také na „sedmdesátce“
již podnikáme první krůčky k vylepšení. Loni například repasí prošly vstupní dveře, které pamatují slávu
záložny, letos a příští rok nově vybavíme obřadní a zasedací síň úřadu a snad dojde i na výměnu oken, která vždy přinese i kýženou úsporu provozních nákladů. Věříme, že se po těchto vylepšeních u nás setkáte
s ještě vstřícnějšími úředníky, kterým bych chtěl poděkovat už za tu dnešní vstřícnost i za to, že s námi
i přizvanými odborníky podobné plány obnovy a občerstvení promýšlejí.
Aleš Kašpar
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Naše informační centrum bylo hodnoceno v období
červenec – srpen 2015 prostřednictvím metody Mystery shopping v oblasti monitoringu služeb TIC a obstálo na výbornou! Také Národní informační centrum
pro mládež, zřízené MŠMT pochválilo internetové
stránky našeho ICM.

Rekonstrukce školní jídelny má za sebou kolaudační
řízení. Po slavnostním otevření byl 16. 9. 2015 zahájen zkušební provoz. Veřejnost se může těšit na den
otevřených dveří, který zde proběhne 8. 10. 2015
od 16.30 hodin. Věříme, že pracovnice školní jídelny
i strávníci budou spokojeni.

Od 30. 8. 2015 jsou provedeny změny jízdních řádů
linek PID dopravců ČSAD POLKOST a OAD Kolín, bližší
informace naleznete na webových stránkách města.

Stále probíhají farmářské trhy, které jsou každý pátek
na náměstí Arnošta z Pardubic až do konce října 2015.

Ke dni 31. 8. 2015 skončil projekt Sdílené radosti
a strasti ZŠ ORP Český Brod, ale pedagogicko psychologická poradna funguje i nadále. Bližší informace naleznete uvnitř zpravodaje v rubrice Ze společnosti.

Budoucí využití areálu nemocnice je tématem veřejného projednání za účasti zástupců města, které se koná
v pondělí 21. září 2015 od 18.00 hodin v obřadní síni
nám. Husovo 70.

Město Český Brod bude vypisovat výběrové řízení
na místo strážníka Městské policie. Základními požadavky jsou: občan ČR, starší 21 let, ukončené střední
vzdělání s maturitní zkouškou, zdravotní způsobilosti
(tělesná i duševní), bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů), spolehlivost (prokazuje se
čestným prohlášením). Zájemci sledujte úřední desku
a web města.
Starosta města zve občany na jednání zastupitelstva
města, které se uskuteční 30. 9. 2015 od 18.00 hodin
v obřadní síni českobrodské radnice, program bude vyvěšen na úřední desce nejpozději 7 dní před jednáním.
Dne 7. 9. 2015 se na veřejném setkání o obnově a údržbě veřejné zeleně na místním hřbitově sešli zástupci
města, odboru životního prostředí, odboru vnitřních
věcí a odboru rozvoje s veřejností. Na českobrodský
hřbitov byl přizván i zahradní architekt Ing. Josef Souček, který popsal současný stav zeleně na hřbitově,
možnosti a především vize do budoucna. Akce byla
pořádána v rámci projektu Zdravé město a MA 21.
Kolaudace na opravách interiérů v českobrodském
kině proběhla 31. 8. 2015. V průběhu září bude instalován nábytek, osazeny obklady, zvukotechnika a divadelní osvětlení. V říjnu pak subdodavatel instaluje zpět
po protipožární impregnaci oponu a další závěsy. Prostory předsálí zútulní nové dekorace. První představení bude dopoledne 21. října pro místní školky a školy.
O den později do Českého Brodu zavítá Ivo Šmoldas se
svým hostem Janem Cimickým. KD Svět bude slavnostně otevřen začátkem listopadu.

Veřejné projednání zeleně na hřbitově

Rekonstrukce školní jídelny
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Body projednávané Radou města 12. 8. 2015
1. Generel dopravy v Českém Brodě (staženo)
2. Smlouva s RADIO UNITED SERVICES s.r.o
3. Darování částí pozemků v Klučovské ulici do
vlastnictví Města Český Brod
4. Darování částí pozemků v Klučovské ulici z vlastnictví Města Český Brod – vyhlášení záměru
5. VB – RWE GasNet, s.r.o. – rekonstrukce plynovodu ul. Masarykova
6. Výběr zhotovitele VZ Plošina do Kulturního
a společenského centra Český Brod
7. Dodatek č. 1 ke SoD č. 201500103 – Kulturní
a společenské centrum v Českém Brodě
8. TRANSMED s.r.o. – soudní vyklizení prostor
v č.p. 508 – Dopravní zdravotní služba
9. N
 emocnice Český Brod s.r.o. – soudní vyklizení
prostor v č.p. 508 – údržba
10. Zateplení pavilonu G – dodatek č. 4 k SoD
201400305
11. Prodej jednotky č. 1127/5 v č.p. 1127 ul. K Dolánkám Český Brod
12. Informace k situaci na Odboru stavebním
a územního plánování
Body projednávané Radou města 26. 8. 2015
1. Souhlas s použitím městského znaku – Jiří Šebesta, IČO 44819986

Věstník
2. Pojištění kolového nakladače ZTS UNC – Městské lesy
3. Souhlas s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ProMedicus Home Care Services s.r.o.
4. VB – Novákovi – kanalizační přípojka – ul. U Studánky
5. VB – Novákovi – vodovodní přípojka – ul. U Studánky
6. Uzavření dodatků č. 4 s partnery projektu Sdílené radosti a strasti ZŠ ORP Český Brod
7. Sběrný dvůr – smlouva o výpůjčce Technické
služby p. o.
8. Dodatek č. 1 ke SoD č. 201500096 rekonstrukce
školní jídelny
9. Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu
nemocnice Český Brod – budova č.p. 508 – Dopravní zdravotní služba
10. Informace – Využití č.p. 1 a č.p. 56 ve vztahu ke
Koncepci MP
11. Informace – Návrh na využití hřiště u ZŠ Žitomířská
12. Informace – Jednání s HZS
13. Informace – Dobrovolný svazek obcí ORP Český
Brod

Podrobnosti k Výběrovému řízení NA místo STRÁŽNÍKA městské policie
• občan České republiky
• starší 21 let
• ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
• zdravotní způsobilosti (tělesná i duševní)
• bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce)
• spolehlivost (prokazuje se čestným prohlášením, ne starším než 3 měsíce)
Vybraný uchazeč musí projít psychologickým vyšetřením, po jeho úspěšném splnění bude
zařazen do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu, jehož výukový program zahrnuje rozsah vědomostí potřebných pro složení zkoušky před komisí Ministerstva vnitra ČR podle zákona
553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění, kterou absolvent kurzu prokáže svou odbornou způsobilost k výkonu povolání strážník/ce obecní policie. Součástí kurzu je i zkouška na
zbrojní průkaz pro skupinu D pro výkon zaměstnání.
Po úspěšném rekvalifikačním kurzu musí čekatel dále absolvovat odborný kurz pro odchyt
toulavých a opuštěných zvířat, který pořádá Veterinární a farmaceutická universita v Brně,
školení operátora laserového měřiče rychlosti PRO Laser III včetně dokumentačního zařízení,
základní neodkladná resuscitace včetně AED – školení pro složky IZS a školení na používání
a obsluhu přístroje alkotest Dräger.

Co nového
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Bezpečný start do nového školního roku
I v letošním roce jsme uspořádali osvětovou akci pro děti s názvem Dětský den bez aut. Díky deštivému
počasí v červnu jsme museli tuto aktivitu přeložit na zářijový termín. Tím pádem jsme zkomplikovali trhovcům na tradičním farmářském trhu trochu život, ale volba pátečního termínu byla dobrá.
V doprovodu pedagogů z místních i okolních základních škol, mateřských škol nebo v doprovodu
rodičů přišlo téměř 220 dětí. Kromě dovednostních disciplín si děti vyzkoušely své znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy.
Na stanovištích jim ochotně pomáhali naši zaměstnanci, kteří se pro tento den vzdali svého sedavého
zaměstnání, a vyměnili ho za aktivní pomoc u jednotlivých disciplín nebo třeba za pomoc s vyplňováním kvízu.

Akci jsme pořádali v rámci projektu Zdravé město
a MA 21 ve spolupráci s BESIPem, Červeným křížem, Policií ČR, městskou policií a ICM Český Brod.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruce k dílu a pomohli
dětským účastníkům smysluplně odstartovat nový
školní rok.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Ohlédnutí za českobrodským kulturním létem
Kulturní léto na Českobrodsku zahájil cyklus Podlipanských kulturních slavností.
Na programu (v Brodě, Kostelci, Kouřimi a Plaňanech) se objevila světově známá jména uměleckých souborů zaměřených na vážnou hudbu jako
Zemlinského kvarteto, Vlachovo kvarteto nebo
Wihanovo kvarteto. Komorní orchestr a sbor Vox
Bohemica a jejich hosté potěšili svým strhujícím
vystoupením publikum na kosteleckém zámku. Na
počest výročí upálení Mistra Jana Husa proběhla
zajímavá přednáška Dr. Mileny Bartlové s názvem
„Svatý Jan Hus“, pro mnohé byl zážitkem také Koncert pro Mistra Jana s recitací Alfreda Strejčka za
hudebního doprovodu kytaristy Štěpána Raka
a další příjemná setkání s múzami. Slavnosti uzavřel koncert staré hudby v podání báječné dámské
vokálně instrumentální skupiny Ensemble Fiorello.
Kinematograf bratří Čadíků, stejně jako v loňském
roce, přijel do Českého Brodu potěšit příznivce
filmu. Pod širým nebem proběhla produkce čtyř
celovečerních filmů, z nichž největší úspěch měla

česká komedie Hodinový manžel. Pro návštěvníky
improvizovaného letního kina zajistil SK Český Brod
prodej občerstvení a tak jsme se mohli těšit z bohaté účasti. Náklady spojené s promítáním hradilo
město ze svého rozpočtu a dobrovolné vstupné
putovalo na dobročinné účely k bratřím Čadíkům.
V minulosti kinematograf Čadíků přispěl například
na projekt Pomozte dětem nebo na konto Bariéry.
Konec prázdnin patřil v Českém Brodě hudební legendě Stromboli. Kapele, která vystoupila ve sportovním areálu Kutilka a zahrála tak jediný koncert
ve Středočeském kraji. Na své si přišli fanoušci Báry
Basikové, Michala Pavlíčka, Venduly Kašpárkové
a Klaudia Kryšpína. Na jedinečný koncert přišlo téměř 1 000 lidí, což svědčí o tom, že Český Brod má
stále své rockové publikum.
Petra Ištvániková,
PR manažerka

Co nového
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uf…
Po několikerém prodlužování termínu dokončení byly stavební práce na snížení energetické náročnosti
budovy č.p. 297 (bývalé porodnice) úspěšně zakončeny.
na z Fondu soudržnosti EU. Státní fond životního
prostředí přispěl částkou necelých 300 tisíc Kč, rozdíl byl financován z prostředků města.
Předpokládané náklady na vytápění budovy by
v budoucích pěti letech měly klesnout přibližně
o 1 milión Kč. V letošním extrémně suchém létě se
paradoxně realizace nevyhnula opakovaným problémům se zatečením vody. Budova má od května 2015 nového nájemce, společnost Nemocnice
Český Brod s.r.o., jejímž zástupcům i zaměstnancům patří velký dík za vstřícnost a trpělivost při
realizaci, jelikož veškeré práce probíhaly při plném
provozu.
Kolaudační souhlas na zateplení pavilonu G byl
vydán 31. 7. 2015. Zhotovitelem prací byla společnost G&G Building z Ostravy. Proběhla výměna
oken, zateplení střechy včetně výměny její krytiny
i zateplení fasády. Tato investice stála celkem 7 milionů korun a částkou 5 milionů je spolufinancová-

Předpokládáme, že dosud zanedbaný prostor vedle této budovy bude v příštím roce přeměněn na
zahradu přístupnou široké veřejnosti.
Mgr. Hana Dočkalová,
vedoucí odboru rozvoje

BlAHOPřEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: pan Radko Novák,
paní Alena Lexová, paní Miloslava Peterková, paní Miroslava Semerádová,
pan Josef Dvořáček, paní Libuše Šebková, paní Věra Šormová,
paní Jaruška Vosecká, pan Václav Urban, paní Věra Drbalová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
PROPAGAČní PřEDMětY
Informační centrum nabízí nové propagační materiály: novou sérii pohlednic s motivem Liblic, Štolmíře a Zahrad, aromavisačku s motivem Českého Brodu, novou řadu triček a nové pohlednice místopisu z okolí (rozhledna Skalka na Vyžlovce, Podlipanský motoráček, Bauerova
vila v Libodřicích, památník Bedřichov).
tÝDEn KniHOVEn 5. - 11. říJnA 2015
V rámci 19. ročníku celostátní akce Týden knihoven Městská knihovna v Českém Brodě nabízí:
od pondělí 5. října do pátku 9. října Knihovnu pro celou rodinu, v úterý 6. října živé čtení pro
děti Podzimní pohádky dědečka Večerníčka, ve středu 7. října Dveře knihovny dokořán a ve
čtvrtek 8. října živé čtení pro dospělé čtenáře Číst nás baví – čteme pro Vás, podrobnosti na
www.knihovna-cbrod.cz. Čtení sluší každému!
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tým projektu „Sdílené radosti a strasti základních škol v ORP
Český Brod“ nezahálel ani o prázdninách
V červenci proběhly dva příměstské tábory pro děti ohrožené školním neúspěchem. První z nich nazvaný
„Dobrodružná prázdninová výprava s Bobem a Bobkem“ byl zaměřen na sociální a osobnostní rozvoj dětí.
Dvě lektorky - psycholožky v tomto týdnu pomocí her pomáhaly dětem najít a podpořit jejich silné stránky,
vlastní sebevědomí a utvářet životní hodnoty.
Druhý tábor s názvem „Cesta kolem světa“ byl zaměřen na práci s dětmi se specifickými poruchami
učení, jejichž názvy většinou začínají předponou
DYS. Pod vedení dvou zkušených speciálních pedagožek rozvíjely děti pomocí her zrakové a sluchové
vnímání, rozlišování a paměť, hrubou a jemnou
motoriku, slovní zásobu, jazykový cit a komunikační dovednosti. Pozornost byla věnována i začlenění
žáků s ADHD do kolektivu. Na závěr získaly naše
lektorky od dětí vysvědčení se samými jedničkami
a jedinou kritickou připomínkou byla krátká doba
trvání tábora.
Srpen byl věnován našim vyučujícím ze zapojených
škol. Nové nápady pro práci s dětmi ohroženými
školním neúspěchem sbírali na dvou „Letních školách pedagogických pracovníků“. První z nich byla
výjezdní a vedle odborných seminářů nabízela
i prostor pro výměnu zkušeností a pro individuální
konzultace s odbornými pracovníky.
Druhá, tentokrát příměstská, letní škola byla zaměřena na spolupráci základních škol a poradenských
pracovišť (PPP - pedagogicko psychologické poradny, SPC - speciálně pedagogického centra a ŠPP školního poradenského pracoviště) v návaznosti na
novelu školského zákoníku. Účastníci se seznámili

s prací poradenských zařízení, druhy diagnostických nástrojů a s možnostmi a formami spolupráce mezi těmito pracovišti. S velkým úspěchem se
setkal zvláště seminář PhDr. Kateřiny Fořtové, psycholožky z PPP pro Prahu, která je zároveň školním
psychologem v ZŠ Kunratice.
S posledním prázdninovým dnem skončil sice projekt, ale díky němu nastartovaná spolupráce škol
a odborných pracovníků stále pokračuje. Za velký
úspěch projektu zvláště považujeme vybudování
„Oblastního školního poradenského centra“ a jeho transformaci na „Pedagogicko - psychologickou
poradnu“. Ta byla zapsána do rejstříku škol pod ZŠ
Žitomířská v Českém Brodě s platností od 1. září
a na své adrese nám. Arnošta z Pardubic 12 nabízí
své služby všem školám v ORP Český Brod.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci projektu a napomohli k naplnění očekávaných cílů.
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje
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Prostory pod mosty na Šembeře se musí uklidit
Tak jako v loňském roce zahájily Technické služby Český Brod i letos úklid říčky Šembery v místech pod
jednotlivými mosty.
Tyto prostory jsou velmi problematické při zvýšené hladině vody zvláště při povodních. Ani letos
nechceme tuto činnost podcenit. Koryto říčky
Šembery patří do správy Povodí Labe, ale místa,
která se nacházejí pod jednotlivými mosty, musí
spravovat obce. Proto technické služby po vyčlenění pracovníků zahájily tuto očistu právě v tomto
období. Půda je velmi vyprahlá a nestačí v případě
prudkých dešťů zachytit větší množství vody.
Všichni si můžeme připomenout nedávné povodně
a co vše se může stát, pokud je zanesené koryto
jednotlivých řek a říček. Veškeré větve, nepořádek
a nánosy budou odstraněny zpod mostů. Také se

provedla kontrola a vysbírání případného odpadu
v korytě říčky. Tato činnost byla zvládnuta v jarních
měsících při akci Ukliďme si Pošembeří, které se
také účastnili i naši pracovníci.
V měsíci červenci proběhlo naplánované cvičení
pracovníků technických služeb a došlo k prověření
materiálu, čerpadel, hadic, které jsou nutné právě
při odstraňování následků povodní. Veškeré úkoly
tohoto cvičení byly splněny také díky pracovníkům
Václavu Malému a Miroslavu Šedivému.
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb
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Sobota ve znamení páry a historie
V sobotu 12. září se českobrodské nádraží hemžilo lidmi. Oslavy založení 170 let železnice Český Brod – Praha a 15 let integrace autobusové dopravy na Černokostelecku přišlo oslavit téměř 2 500 návštěvníků.
Jízdy historickými vlaky si nenechali ujít milovníci
dráhy. Největším lákadlem však byly jízdy s parní lokomotivou, kterou v Českém Brodě přivítala
hudba Jazz Bandu místní základní umělecké školy.
Historické autobusy směřovaly se svými pasažéry
do Tismic, Hradešína, Tuchoraze a do Kostelce nad
Černými lesy. Zde na ně čekali průvodci, kteří zájemcům přiblížili místní nejvýznamnější památku
a historii našeho regionu. Pro návštěvu českobrodského podzemí a dalších památek mohli návštěvníci využít dvou okružních jízd po městě.
I rodiny s dětmi si v tento významný den přišly
na své. Pražské divadlo M.I.M. zahrálo Pošťáckou
pohádku a představení s názvem Kouzelný kufr.
Konec pásma pro děti patřil klauniádě, kde nechyběly oblíbené balónky. Dalším bodem programu
byla výtvarná dílna v nádražním podchodu, kde
děti dotvářely předlohu regionálního výtvarníka,
ilustrátora, kreslíře komiksů Jiřího Filípka na téma

husitské tradice. Po té vystoupila místní hudební
kapela M.A.S.H. a Děsband ze Škvorce.
Díky přívětivému počasí se akce vydařila. Nezbývá nic jiného než si přát, aby slunce svítilo i při
200. výročí oslav železnice Praha – Český Brod.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Ze společnosti

Českobrodský zpravodaj
září 2015

11

Léto v ANNĚ
Letošní horké léto nám v Anně rychle uteklo, neboť k tradičním akcím se přidaly i některé nové, takže se
klienti měli stále na co těšit.
Oblíbené jsou například sportovní turnaje. V červenci se konal kuželkový turnaj, kdy o lákavé ceny
bojovalo celkem 21 účastníků. Stupně vítězů obsadili pan Pekárek, paní Kapalová a paní Vašinková.
Horké počasí nás provázelo i druhým letošním turnajem v pétanque, kdy po vyrovnaném boji zvítězila paní Granátová, na druhém místě skončila paní
Beranová a třetí se umístila paní Grősslová.

Jeden z posledních slunečných dnů jsme využili
k uspořádání nové akce – Letní párty. Za hudebního doprovodu pana Máchy mohli klienti ochutnat
ovocnou bowli a výbornou pizzu Bolognese. Podle
ohlasů se z této novinky určitě stane další tradiční
akce.

Novinkou v ergoterapii je vytváření pískových mandal. I když jejich výroba zpočátku vypadala složitě,
klientky si brzo správnou techniku osvojily a z postupného odkrývání obrazců měly velkou radost.
Hotové pískové mandaly jsou moc krásné a už se
těšíme, až z nich poskládáme velký obraz, kterým
ozdobíme jednu z chodeb našeho Domova.

Lucie Hovorková,
ředitelka

Koncem července nás navštívili naši každoroční
hosté z Olomouce – pan Černohouz a pan Šolc
z Umělecké agentury Viola. Své pásmo nazvali
Písničky naší babičky a byla to hodina krásných lidových písní, které si s nimi senioři jako vždy rádi
zazpívali.
V srpnu se také uskutečnila další ze zajímavých
besed paní Krutské na téma Regenerace sil přírodními prostředky, kdy jsme se dozvěděli, jak obnovit energii pomocí drahých kamenů a květových
esencí.

Více fotografií najdete na www.domov-anna.cz
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Angličtina o prázdninách – intenzivně a hravě
„Letní intenzivka“ probíhala o letošních prázdninách nejen v Českém Brodě, ale také v Čelákovicích, Městci
Králové a Lázních Toušeň. Týdenní kurzy angličtiny pro děti ve věku od 4 do 12 let pořádá každé letní prázdniny Jazyková škola Carpinus. Skupinky v maximálním počtu 8 dětí, rozdělených podle věku a pokročilosti,
vedou zkušení zahraniční lektoři, kterým pomáhá česká asistentka hovořící anglicky.
Letošní intenzivka s názvem Cesta kolem světa zavedla děti každý den v týdnu na jiný světadíl. Čekala je zde spousta her, zážitků, příběhů i překvapení.
V Asii navštívily rýžová pole. V Africe si zatančily
v domorodých maskách. V Austrálii zahnaly otravné komáry korkovými klobouky. V Americe se proměnily v Sochy Svobody a s netrpělivostí vyhlížely
zaoceánské lodě.

Barevné expedice, jejich prostřednictvím malí
cestovatelé vyrazí za dobrodružstvím například
do hor nebo na moře. V průběhu školního roku
mohou využít pravidelných dopoledních školiček
pro nejmenší či odpoledních kurzů pro školáky
i studenty, jejichž lektoři se řídí mottem zážitkové
pedagogiky: „Řekni a já zapomenu. Ukaž mi a já si
zapamatuji. Zapoj mě a já pochopím.“

Zábavnou výuku uvnitř i venku střídaly i výtvarné
dílny. Dětské šikovné ruce zvládly výrobu starých
čínských svitků, korunu Sochy Svobody nebo trojbarevnou bambuli v barvách české trikolory. Zážitků v angličtině bylo opravdu požehnaně. Děti se za
celý týden naučily a zopakovaly spoustu slovíček,
frází, písniček a rýmovaček. Zážitky z každého dne
si zapsaly do cestovního pasu, který si na konci týdne společně se svými výrobky odnesly domů.

Za Carpinus Dita Nekolná

Na cestu kolem světa s JŠ Carpinus vyrazilo o letošních prázdninách více než 80 dětí. Na příští letní
prázdniny škola připravuje „intenzivky“ s tématem
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Jubilejní pádlo
V polovině letních prázdnin jsme s dětmi z NZDM Klub Zvonice opět vyrazili na tradiční vodácké putování
po řece Otavě. Slavili jsme malé, ale kulaté desáté jubileum.
Počasí nám přálo, užili jsme si krásných a prosluněných 9 dní. Díky velkému suchu bylo vody velmi málo,
proto jsme podnikali řadu jiných zajímavých dobrodružství. Při návštěvě hradu Rabí jsme se ocitli uprostřed bitvy o hrad, kde Jan Žižka přišel o své druhé
oko. V Horažďovicích jsme na vlastní kůži vyzkoušeli,
jak těžký život měli zlatokopové při rýžování zlata.
„Pan otec“ nám při návštěvě jednoho z nejstarších
mlýnů představil život na Rosennauerově mlýně
před 200 lety. Při noční hře jsme se opravdu báli na
Střelhoštickém hřbitově. Těšíme se zase za rok.
NZDM Klub Zvonice jsme v našich „nových“
prostorách otevřeli již v posledním srpnovém
týdnu. Teď nás najdete v českobrodském
sportovním areálu Na Kutilce, Sokolská 895.
KDY MÁME OtEVřEnO:
Po: 15 - 19 hod.
St: 15 - 19 hod.
Pá: 13.30 - 15.00 hod. sportovky s Jardou
15 - 19 hod. zájmové kluby - výtvarka, vaření…

NZDM Klub Zvonice je nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež od 6 do 20 let. Přijď do klubu! Můžeš
s námi jen tak pobýt? Trápí Tě něco? Rádi Ti pomůžeme. Chceš si popovídat? Rádi Tě vyslechneme
- www.leccos.cz/zvonice.
Přijďte se podívat, jak to u nás chodí: Den otevřených dveří proběhne v rámci akce Kutilka v pohybu
v neděli 27. 9. 2015 od 14 hodin.
Děkujeme donátorům našich projektů a aktivit:
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Městu Český Brod, Nadačnímu fondu Albert, EU prostřednictvím Zemědělského fondu pro rozvoj venkova
v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova
ČR – O.p.s. Region Pošembeří.
Za O.s. LECCOS – NZDM Klub Zvonice
Dita Nekolná a Jaroslav Nouza
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Českobrodská vzduchovka
V srpnu se uskutečnil již pátý ročník Českobrodské vzduchovky, soutěže určené pro amatérské střelce ze
vzduchové pušky. Zájem o střílení byl opravdu značný.
Ke střelbám za českobrodské hradby, kde se soutěž tradičně konala, se dostavilo třicet pět dospělých střelců různých věkových kategorií a devět
dětských účastníků od šesti do deseti let. Největší počet střelců byl samozřejmě z Českého Brodu
a okolí, ale dostavili se i střelci z Čelákovic, Prahy
či Hostivic.
Soutěž byla zahájena v 13.00 hod. a první střílenou
disciplínou byla střelba na deset metrů na klasický
vzduchovkový terč po šesti ranách. Dále se střelec
přesunul na vedlejší palpost, kde ho čekal malý terč
o průměru 8 cm a poslední disciplínou byla střelba
vleže na obodované padací figurky. Ty některým,
ač výborným střelcům, činily nemalé potíže.
Soutěž nepostrádala na dramatičnosti, kdy došlo
v případě boje o třetí příčku a tím i o finále k rozstřelu mezi střelci Černovským a Malíkem. Tento
musel být dvakrát opakován pro shodný nástřel
obou vynikajících střelců. Střelecká štěstěna se
nakonec přiklonila na stranu Z. Černovského z Českého Brodu.
Tři nejlepší střelci se pak utkali ve finálové střelbě
na 25 m, tzv. střelbě „Ku ptáku“, kdy se střílí z volné
ruky na ptačí siluetu a účelem je zasáhnout srdce
či být co nejblíže k jeho středu, což není úkol vůbec
snadný. Toho se však famózním stylem zhostil českobrodský střelec Ondřej Lebeda, který suverénně
zvítězil stylem veni, vidi, vici, kdy hned druhou
střelou zasáhl srdce ptáka. Otci neudělali ostudu
ani jeho synové, kteří se v dětské kategorii umístili
rovněž na prvním a druhém místě.

Nyní k celkovému pořadí. V dospělé kategorii se
umístil na prvním místě již zmiňovaný Ondřej Lebeda, druhé místo obsadil Jan Novák ze skautského oddílu Psohlavci Český Brod, třetí příčku obsadil
Zdeněk Černovský z Šenk air gun teamu. Umístění v dětské kategorii bylo následující. První příčka
František Lebeda, druhá příčka Matyáš Lebeda,
třetí příčka František Semrád.
Soutěž byla obohacena o doprovodný program, kdy
pan Jiří Bolen ochotně vozil krásným veteránem
Ford MUT soutěžící i návštěvníky po okružní jízdě
městem. Vidět byly historické uniformy či oděvy ze
šedesátých a sedmdesátých let minulého století či
retro výstavka věcí, tiskovin či pohlednic oné doby.
Tímto pořádající Guardia Broda Bohemicalis děkuje všem soutěžícím i návštěvníkům za účast,
povzbuzování a skvělou atmosféru. Městu Český
Brod za jeho podporu.
Martin Semrád, Guardia Broda Bohemicalis
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Na svatého Václava oživí parkán střelci z historických kuší
V sobotu 26. 9. 2015 proběhne již sedmý ročník Svatováclavských městských střeleckých slavností pro
historickou kuši. Střelecká soutěž bude mít i tento rok hojnou účast. Přihlášeni jsou střelci z celé ČR, tak
i mnozí střelci ze zahraniční. Tradičně svou účast potvrdili střelci z německého Bernau bei Berlin.
Střelecké slavnosti v Českém Brodě svým obsahem
i střílenými disciplínami věrně kopírují slavnosti pořádané měšťanskými střeleckými spolky ve století
patnáctém a začátkem století šestnáctého, i když
samozřejmě v menším rozsahu, neboť ty původní
středověké, trvaly několik dní a účastnilo se jich
stovky střelců z kuší a později i z ručnic.
Ze střílených disciplín můžete vidět například tzv.
střelbu „Ku zdi“, kdy na terče o průměru čtyřicet
centimetrů střílí všichni přihlášení střelci dvanáct
ran na vzdálenost dvaceti pěti metrů. Další disciplínou je střelba na přesýpací hodiny, kdy šestice nejlepších z předchozího kola střílí na trámek
s přesýpacími hodinami, což nebyla a není snadná záležitost. Účelem je zasáhnout vnitřní siluetu
přesýpacích hodin o rozměru 9x25 cm. Nejlepší tři
střelci postupují do finále, kde se utkají ve střelbě
na malovaný terč. Střílí se v sedě po jedné šipce
a ten střelec, jehož šipka je nejblíže středu, vyhrává
celou soutěž a odnáší si střelecký odznak, pohár
a samozřejmě malovaný terč.
Střelecké slavnosti na parkánu českobrodských
hradeb začínají v 11.00 hod. slavnostní přísahou
střelců a hned po přísaze se zahajuje soutěž. Slavnosti jsou doplněny o doprovodný program. Letos
uvidíte historickou dílnu pro zpracování dřeva na
výrobu luků, šípů, ale i hudebních nástrojů, kterou
představí Jaroslav Petřina, který se asi jako jediný

Čech může pochlubit oceněním od samotného
prince Charlese za rozvoj a propagaci anglického
luku. Dále uvidíte kožedělnou dílnu, představení
o střelectví od praku doby kamenné až po křesadlovou pušku. S hudbou patnáctého století vystoupí soubor Dei Gratia z Tábora. Představí se střelci
z ručnic a proběhne již tradičně malá ukázka boje
měšťanské hotovosti. Pro malé i nejmenší bude
připravena malebná historizující střelnice z kuší
a neméně malebný kolotoč na ruční pohon před
hradbami a mnoho dalšího.
Tímto jste všichni srdečně zváni za českobrodské hradby. Přijděte v sobotu na svatého Václava
v 11.00 hod. podpořit naše střelce a nasát atmosféru středověkých střeleckých slavností. Akci za
podpory města Český Brod pořádá Guardia Broda
Bohemicalis.
Martin Semrád, Guardia Broda Bohemicalis
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Hurá do školky!
Tak tu máme opět začátek nového školního roku, není tomu jinak ani v Mateřské škole v Kollárově ulici.
Děti, které navštěvovaly toto zařízení již v loňském roce, nemají žádné obavy, jsou zvyklé na denní režim,
hodné paní učitelky a výbornou stravu, ale co ti malí nováčci? Mísí se v nich strach z nepoznaného, zvědavost, těšení i slzičky. Tyto emoce však skrývá každý z nás a pocítí je v životě ještě mnohokrát, vždy když
otvírá dveře do neznáma a přichází tam, kde ještě nikdy nebyl.
zlobit ani brečet nebudem!“ V tomto přivítání je
obsaženo vše. Zdravíme, neděláme druhému to, co
nechceme, aby dělal on nám, a nebudeme brečet
kvůli každé hlouposti. Zkuste si to také a uvidíte, že
to funguje, a když ne, tak vám to aspoň na chvilinku zlepší náladu a to také není k zahození.

Toto je však poprvé. Poprvé, kdy se malý človíček, doposud zvyklý na máminu náruč, setkává s kolektivem
28 dětí. Musí se přizpůsobit jinému rytmu dne, naučit se komunikovat ve velké skupině dětí, respektovat
toho druhého a zároveň se prosadit vhodným způsobem. Někdy to neumějí ani dospělí a my to chceme
po tříletých dětech. Nemají to lehké ti naši předškoláci, ale naší snahou je, jim to co nejvíce ulehčit.
Není to však zdaleka vše, co se děti v tomto zařízení
dovědí. Jistě už jste slyšeli populární výrok Roberta
Fulghuma: „Všechno, co opravdu potřebuju znát,
jsem se naučil v mateřské škole.“ Je to samozřejmě trochu nadsazené, není v našich silách naučit
všechny všemu, ale toto je chápáno trochu jinak.
Jestli byl autor dobře pochopen, jde o to, naučit
děti především slušnosti, ohleduplnosti a samostatnosti. V rámci plnění těchto ideálů začínáme den
tímto pozdravem: „Dobrý den, dobrý den, dneska
máme krásný den, dobrý den, dobrý den, dneska

Tak si společně přejme dobré dny a dětem krásné
a šťastné dětství, protože z toho se pak odvíjí jejich budoucnost, jak dokážou zdolávat překážky na
cestě životem.
Lenka Stará, učitelka MŠ
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2015 – 2020: Jak na projekty „přes MASku“ Pošembeří
Na podzim 2015 by nám mělo Ministerstvo pro místní rozvoj posoudit a schválit strategii rozvoje území
MAS. Pro obce, neziskové organizace, podnikatele a další subjekty z regionu se tím konečně otevírají nové
možnosti čerpání dotací. V období let 2015 – 2020 se však podmínky podstatně liší.
MAS může realizovat projekty ze tří programů:
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z Programu rozvoje venkova (PRV) a OP
Zaměstnanost (OPZ).
A co Vám může MAS nabídnout z jednotlivých programů? Zde je malá ochutnávka:
IROP
Výstavba a rekonstrukce chodníků – bude možno
realizovat projekty řešící bezpečnost území, podmínkou realizace je mít audit bezpečnosti dle zákona č. 13/1997 Sb.
Cyklodoprava – cyklostezky, cyklopruhy za účelem
dopravy za službami a zaměstnáním, není možné
žádat pouze na cyklostojany či úschovny kol.
Školy - pořízení infrastruktury a vybavení pro zajištění rozvoje žáků ve výuce cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a v práci
s digitálními technologiemi.
Sociální služby - projekty zaměřené na sociální
služby podle zákona o sociálních službách, komunitní centra nebo sociální bydlení, nelze podporovat ubytovny, domovy pro seniory ani zdravotnické
služby ani domy s pečovatelskou službou.
Sociální podnik – podpora investičních výdajů sociálního
podnikání, mzdy budou hrazeny z OP Zaměstnanost.
OPZ
Podpora vybraných sociálních služeb – podpora je
zaměřena především na ambulantní a terénní služby tj. odborné poradenství, služby pro rodiny s dětmi a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Sladění rodinného a pracovního života – lze podporovat vznik a provoz zařízení pro děti, které nahradí nedostatečné kapacity školních družin, zajištění doprovodu dětí na zájmové aktivity, dětské
skupiny a příměstské tábory.
Sociální podnikání – podpora je zaměřena na rozvoj podnikání, které umožní zaměstnanost osoby
znevýhodněné na trhu práce např. dlouhodobě
nezaměstnané a zdravotně postižené.
Podpora zaměstnanosti – rekvalifikační programy,
poradenské a motivační programy, podpora zahájení podnikání.

PRV
Z obsáhlého výčtu opatření tohoto programu bude
možné přes MAS realizovat například tato opatření:
• Investice do zemědělských podniků v živočišné
a v rostlinné výrobě.
• Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
• Diverzifikace zemědělských podniků.
• Lesnická infrastruktura, opatření k posílení rekreační funkce lesa.
• Agroturistika.
• Investice na podporu energie z obnovitelných
zdrojů.
• Vývoj nových produktů, postupů a technologií
v zemědělské prvovýrobě.
• Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.
Tímto bychom rádi vyzvali všechny organizace i fyzické osoby z regionu, které „nosí v hlavě“ nápad,
jenž se obsahově týká výše uvedených opatření,
aby se na nás obrátily a my jim poskytneme bližší
informace o možné realizaci jejich projektu.
Bližší informace najdete na www.posemberi.cz
Jana Tůmová,
Region Pošembeří o.p.s
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Za Zlatým rounem na tábor Pod kopcem Pohoř
Za Zlatým rounem se už kdysi vydal Iáson a dle řeckých pověstí ho také nalezl. My jsme však zjistili, že to
není tak úplně pravda, a proto jsme se ho letos na táboře pokusili najít sami.
Tábor začínal v sobotu 11. 7., někteří z nás se na
tábor vydali již o dva dny dříve formou “puťáku“.
Všichni jsme se shledali až v sobotu odpoledne
v zemi řeckosamechovské, tedy na našem tábořišti Pod kopcem Pohoř u Starého Samechova, které
jsme si ihned začali zútulňovat pro naše pohodlí.
Hned první večer jsme se seznámili s našimi bohy
a hrdiny, od samotného vládce Olympu Dia, přes
boha vína Dionýsa, až po nesmrtelného válečníka
Achilla. V následujících dnech jsme pomáhali našemu stvořiteli, titánu Prométheovi, jenž nám za
odměnu snesl z Olympu oheň. Naše cesta za rounem však nebyla snadná. Jeho vlastník král Aietes
nám ho odmítl vydat a navíc se mu podařilo ukrást
bohům jejich mocné artefakty, jako Poseidonův
trojzubec, či Héfaistovo kladivo.
Abychom si získali jejich přízeň a krále přemohli,
každý den jsme zasvětili jednomu z bohů a snažili
se získat jeho artefakt nazpět. Dle toho se odvíjel
i náš program. Například při uctívání Poseidona,
boha všech moří, jsme se věnovali především vod-

ním hrátkám, k čemuž nás parné počasí přímo vyzývalo. Dále se konaly tradiční Olympijské hry, kde
jsme předváděli svou sílu při přetahování, nebo
zručnost při hodu vejcem.
První týden utekl jako voda a na ten druhý se starší
obyvatelé přestěhovali do vzdálené země řeckokácovecké. Zde stejně jako ti mladší vařili maso
v Setonově hrnci, vyráběli rukodělky a překonávali
lanové překážky. Po návratu se rozběhl závěrečný
boj a díky udatnosti a odvaze všech zúčastněných
jsme nakonec krále Aieta porazili a získali tak Zlaté
rouno. Čtrnáct dní tábora bylo za námi, pro vlčata a světlušky si přijeli jejich rodičové a skauti se
skautkami se těšili na poslední, adrenalinem nabitý
týden. V něm jsme vyrazili na dva dny sjíždět řeku
Sázavu a zahráli akční šiškovací hru Komando.
Jak se nám tábor líbil, naleznete ve fotogalerii na
www.skaut7.cz
Za skautské středisko
Ing. Ládi Nováka Jára Novotný
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Roverská výprava do rumunských hor
Pomalu se stává tradicí, že naši roveři (skauti a skautky starší 15 let) vyrážejí vždy v srpnu někam „za hranice všedních dní“. Pro letošní rok jsme zvolili Rumunsko, konkrétně jeho nejvyšší pohoří Fagaraš s nejvyšší
horou Moldoveanu (2 544 m n. m.).
V pátek 21. srpna proto „11 odvážných“ opustilo
Český Brod a směrem všeobecně jihovýchodním
vyrazili vlakem přes Budapešť do rumunského
města Sibiu (někteří z nás jeli poprvé v lehátkovém
voze a všem se to líbilo) a pak ještě kousek dál do
zastávky Valea Marului. Ta leží v nadmořské výšce
360 m a nad ní se zdvíhají převysoké kopce Fagaraše. Do těch jsme stoupali zhruba den a půl, než
jsme dosáhli výšky cca 2 300 m, v které jsme se pak
plus mínus pohybovali celých 6 dnů.

ří nedá nikomu nic zadarmo; každý metr si člověk
s 20kilovým batohem na zádech pořádně užije. Zažili
jsme skoro každý den jiné počasí – déšť, vítr i mlhu,
slunečno i jinovatku po ránu na stanech. Za námahu
jsme byli odměněni dalekými výhledy, nádhernými
panoramaty a pocitem, že jsme tuto výzvu, kterou
před nás rumunské hory postavily, zvládli.

Postupovali jsme směrem od západu na východ
přes vysoké hory Budislavu a Negoiu, sedlo Paltinu,
kterým v nadmořské výšce přes 2 000 m prochází
Transfagarašská silnice (známá i z pořadu Top Gear),
až k nevyšší hoře Moldoveanu. Vrchol byl dobyt
ve čtvrtek. Pak už nás čekal pouze sestup (zpestřený několika lokálními „kopečky“) do osady Breaza
a přes město Fagaraš do Brašova, kde jsme strávili
poslední noc, po týdnu stravování se pouze instantní
stravou jsme si dali dobré jídlo v restauraci a druhý
den ráno vyrazili opět vlakem přes Budapešť domů.

Pavel Corradini – Korádo,
za skautské středisko Ing. Ládi Nováka

Za 6 dnů jsme urazili na vlastních nohou lehce přes
70 km. Fagaraš nás nezklamal – takto vysoké poho-

Více informací a fotek z naší akce najdete již brzy
na www.skaut7.cz
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Cesta do hlubin čtenářovy duše
29. 8. 2015 se v naší škole uskutečnil v rámci projektu „Sdílené radosti a strasti základních škol v ORP Český
Brod“ seminář pro pedagogy. Učitele ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská a spřátelené ZŠ v Zelenči přivedl v sobotu
do školy společný zájem – načerpat inspiraci pro svoji práci s dětmi.
Chuť do práce paní učitelky neopustila a již v prvním
týdnu školy začínají pracovat čtenářské dílny. Nezbývá než doufat, že své nadšení přenesou na své žáky
a knihy dětem zase budou nejlepším přítelem.
Mgr. Romana Lupínková, ZŠ Tyršova
foto: Romana Lupínková, ZŠ Tyršova, Čtenářské dílny

Již v květnu na naše přání koordinátoři projektu
pozvali paní magistru Hanu Lipkovou, aby nám předala zkušenosti s tvorbou a využitím myšlenkových
map ve výuce. Její seminář všechny nadchl, a proto jsme ji pozvali znovu. Nový seminář se jmenoval
„Cesta do hlubin čtenářovy duše“ a jeho cílem bylo
představit učitelům možnosti, jak u dětí podporovat a rozvíjet prožitkové čtení a vést je k celoživotnímu čtenářství. O úspěchu semináře hovoří nejen
to, že všichni ochotně pracovali osm hodin, ale
i nadšené komentáře typu: „Bylo to úžasné, pozitivní, přínosné. Hned po odchodu jsem měla chuť
všechno vyzkoušet.“
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Nový školní rok začíná!
Jako žáky 9. ročníku nás 1. září čekala milá povinnost – vítání našich nových prvňáčků. Do školy jsme se
museli dostavit dříve než v minulých letech, abychom se na funkci „průvodců“ stačili připravit.
a pevných nervů. Následoval krátký projev pana
místostarosty. Na památku každý prvňák obdržel
kytičku a pamětní list. Pak už zbývalo odebrat se
na prohlídku učeben, které paní učitelky pro své
budoucí žáčky krásně vyzdobily.
Celá akce proběhla ve slavnostní atmosféře, ke
které jsme snad přispěli i my deváťáci. Popřejme
ještě jednou všem dětem i učitelům v naší škole
pěkný a pohodový školní rok 2015/2016.
Kristýna Hájková a Natálie Mikuličková, 9. B, ZŠ Tyršova
foto: Ĺubica Spurná, ZŠ Tyršova

Oblékli jsme si jednotná trika, která letos budou
naší neodmyslitelnou součástí oděvu při významných událostech školy. Nesměli jsme zapomenout
na důležitou rekvizitu – zvonky. Takto vybaveni
jsme se vydali do sokolovny připravit vše potřebné
pro děti i jejich rodiče a prarodiče.
Někteří z nás byli přiděleni jako pomocníci paním
učitelkám budoucích prvních tříd. Ostatní nastoupili do dvou řad, aby symbolickým zvoněním přivítali naše nové spolužáky. V tuto chvíli si mnozí
z nás vzpomněli na dobu, kdy jsme sami byli v roli
prvňáků.
Nový školní rok zahájil svým projevem pan ředitel
Dušek, který přivítal pana místostarostu Janíka
a představil paní učitelky prvních tříd: Danu Novákovou, Ivu Vopařilovou a Olgu Kupcovou. Dětem
i jejich rodičům popřál hodně zdraví, trpělivosti
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Pedagogicko – psychologická poradna v Českém Brodě
zahajuje svoji činnost
Vážení čtenáři Českobrodského zpravodaje, dovolte nám, abychom Vám představili nově vznikající školské poradenské zařízení Pedagogicko – psychologickou poradnu v Českém Brodě při ZŠ Český Brod, Žitomířská 885.
Poradna je výsledkem projektu “Sdílené radosti
a strasti základních škol v ORP Český Brod“, se kterým jste se mohli seznámit v uplynulém školním
roce. Za vydatné podpory města Český Brod bylo
naše školské poradenské zařízení zapsáno v rejstříku MŠMT dle platných zákonů.
Oproti minulému roku můžeme nyní poskytovat
psychologicko - pedagogické služby předškolním
dětem, žákům základních škol, studentům středních škol, jejich rodičům (zákonným zástupcům),
pedagogům a školám v ORP Český Brod.
Služby se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, poradenství, intervence, nápravné péče a prevence, zprávy z realizovaných vyšetření s doporučeními pro školská zařízení
včetně doporučení odkladu školní docházky a doporučení k integraci.
POMOC VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:
- posouzení vývojové úrovně dítěte, vyšetření školní zralosti, odklady školní docházky,
- adaptační obtíže dítěte ve škole,
- včasná psychologická a speciálně pedagogická
diagnostika vývojových poruch učení (dyslexie,
dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie
apod.) a následná individuální péče,
- diagnostika poruch chování a poruch pozornosti,
- reedukace poruch učení a chování včetně metody EEG-biofeedback,

- konzultace a metodická podpora rodičům, pedagogickým pracovníkům a školám,
- kariérové poradenství u žáků základních i středních škol,
- pomoc při řešení výukových a výchovných problémů a problémů v osobnostním a sociálním
vývoji dětí a dospívajících.
JAK SE K NÁM OBJEDNAT?
O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní
zástupci). Návštěvu je nutné předem dohodnout.
Objednání je možné telefonicky nebo emailem.
PROVOZNÍ DOBA PORADNY:
PO – 13.00-17.00
ČT – 8.00-16.00
PÁ – 8.00-14.00
Psycholog, vedoucí pracoviště:
Mgr. Markéta Fialová
Tel: 725 212 103
Email: fialova.m@zszitomirska.info
Více informací se dozvíte na webových stránkách
www.poradna.cesbrod.cz, které se v současné
době aktualizují, nebo v dalším vydání Českobrodského zpravodaje.
Mgr. Veronika Lancová
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Zahájení školního roku a novinky pro školní rok 2015/2016
Letošní školní rok jsme opět slavnostně zahájili ve sportovní hale TJ Slavoj Český Brod. Slavnostního uvítání
nových žáků se ujali starosta města Český Brod pan Jakub Nekolný a ředitel školy. Všichni prvňáčci dostali
barevnou čepici a pamětní list města. Na závěr si učitelky prvních tříd odvedly své nové žáky do vyzdobených tříd, kde jim začal první školní den. Ostatní žáci školy zahájili školní rok tradičně v kmenových třídách
s třídními učiteli.
V letošním školním roce bude naše škola pokračovat ve změnách, kterých bude určitě dost. Od září
vzniká na naší škole školní poradenské pracoviště,
které bude sloužit žákům, učitelům i rodičům. Navazujeme na projekt města Český Brod a chceme
nabídnout nové služby. Ve školním poradenském
pracovišti bude působit školní psycholog, speciální
pedagog, výchovný poradce a metodik prevence.
Náplní jejich práce bude koordinovat podporu žáků
s výukovými a výchovnými obtížemi, zajišťovat metodické vedení žáků se specifickými vzdělávacími
potřebami (poruchy učení, poruchy chování, žáci
ohrožení školním neúspěchem, nadaní žáci, žáci se
zdravotním znevýhodněním, žáci se sociokulturním znevýhodněním).
Další novinkou je koncepce školního klubu. Žáci od
5. do 9. ročníku mohou navštěvovat klub během
přestávek, volných hodin a odpoledne při čekání
na autobusy. V klubu si mohou zahrát společenské hry, kulečník, sehrát turnaj ve stolním tenisu
a konat mnoho dalších aktivit pod vedením Renaty
Šaldové. Do života školy vstoupil strategický plán
rozvoje školy, který je ke stažení na našich webových stránkách. Cílem tohoto plánu je vybudovat
komunitní a učící se školu. Úkolů je před námi
opravdu dost, ale věřím, že se nám je společně podaří splnit.

Všem žákům bych chtěl popřát mnoho školních
úspěchů v novém školním roce a všem zaměstnancům pevné nervy a chuť do započaté práce.
Mgr. Jiří Slavík – ředitel ZŠ Český Brod,
Žitomířská 885
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Psohlavci na Sázavě
Toto léto se někteří naši roveři a vedoucí rozhodli splavit řeku Sázavu. Termín, kdy vyrazíme, padl už před
začátkem prázdnin, kdy nikdo z nás netušil, že pojem splavit nebude úplně přesný, vzhledem k obrovskému
suchu po celé České republice.
Řeka se na některých místech dala přejít suchou
nohou a na nějakou plavbu to nevypadalo. Ale
pěkně po pořádku. Naší výpravu jsme započali
v pátek. Sešli jsme se u divadla v Českém Brodě,
naložili bagáž, nasedli do aut a vydali se na cestu.
Večer jsme dorazili do Kácova, kde jsme přes noc
zůstali v kempu, abychom mohli brzy ráno vstát,
nafasovat kánoe a barely, do kterých jsme si z batohů přendali všechny věci a mohli jsme vyrazit.
Díky ohromujícímu teplu a stojaté vodě jsme teprve po pár hodinách pádlování míjeli jez pod naším tábořištěm. Celou cestu na vodě jsme si užili
spoustu legrace. Krátce před setměním naše výprava konečně dorazila do plánovaného cíle v dalším kempu o několik kilometrů dál. Ohřáli jsme pár
konzerv a ulehli k zaslouženému spánku.
Další krásné slunečné ráno jsme opět nasedli do
kánoí a přiblížili se k velkému cíli městu Sázava. Po

příjezdu do cíle následovalo vracení kánoí a barelů, poté přesun řidičů vlakem zpět do Kácova pro
vozidla, a pak už jen cesta domů a zasloužený odpočinek.
Tereza Stehlíková, skautské středisko Psohlavci
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Soustředění Hostinné 2015
Po celoroční dřině vyrazil atletický oddíl na letní soustředění pro několik členů, kteří mají zájem zlepšit
svou fyzickou zdatnost a vylepšit techniku provedení atletických disciplín. Stejně jako v loňském roce jsme
vyrazili do severočeského města Hostinné.
Hlavní náplní soustředění byly pro děti z přípravky
skupinové tréninky proložené nejen hrami, ale i vycházkami do okolí. U žáků a dorostu byly na pořadu především tréninky individuální podle zaměření atletů. S těmi jsme také hned druhý tréninkový
den vyrazili do Trutnova na velký atletický stadion,
který nám byl zapůjčen i s veškerým vybavením.
Celý kolektiv se vždy večer sešel u společenských
her a jiných sportovních i nesportovních aktivit. Do
těchto večerních aktivit jsme letos zařadili např.
zumbu, promítání filmu, florbal, běhání, návštěvu
sauny, posilovny, lezecké stěny,... Vždy byla možnost vybrat si alespoň ze dvou různých aktivit.
Celodenní výlet byl tentokrát naplánován do Trutnova. Po náročném tréninku na atletickém stadionu byla pro všechny odměnou návštěva venkovního aquaparku, kde každý regeneroval podle
uvážení válením u vody, či blázněním na atrakcích.
Dalším bodem pak byla návštěva historického centra města, kde se naskytl prostor pro rozchod dětí,
aby doplnily zásoby sladkostí a pořídily suvenýry.
Na závěr soustředění byly uspořádány několikaboje týmů, jejichž členi si mohli vybrat disciplíny pod-

le svých schopností. Soutěžilo se o zajímavé ceny
i originální diplomy s vlastní fotkou.
Soustředění zařídili trenéři Jana Čokrtová, Stanislav
Kosík, Kateřina Čokrtová, Václav Toman a Lukáš Veselý. Velký dík patří také paní Evě Čokrtové, která
díky svým kuchařským dovednostem dostávala
kvalitní palivo do našich žaludků pro další náročné
tréninky.
Příští rok se opět pokusíme zařadit mezi tréninky
nové zajímavé aktivity!
Kateřina Čokrtová, oddíl atletiky
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Českobrodský basketbal v létě 2015 - ohlédnutí za soustředěními
a vzhůru do soutěží
Basketbal v Českém Brodě směřuje ke své 84. sezoně 2015/2016. Příprava na sezonu začala již tradičně
letními soustředěními. Omlazený tým mužů, kde většina hráčů má ještě věk starších a mladších dorostenců, absolvoval pod vedením trenéra Jiřího Růžičky - bývalého reprezentanta ČR, který byl letos uveden do
basketbalové síně slávy – dvě krátká soustředění.
To první v čase 5. – 8. srpna v horském prostředí na
osadě Jizerka, kde kombinoval tréninky v hale vybudované uvnitř budovy bývalé sklárny s cyklistickými výjezdy. Podrobná zpráva z této části soustředění je včetně statistik hráčů k dispozici na vývěsce
před sportovní halou. Druhé soustředění mužů
se odehrálo v prodlouženém posledním prázdninovém víkendu (pátek – neděle) v českobrodské
sportovní hale. Tým trénuje s nasazením a od září
se v rytmu tréninků pondělky, čtvrtky připravuje
na krajský přebor druhé třídy s výhledem postupu
o soutěž výše do dvou let.
Výborně obsazené bylo soustředění žáků a žákyň,
které se konalo v předposledním prázdninovém
týdnu ve sportovním areálu města Jičín. Soustředění se zúčastnilo 40 dětí a 6 trenérů. Vzhledem
k tomu, že nejstarší zúčastněnou kategorií byli
chlapci do 13 let, dá se tento ročník z hlediska počtu zúčastněných dětí považovat za rekordní. Děti
udělaly za týden velký pokrok. Věříme, že jim elán
vydrží i do tréninků, do kterých v sezoně vstupují

tři dětská družstva: družstvo starších minižáků U13
(trenér Jan Košař), družstvo mladších minižákyň
U12 (trenér Jakub Nekolný) a družstvo přípravky
(trenér Petr Fischer a trenérka Milena Králíková).
Družstva U13 a U12 budou hrát krajské přebory.
I přesto, že v této kategorii není nejdůležitější vyhrát, ale to, aby děti měly radost z pohybu a basketbal je bavil, nezbývá než popřát hodně úspěchů.
Stanislav Šaroch,
oddíl basketbalu TJ Slavoj Český Brod a BK Český Brod
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Mistrovství ČR v singlu v režii Broďaček
Po roce se na naše nohejbalové kurty vrátily nejlepší singlistky a na konci prázdnin se bylo na co koukat.
Prezentovalo se 18 děvčat z celé republiky. Hráčky byly rozděleny do 4 skupin a z každé skupiny postupovaly 2 nejlepší.
Na konci září čeká na českobrodské nohejbalistky
vyvrcholení sezóny v podobě šampionátu dvojic
a trojic konané 19. a 20. září v Útěchově. Hned
další víkend (27. září od 16 hodin) se utkají v superfinále s druhým týmem dlouhodobé soutěže ve
sportovním centru Nymburk. Úplným zakončením
sezóny však pro většinu našich hráček bude říjnové
mistrovství světa v rumunské Cluji. Všichni věříme,
že naše ženy potvrdí svojí stoupající formu a získají všechny zlaté medaile ať na domácí či světové
půdě.

Český Brod do bojů nasadil hned 4 singlistky a kromě Evy Kudrnáčové postoupily všechny do vyřazovacích bojů. Čtvrtfinále zvládlo naše trio bez
problémů. V semifinále na sebe narazily Lenka Cibulková proti Lucii Vokáčové. Lucka v tomto zápase
zvítězila 2:0 na sety a byla zase o kousek blíž obhajobě titulu z minulého ročníku. Druhé semifinále
odehrála Lucie Fischerová proti Lindě Schűtzlové
z Útěchova. Utkání bylo velmi vyrovnané, ve třetím
setu Lucka však ukázala své zkušenosti a výbornou
koncovkou se probojovala do finále. O bronzovou
medaili bojovala po prohraném semifinále Lenka
Cibulková a po nejlepším výkonu dne zaslouženě
získala třetí místo. Ryze českobrodské finále přineslo vyrovnaný pouze 1. set, který pro sebe v poměru 10:9 získala Vokáčová, druhý set byl již v její
režii, a tak si zaslouženě došla po celém dni k zlaté medaili a obhajobě titulu mistryně ČR v singlu.
Naše hráčky obsadily všechny medailové pozice
a ukázaly, kdo jednoznačně vládne ženskému nohejbalu. Celý Český Brod může být oprávněně na
tuto skvělou generaci oprávněně pyšný.

Rád bych ještě čtenáře informoval o situaci ohledně nohejbalových kurtů za nemocnicí. Příští rok
nám končí nájemní smlouva s hasičským záchranným sborem a již nedojde k jejímu prodloužení
z důvodů plánované výstavby hasičské zbrojnice.
Každý nohejbalista, nohejbalistka, mistr republiky, Evropy nebo světa by nejraději zůstal tam,
kde vyrůstal, ale stávající situace nám nedovoluje
adekvátně modernizovat areál, který by si již po 20
letech zasloužil novější zázemí pro hráče i diváky.
Proto doufám, že se v příštích letech sejdeme na
hřištích u horní základní školy, kde plánujeme postavit nový multifunkční areál i pro širší veřejnost.
Ing. Jan Sýkora – předseda oddílu nohejbalu
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49. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy „Českobrodská padesátka“
V sobotu dne 3. října 2015 pořádá Klub českých turistů - odbor Český Brod již 49. ročník dálkového pochodu
a cykloturistické jízdy „Českobrodská padesátka“ - memoriál Dr. Václava Křivánka a Dr. Ing. Jaromíra Vacka.
Pro pěší turisty pořadatelé připravili trasy 15, 19,
35 a 50 km, pro cyklisty pak trasy 45 a 65 km. Startovní kancelář bude otevřena od 6.30 do 10.30
hodin ve vestibulu budovy Městského úřadu Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56. Na startu
obdrží každý účastník mapku s popisem trasy a komentář k pozoruhodným místům. Každý účastník,
který zdolá zvolenou trasu, dostane diplom. Věcnými cenami bude odměněno 15 vylosovaných

turistů a nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější
účastník.
Bližší informace o akci budou ve vývěsní skříňce
českobrodského odboru Klubu českých turistů,
umístěné na budově Městské knihovny Český Brod
č.p. 1, a na www.pochod-cesbrod.ic.cz.
Za odbor KČT Český Brod Ing. Václav Čokrt

Svatováclavský běh
V Den české státnosti, v pondělí dne 28. září 2015, uspořádá oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 14. ročník
běžecké akce Svatováclavský běh.
Běžci absolvují své závody na tradičních trasách, které budou vytýčeny v českobrodském parku a v okolí
Pivovarského rybníka. Prezentace bude probíhat od
13.30 hodin v prostoru naproti vjezdu do areálu prodejny PRO-DOMA. Jako první odstartují ve 14.00 hodin na svou trasu dlouhou 95 m běžci nejmladší kategorie do 4 let. Celkem je vypsáno 23 kategorií - 14
kategorií dětí a mládeže (trasy od 95 m do 1 950 m),
běh „Buď fit“ pro ženy (1 650 m) a hlavní závod na
3 250 m (5 kategorií mužů a 3 kategorie žen).
Závodníci na prvních třech místech v každé kategorii budou odměněni věcnými cenami; v dětských
a mládežnických kategoriích dostanou navíc medaili. Každý účastník obdrží pamětní diplom a sladké občerstvení.
V neděli dne 25. října 2015, při příležitosti výročí
vzniku samostatného československého státu, se

od 14.00 hodin bude na stejných tratích závodit
v rámci 14. ročníku akce Běh republiky československé.
Bližší informace najdete ve vývěsní skříňce oddílu triatlonu u sportovní haly a na www.triathloncb.ic.cz
Za oddíl triatlonu
TJ Slavoj Český Brod - Ing. Václav Čokrt
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I o prázdninách se v sokolovně děly věci
Kdo by si myslel, že se o prázdninách v našem Sokole nic zvláštního neděje, hodně by se spletl. Nejen uvnitř
sokolovny, ale i okolo ní bylo totiž pěkně živo.
Část fasády, kde se nachází naše kancelář a sociální zázemí, nám dělala ostudu již dlouho. A protože
jsme zde v loňském roce zrenovovali dvůr a boční stranu vjezdu, chtěli jsme tady pokračovat i letos. Budova zde dostala nový růžový kabát a okna
zdobí nové parapety a bílé orámování. Barevnou
skladbou opravené fasády jsme chtěli v rámci možností smazat rozdíl mezi bohatě členěnou fasádou
historické budovy a socialistickým přístavkem.
14. srpna 1920 tomu bylo přesně 95 let, kdy se
v Českém Brodě otevřelo první veřejné kino. A protože ho provozovali sokolové a zároveň to byl i den,
kdy se před 130 lety slavnostně otevřela sokolovna, uspořádali jsme k tomuto výročí na dvorku za
sokolovnou vzpomínkovou akci Sokolské letní kino.
I přes probíhající prázdniny, pátek a ubíjející vedro
se přišlo podívat téměř 50 lidí. Akce byla velmi pohodová, promítaly se filmy historické i nové, mnoho fotografií, a k historickým filmům nechyběl výborný klavírní doprovod, jak to kdysi bývalo běžné.
Měli jsme před sebou velký kus naplánované práce. Vše začalo ještě před prázdninami velkým malováním a zednickými opravami interiéru. A i když
v průběhu prací bylo potřeba vyměnit malířskou
firmu, vše se stihlo včas. A tak máme celou řadu
místností v novém období pěkně vyfešákovanou.
Venku se hned na začátku prázdnin rozjely dvě
velké akce: tou první byla generální oprava teracového soklu sokolovny a druhou pak renovace části
fasády její přístavby.
Teracový sokl se ukázal být větším oříškem, než
jsme si zprvu mysleli. Vrstvy barev, cementu a dalších příměsí nanesené na teraco v minulosti, odolávaly nejen tlakové vodě a pískování, ale dokonce
i plamenům, a tak nezbylo než je pracně odstraňovat pomocí jehliček. Druhým zádrhelem se ukázal
být havarijní stav druhého vstupního schodiště,
které hrozilo zhroucením. Proto jsme byli nuceni
přistoupit i k jeho generální opravě. Oba problémy
ale odborná firma zvládla na jedničku.

A ještě jedna věc se podařila. Máme zrestaurovanou naši historickou oponu z roku 1911. A po dlouhých desetiletích jsme ji vrátili zpět na své místo
– na jeviště. Veřejnost ji tak poprvé spatřila 11. září
na akci Noc sokoloven. Neméně skvělé je to, že
opona je nejen opět krásná, ale i plní svoji funkci
na původních kulisových tazích z roku 1885, které
znovu fungují jako kdysi.
Prostě: i o prázdninách se v sokolovně děly věci!
Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Škola tAEKWOn–DO i.t.F. GBHS
V Českém Brodě již několik let působí skupina největší školy Taekwon-Do I.T.F. v České republice Ge-Baek
Hosin Sool, která tradičně každoročně pořádá nábor nových členů do oddílu.
Taekwon-Do je moderní bojové umění, které si
dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální
zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista
jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání
a nezkrotný duch.
V České republice se Taekwon-do cvičí od roku
1987 a je organizováno Českým svazem TaekwonDo ITF, jehož členem je i “naše” škola Ge-Baek
Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský mistr HWANG HOYONG, IX. dan. Vysokou úroveň bojového umění
Taekwon-Do v ČR dokládá zisk mnoha cenných
umístnění na mezinárodních soutěžích během posledních let. Víc než na sportovní stránku je kladen
důraz na výuku umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především na mládež
školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti
předškolního věku i naopak již dávno plnoletí.
Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální výuku. Tréninky vedou

kvalifikovaní trenéři. Standardem naší školy je
vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena.
Tréninky budou probíhat pravidelně každý týden
ve čtvrtek od 18.30 – 20.30 hod. v TJ Sokol pod vedením Tomáše Komrsky (IV. dan), tel. 737 803 795.
Více informací naleznete na www.tkd.cz.
Mária Trundová
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Ohlédnutí za tenisovým létem
V tomto čísle zpravodaje bychom se rádi poohlédli za prázdninami a aktivitou našeho oddílu v tomto období.
O prázdninách jsme pro Vás a Vaše děti připravili několik příměstských táborů se zaměřením na
tenis a to jak pro začínající, tak pro pokročilé děti
různých věkových kategorií. Velmi nás potěšilo, že
byl o tyto tábory velký zájem a doufáme, že jsme
splnili Vaše očekávání.
Pro závodní hráče našeho oddílu jsme již tradičně zorganizovali soustředění v osvědčeném areálu v obci Raspenava. Také zde byla účast výborná

a vypadá to, že zájem o tenis v našem městě stále
roste. Dále se nám podařilo zorganizovat celkem
pět turnajů a to jak pro babytenisty, tak pro mladší
i starší žáky a žákyně.
Vrcholem závodního tenisu o prázdninách byla
účast našeho týmu starších žáků ve finálovém turnaji mistrovství ČR družstev, kterého se zúčastnilo
dvanáct nejlepších českých a moravských oddílů
a které se odehrálo na kurtech v Rakovníku. Náš
tým nastoupil v zápase 1. kola proti velmi silnému celku Severočeské tenisové o.s., který nakonec skončil na 5. místě, a tento souboj naši hráči
prohráli 2:7. Umístili se tedy na 9. - 12. místě, ale
hlavně posbírali další velmi cenné zkušenosti, které snad využijí v dalším tenisovém životě.
Závěrem bych rád pozval všechny zájemce na tenisový turnaj neregistrovaných hráčů ve čtyřhře,
který se pod názvem Posvícenský koláč koná v sobotu 26. 9. na našich kurtech. Prezentace hráčů
proběhne v 8.30 hod.
Za oddíl tenisu Zdenek Pučálka

Podlipanské muzeum

Městská knihovna

KČT

hřiště TJ Liblice

galerie Šatlava

hřiště Na Kutilce

Městská knihovna

Městská knihovna

Městská knihovna

Městská knihovna

Městská knihovna

Městská knihovna

KČT

sportovní hala

hřiště TJ Liblice

skaut Psohlavci

hřiště TJ Liblice

hřiště Na Kutilce

Městská knihovna

Sokolovna

Městská knihovna

1. 10. – 31. 10.

1. 10., 9.30

3. 10.

3. 10., 9.00

4. 10. – 6. 10.

4. 10., 16.00

5. 10., 9.30 a 10.15

5. 10. – 9. 10.

6. 10., 16.00

7. 10., 7.30 – 18.30

8. 10., 9.30 a 10.15

8. 10., 18.00

10. 10.

10. 10.

10. 10., 10.15, 16.00

10. 10. – 11. 10.

11. 10., 10.15, 16.00

11. 10., 10.15, 16.00

12. 10., 8.15 a 9.30

16. 10., 20.30 – 22.15

15. 10., 9.30 a 10.15

Kalendář akcí – říjen 2015

Haló, haló Večerníček – malé pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ Sokolská

Taneční kurz pro dospělé – pokročilí 2015

Haló, haló Večerníček – malé čtení a hraní pro děti RC Kostička a MŠ Sokolská

Fotbalový zápas Dorost SK Český Brod/Pečky; Muži C SK Český Brod/Lošany

Fotbalový zápas Starší žáci TJ Liblice/Břežany II.; TJ Liblice B/AFK Pečky B

72 hodin – dobrovolnická akce, úklid veřejných prostor

Fotbalový zápas dorost TJ Liblice/Jirny; TJ Liblice A/Slovan Poděbrady

BK Holky U12 Český Brod – DDM Praha 10

Výlet Dobrovice (muzeum cukru a cukrovarů) a Chlum

Číst nás baví: čteme pro Vás – podvečerní živé čtení pro dospělé čtenáře

Haló, haló Večerníček – malé pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ Kollárova

Dveře knihovny dokořán – prohlídka prostor, knihovnické kroniky

Podzimní pohádky dědečka Večerníčka – živé čtení pro děti

Týden knihoven 2015 – Knihovna pro celou rodinu

Haló, haló Večerníček – malé pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ Kollárova

Fotbalový zápas Muži B SK Český Brod/Velký Osek

Výstava fotografií místního fotografa

Fotbalový zápas starší přípravka, turnaj Liblice

Českobrodská padesátka 49. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy

Haló, haló Večerníček – malé pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ Tuchoraz

Výstava Josef Lada: Český ilustrátor, malíř a spisovatel

Více na www.cesbrod.cz/akce
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Drakiáda – zábavné soutěžní odpoledne s draky

hřiště u ZŠ Žitomířská

hřiště Na Kutilce

hřiště Na Kutilce

Leccos

KD Svět

Oranžová zahrada

Městská knihovna

KD Svět

Polsko

KČT

sportovní hala

hřiště TJ Liblice

areál SOŠ Liblice

sportovní hala

hřiště Na Kutilce

PRODOMA/městský park

hřiště TJ Liblice

KD Svět

sportovní hala

hřiště Na Kutilce

17. 10., 14.00

17. 10., 15.30

18. 10., 15.30

20. 10., 17.00 – 19.00

21. 10., 8.30 a 10.00

21. 10., 19.30

22. 10., 9.45

22. 10., 19.00

24. 10., 6.00

24. 10.

24. 10.

24. 10., 10.15, 14.30

24. 10., 10.00 – 16.00

25. 10.

25. 10., 10.15, 14.30

25. 10., 14.00

25. 10., 14.30

28. 10., 19.00

31. 10.

31. 10., 14.00

Fotbalový zápas Muži A SK Český Brod/Kladno

BK Kluci U13 Český Brod – BC Kolín

Koncert trampské skupiny Hop Trop

Fotbalový zápas TJ Liblice B/Cerhenice

Běh republiky Československé, 14. ročník tradičního běhu pro všechny kategorie

Fotbalový zápas Dorost SK Český Brod/Vrdy; Muži C SK Český Brod/Rostoklaty B

BK Muži Český Brod – AŠ Mladá Boleslav

Podzimní slavnosti – akce spolku přátel obce Liblice k Halloweenu a dušičkám

Fotbalový zápas Dorost TJ Liblice/Městec Králové; TJ Liblice A/Zeleneč

BK Muži Český Brod – BK Brandýs B

Výlet Dymokury – Městec Králové

Nákupní zájezd do areálu Kudova Zdroj

Cesty Ivo Šmoldase s hostem Janem Cimickým, zábavný pořad

Haló, haló Večerníček – malé pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ Liblice

Večer s filmem: Já truchlivý bůh — český film 1969 podle povídky M. Kundery

Hravé divadlo – Nosáčkova dobrodružství, pohádka pro MŠ a volně příchozí

Interaktivní seminář na téma Poruchy učení

Fotbalový zápas Muži B SK Český Brod/Jevany

Fotbalový zápas Muži A SK Český Brod/Chomutov

Pečení chleba ve veřejné peci

Štolmíř

17. 10.

Výlet Golčův Jeníkov – Vlkaneč, houbaření

KČT

17. 10.
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Sport

Kutilka v pohybu
Před námi je konec září, období babího léta, a s ním se opět vrací Kutilka v pohybu. Koná se tradičně první
neděli po posvícení – 27. září od 14.00 hod. Díky podpoře města Český Brod a ČUS jsme se v letošním roce
rozhodli akci rozšířit.
Pamatujete si ještě, jak se skáče guma nebo školka přes švihadlo? Děti si vyzkouší také atletiku,
fotbalové, florbalové a basketbalové dovednosti,
proběhnou slalomové i opičí dráhy, zajezdí si na
koni. Trochu zaslouženého odpočinku si užijete
u vystoupení Divadélka Kůzle od 15.00 hod. Jejich
podmanivé autorské písničky nenechají nikoho
dlouho klidným a děti se většinou rychle přidají
k tancování a vytleskávání v jejich rytmu.
Opět jsme se spojili také s místním hasičským sborem – součástí bude Hasičský závod sportovních
přípravek. Obdivovat můžete ukázky aerobicu,
taekwonda či mažoretek. Do akce se zapojí také
NZDM klub Zvonice v rámci informační kampaně
Týden nízkoprahových klubů organizované Českou
asociací streetwork. K nahlédnutí a prozkoumání Vám budou nové prostory NZDM klubu, děti
a pracovníci klubu představí činnost a cíle klubu.
Budete si moci zahrát deskové hry. K zapůjčení budou koloběžky a jiné sportovní vybavení. A chybět
rozhodně nebude představení a možnost zahrát si
tradiční i méně tradiční hry jako je např. kroket či
severský kubb. Pro děti je připravena možnost vyrobit si vlastní, originální připínací placku. Tolik pohybu si zaslouží také odměnu, ta nemůže chybět.
Příměstské tábory nově i v době „krátkých“ prázdnin
Vyslyšeli jsme přání mnoha rodičů, kteří pravidelně
řeší problém, jak smysluplně pobavit své ratolesti
v době prázdnin. Počet dní dovolené je omezený

a babičky mnohdy daleko od domova. Rozšířili jsme
příměstské tábory Na Kutilce také na období „krátkých prázdnin“ – podzimní, jarní a velikonoční. Po
diskusi s maminkami jsme přidali také 23. prosince,
maminky mohou v klidu dokončit vánoční přípravy
či nákupy posledních dárků a děti mezitím nesedí
u televize či tabletu. Našim mottem je stále pohyb,
protože věříme, že toho není nikdy dost. Děti si ho
na táboře užijí do sytosti v bezpečí našeho přírodního sportovního areálu. Více na www.skbrod.cz.
Za SK Český Brod a partnery Iveta Librová

Píšete nám

Českobrodský zpravodaj
září 2015

35

Nová publikace o vrchu Klepci
Vážení čtenáři, přátelé literatury. Znáte dobře mýtický vrch Klepec na Kolínsku? Tamní kamenné městečko s ukázkou selektivní eroze říčanské žuly skrývá
mnohá nepoznaná tajemství. Naučná stezka, sázení
památných stromů nebo vzkříšení tradice setkávání
v podobě každoročních slavností Dne Země se staly
podnětem ke sběru materiálů. Od roku 2010 pracujeme s osmičlenným autorským kolektivem na
zbrusu nové regionální publikaci s názvem Klepec
– vrch na Kolínsku, jíž hodláme vydat u příležitosti 10. výročí regionální kulturní akce Den Země na
Klepci 17. dubna 2016. Naším cílem je zapojit co
nejvíce lidí, vydat kvalitní knihu obohacenou historickými fotografiemi a grafikou, pokusit se zachytit
genius loci místa a vyvrátit polopravdy za pomoci
neznámých příběhů a skutečností. Publikace se
bude zabývat ochranou přírody, těžbou kamene,
geologickými poměry, turistickým ruchem, kulturními akcemi, pomístními jmény, pověstmi a archeologickými nálezy. Průvodcem jednotlivých kapitol
se stanou významné osobnosti z řad geologů, historiků, politiků, stavitelů, archeologů, trampů, mistrů turistiky, geognostiků nebo spisovatelů, které
s Klepcem jakkoliv přišly do styku a mezi nimiž se
objeví i zakladatelé nebo průkopníci vědních oborů
na českém území. I vy se můžete zúčastnit našeho

projektu a stát u zrodu naší publikace. Chcete vědět
jak na to? Vyvěsili jsme knihu na crowdfundingový
portál www.hithit.com, kde si můžete knihu včas
zarezervovat, získat více informací, podpořit její vydání, nebo si ke knize vybrat zajímavé odměny šité
každému na míru.
za autorský kolektiv Jan Psota ml.
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Z historie

JUDr. Karel Bednařík
V roce 2015 uplyne 30 let od úmrtí Dr. Karla Bednaříka, výrazného českobrodského historika, městského
archiváře, notáře a neúnavného kulturního pracovníka, kterého mají starší občané našeho města jistě
dobře v paměti. (Nejen) toto výročí je vhodnou příležitostí připomenout jeho osobu na stránkách ČBZ.
Dr. Bednařík se narodil v roce 1911 v Českém Brodě
do rodiny, která v našem městě žije už od počátku
19. století. Tato skutečnost v dalších letech určila
jeho zaměření (i lásku) k celoživotnímu výzkumu
historie a památek Českobrodska. Po absolvování zdejšího gymnázia (1930) se přihlásil ke studiu
na Karlově Univerzitě, kde současně absolvoval
Právnickou fakultu i historii u prof. Josefa Šusty
a archivnictví u prof. Václava Vojtíška na Filosofické
fakultě.
Jeho přirozená činorodost a obětavost ve spojení
s profesí historika dovedly K. Bednaříka do řad českobrodského Muzejního spolku, který tehdy provozoval Podlipanské muzeum. Ihned po absolvování
univerzity se roku 1936 stal dobrovolným kurátorem zdejších sbírek i muzejní knihovny a postupně se v příbuzných oborech ujímal i dalších funkcí
– v roce 1940 byl jmenován jednatelem Archeologického ústavu pro celý českobrodský okres, ve
stejném roce byl ministerstvem školství jmenován
zástupcem památkové péče pro stejný okres, koncem roku 1941 byl ustanoven (neplaceným) městským archivářem. Tyto všechny časově náročné
a velmi záslužné funkce vykonával v podstatě bez
jakékoliv finanční odměny vedle svého zaměstnání,
kterým byla advokacie. Teprve po komunistickém
převratu byl v roce 1951 oficiálně zaměstnán jako
první a zároveň jediný placený archivář českobrodského okresu se sídlem v budově muzea, kde působil až do roku 1965 a kde zaváděl tehdy nejnovější
metodické postupy. Z pohledu jeho zaměření se
jednalo o klíčové období, neboť v rámci masivního
znárodňování a budování lepších zítřků byly často
archiválie živelně skartovány. Dr. Bednařík sehrál
zásadní roli při záchraně a uspořádání archiválií
bývalých lichtenštejnských panství zdejšího kraje
(Kostelec, Škvorec, Uhříněves, Kounice a Radim),
obsahujících písemnosti už od poloviny 16. století.
Po roce 1960, kdy byl zrušen českobrodský okres,
mu byly tyto písemnosti ze správy odňaty a znovu rozvezeny do různých archivů. V roce 1961 pak
svoji archivní péči dovršil zpracováním a vydáním

Průvodce po fondech a sbírkách českobrodského
okresního archivu.
Kromě této archivářské činnosti se neúnavně věnoval propagaci minulosti Českého Brodu a okolí
– v muzeu připravoval výstavy ze zdejších sbírek, velmi často přispíval svými články na stránky
Českobrodského zpravodaje (který spoluzaložil),
oblíbené byly jeho pořady pro zdejší „rozhlas po
drátě“, v muzeu každoročně pořádal řadu přednášek včetně exkurzí pro žáky zdejších i venkovských
škol či přednášek pro vojáky. Veškeré jmenované
akce měly u českobrodských občanů značný ohlas,
o čemž svědčí i počty návštěvníků muzea – v roce
1957 už přes 10 tisíc osob. V rámci výstav pořádal
ve velkém sálu Podlipanského muzea i koncerty,
na nichž díky jeho kontaktům účinkovali i přední
pražští umělci – v letech 1956 až 1962 jich bylo 47.
Především jeho péčí vyšly dokonce dva svazky odborného periodika Vlastivědný sborník Českobrodska (1957 a 1958).

Dr. Bednařík jako městský archivář kol. roku 1955

Z historie
Kromě trvalého výzkumu dějin Českobrodska (z jeho nejznámějších prací jmenujme např. studie 600
let českobrodského pivovarnictví a Příspěvek k dě-
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jinám rybníků na Českobrodsku) byly v popředí
jeho zájmu od počátku dějiny zemědělství – články
převážně s výrobní zemědělskou tematikou publikoval v místním i celokrajském tisku. V tomto
oboru se svou kolegyní Dr. Havelkovou excerpovali
velké množství zemědělských časopisů a kalendářů
a výsledkem byla kartotéka o 30 tisících lístkových
záznamů. Z celostátního pohledu je velmi přínosný jeho výzkum českých pobělohorských exulantů
do Saska, který prováděl řadu let hned v několika
východoněmeckých archivech (Drážďany, Pirna)
a z něhož společně s K. Beránkem publikovali na
stránkách Sborníku archivních prací (1984) edici
exulantských závětí.
JUDr. Karel Bednařík zemřel 26. října 1985 na následky tragického úrazu.

Zahájení výstavy v Podlipanském muzeu, 1956

Interiér do původní českobrodské muzejní expozice roku 1949

Vladimír J. Mrvík
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Sedm prázdninových čtení podruhé
Během letošního července a srpna jsme zopakovali úspěšnou akci z loňského léta a opět jsme každé středeční odpoledne pozvali do Městské knihovny všechny děti na malé prázdninové živé čtení.
I přes panující horké počasí se knihovnické hrací
pódium pravidelně zaplnilo dětmi a jejich dospělým doprovodem, všichni si přišli poslechnout pohádkové, napínavé a poučné příběhy, ale i veselé
básničky, které jsme pro ně vybrali z dětských knih.
Začínali jsme vždycky trochu strašidelně a přitom

jsme zjistili, že nás nemusí strašit jenom duchové,
ale třeba i ošklivě napsaná písmenka nebo špatné
svědomí. Potom jsem prožívali prázdniny u moře,
v lese i u babičky, četli jsme si o domácích zvířátkách i o těch, která známe ze zoologické zahrady,
ocitli jsme se také ve světě moderní techniky, počítačových her a mobilních telefonů. Velký úspěch
mělo obrázkové čtení, kdy děti doplňovaly psaný
text „čtením“ obrázků. Naše poslední setkání jsme
věnovali škole a školním povinnostem, které dětem opět nastanou.
Na závěr každého čtení děti malovaly obrázky a ilustrovaly tak, která kniha nebo příběh je nejvíce zaujaly, nechybělo ani něco dobrého na zub. Kresby
ze všech našich prázdninových setkání jsou vystaveny od září 2015 ve vstupní hale Městské knihovny, přijďte se podívat!
Radka Šindelářová, Městská knihovna

Z knihovny

Českobrodský zpravodaj
září 2015

3

Vybíráme z knižních novinek

Patrick Zandl: Husákův děda
Generace prarodičů dnešních dospělých byla zvláštní tím, že její příslušníci žili
v několika státech a společenských zřízeních, aniž by vytáhli paty ze svého města. Bouřlivé zvraty 20. století se jim vryly do životů a daly vzniknout komickým
i dramatickým příběhům. Jak vypadalo dětství vedle jednoho takového dědy,
přesvědčeného komunisty, který prošel nacistickým vězením a sabotoval invazi v roce 1968, na rázovitém východočeském venkově? Známý propagátor
internetu Patrick Zandl vzpomíná na svého dědu - a potažmo celou generaci
Husákových prarodičů - s humorem i nostalgií.
l
luděk
Jaša: Becherové
Kniha je věnována historii nejznámějšího karlovarského rodu, od jeho příchodu
do tehdy ještě Karlových Lázní v roce 1520 až do odsunu posledních potomků
v roce 1945. Becherové byli nejen tvůrci světoznámého likéru, ale podíleli se také
na prosazení moderního způsobu lázeňské léčby i na vzniku charakteristických
městských staveb (hotel Pupp, Císařské lázně). Některé informace o životních
osudech celých generací rodu jsou zveřejňovány poprvé po otevření dosud tajného soukromého archívu a jsou proloženy důležitými událostmi z historie města.
Součástí publikace je původní receptura likéru i celý rodokmen rodu Becherů.
Petr Chudožilov: Kouř z komína
Pohádkový román Kouř z komína je spletitý a neobyčejný, podobně jako jsou
neobyčejné osudy afrického děvčátka Lízy, papouška Čárlýho, staré paní Müllerové, principála cirkusu Zanzibar, zbloudilého lva, policejního komisaře a ban-dy zločinců, jejichž dobrodružství, sny a stíny se protnuly na jeho stránkách.
Knížka vychází poprvé v původním, českém jazyce v nakladatelství Albatros
– více než deset let poté, co byla vydána v překladu do němčiny ve Švýcarsku
a oceněna prestižní Evropskou cenou za nejlepší německy psanou pohádku.
Kompletní přehled nových knih za měsíc červenec a srpen 2015 je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > On-linE katalog > Seznamy a novinky
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řešení

KD SVĚT ČESKÝ BROD
Krále Jiřího 332
Město Český Brod Vás srdečně zve na zábavný pořad

„ CESTY IVO ŠMOLDASE “
S HOSTEM JANEM CIMICKÝM
ČTVRTEK 22. ŘÍJNA 2015
OD 19:00 HODIN
Jednotné vstupné 250,- Kč

Český Brod – královské místo pro život
Rezervace a prodej vstupenek v Informačním centru v Českém Brodě (nám. Arnošta z Pardubic 56)
Tel.: 321 612 218 – 19, e-mail: info@cesbrod.cz, www.cesbrod.cz
Změna programu vyhrazena.

◊

◊

MČstská knihovna ýeský Brod
zve všechny dospČlé þtenáĜe
na podveþerní živé þtení

ýíst nás baví - þteme pro Vás

ve þtvrtek 8. Ĝíjna 2015 od 18.00 hod
spoleþnČ s pozvanými hosty Vám pĜedstavíme
zajímavé knihy nebo autory
vstup volný

ýtení sluší každému!

Kdy: neděle 27.9.2015 od 14:00
Kde: Sportovní areál na Kutilce, Český Brod

Divadélko Kůzle
Opičí a slalomové dráhy Ukázky
sportů
Jízda na koních

Fotbal
Basketbal
Florbal

Atletika
Hasičské soutěže

Aerobic
Mažoretky
Taekwondo

RETRO POHYB – skákání gumy, školka přes švihadlo,…
Den otevřených dveří v SK Český Brod a NZDM Klub Zvonice
Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín
Program probíhá v rámci celorepublikové akce TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ

pořádá
dne 26. 9. 2015
od 13.00 hod. do 17.00 hod.
ve Střední odborné škole v Liblicích

Burzu dětského oblečení,
hraček, sportovních potřeb a
vybavení pro děti
Bližší informace:
Nabízíme možnost vlastního prodeje. Zájemci o prodej svých věcí volejte na
tel.728 959 509 nebo pište na e-mail: spolek.liblice@seznam.cz do středy 23. 9. 2015.
Poplatek za prodejní místo 50,- Kč.
Budova školy bude pro prodávající otevřena od 12.00 hod.
Do 20 ks je možno prodat věci přes stánek spolku, poplatek za prodaný kus 1,- Kč.

Více informací o Spolku na www.liblice.estranky.cz, záložka Spolek přátel obce Liblice nebo na
facebooku spolku www.facebook.com/SpolekpratelobceLiblice

!

14.00 – 14.30 hod
PREZENCE DRAKŮ
14.30 hod START DRAKŮ
O nejdéle létajícího draka!
O nejkrásnějšího
svépomocí vyrobeného draka!

Zábavné sportovní disciplíny pro malé i větší!
Startovné 20,- Kč
Výtěžek ze startovného bude použit na podporu aktivit NZDM Klub Zvonice.

www.leccos.cz

www.psohlavci14.cz

Akce je realizována ve spolupráci
s městem Český Brod
v rámci projektu Zdravé město a MA21.

www.cesbrod.cz

Sbor dobrovolných hasičů Český Brod
pořádá

ve spolupráci s Okresní odbornou radou mládeže Kolín a SDH Tuchoraz
za podpory Ing. Miloše Petery, hejtmana Středočeského kraje,
Města Český Brod a Okresního sdružení hasičů Kolín

Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín
neděle 27. září 2015, atletický stadion Český Brod

Program:

požární útok dle pravidel hry Plamen, dva pokusy

Prezence:
Zahájení:

12.45 – 13.15 hod
13.30 hod

Podmínky účasti: členové soutěžních družstev přihlášeni u SH ČMS
start družstva v počtu pět až sedm dětí
věková hranice – rok narození 2009 - 2012 (min. věk 3 roky),
povolen start dvou soutěžících nar. 2008
V průběhu soutěžního pokusu je povolen zásah strojníka (kontrola upevnění hadice na přetlakový
ventil), jedné osoby u koše (pomoc s ponořením savice do kádě a její přidržení pod vodou) a jedné
osoby, která v případě hrozícího úrazu dítěte či nezbytném případě zasáhne a pomůže s provedením
soutěžního pokusu (zapojení/uzavření rozdělovače, zapojení zavodněné rozpojené hadice apod.)

Materiál:

zajistí pořadatel: jednotný stroj, přetlakový ventil,
káď, základna, sklopné terče
vlastní:
2x savice  110, sací koš, rozdělovač C-DCD,
2x hadice C 52, 4x hadice D (délka 10m),
2x proudnice D, přechod C52/B75

Přihlášky:

s uvedením názvu SDH, počtu dětí a kontaktu na vedoucího
družstva na e-mail info@sdhceskybrod.cz do 15. září 2015

Během soutěžního dne je možné zúčastnit se souběžné akce Kutilka v pohybu, pořádané SK Kutilka.

Akci podpořili:

PRODE J
PALIVOVÉHO DŘEVA
• příznivé ceny – sypaný štípaný m3 tvrdého dřeva: 950 Kč vč. DPH
• jistota původu – vyrábíme palivové dřevo přímo z našeho certifikovaného lesa
• výroba expedice v areálu hájovny ve Vrátkově č.p. 78
d
• dopravu zajistíme
eský Bro
Č
y
s
e
l
é
k
Městs 723 469 064
• kompletní ceník na www.cesbrod.cz tel.: +420 y@cesbrod.cz
s

e-mail: le

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 %
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ZAH RAD N ICTVÍ JAN DL

Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. – 18. října 2015 (8.00 – 17.00 hod.)
NABÍZÍME:
Chcete
• Velký výběr chryzantém, macešek, trvalek, bylinek
Přijďte pří ušetřit?
mo k pěst
• Ovocné stromky, růže, drobné bobuloviny, maliny atd.
iteli
• Semínka, sadby jahodníků, okrasné jehličnany, listnaté keře a stromky
• Pro obchodníky rozvoz zboží na pravidelných linkách
• Osazení misek i truhlíků u nás koupených i Vámi donesených
• Provádíme realizace a údržby zahrad a firemních
Stálá pracovní doba:
areálů, sečení trávníků, stříhání živých plotů,
Po – Pá: 9.00 – 17.00 hod.
prořez ovocných i okrasných stromků
So: 9.00 – 12.00 hod.
Mobil: 736 630 111, 736 630 120, e-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz

www.zahradnictvi-jandl.cz

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

NABÍZÍME:

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

vepřová kýta bez kosti – 79 Kč/kg
vepřová játra – 19 Kč/kg

ceny jsou platné od 24. 9. do 10. 10. 2015
na prodejně v Českém Brodě

13. - 14.10. 2015

AMSTERDAM
KVALIFIKAČNê UTKçNê EURO 2016

NIZOZEMSKO - ČESKç REPUBLIKA

Àólòãóòíæí
ÎíñêãâìvøbîßñéôßêçĊéßáã
ìßäíòàßêíômÃÓÐÍ°®¯´
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¥
¥
¥
¥
¥

autobusovou přeprava z ČeskŽho Brodu
vstup do pivovaru Heineken
vstupenku na utk‡n’
služby deleg‡ta CK
cestovn’ pojištěn’

5 990,- Kč

¥ pojištěn’ proti œpadku CK

luk‡š.šlŽgr@gstravel.cz
+420 720 204 651

RODINNÁ STAVEBNÍ FIRMA
PROFI – ELSA
PROVÁDÍ VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE
Výstavba rodinných domů
od 1.300.000,- Kč na klíč
Zateplování domů, objektů
Obkladačské, zednické,
malířské práce

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

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

střecha Vašeho světa
STŘECHY SE KUPUJÍ U SPECIALISTŮ

co nabízíme?
veškeré střešní krytiny vč.
doplňků, střešní okna, okapy,
izolace, fólie, komíny, řezivo, ….

rychlé dodání
technické poradenství

širokou nabídku skladových
zásob

atraktivní cenové
nabídky

individuální přístup

poprodejní servis

aktuální ak
ce na

www.bek.c
z

Sleva
Då 60%
*

Samba 11

černá engoba

Falcovka 11

měděná engoba

&KUiåīDQ\
&KUiåīDQ\
XąHVNpKR%URGX
W
LQIR#EHNF]
RWHYĥHQR
SRSi

so 8:00 - 11:00

PRAHA 9
1iFKRGVNi
3UDKD
+RUQt3RĆHUQLFH
W
SUDKD#EHNF]
RWHYĥHQR
SRSi

VR]DYĥHQR

* Akce platí na tašky 1/1
do 30.9.2015.

Chrášťany

CHRÁŠŤANY

4 prodejny v ČR
Praha 9

Čáslav

Havlíčkův Brod

Nově otevřená

ENDOSKOPIE
v krátké objednací době poskytujeme:
KOLOSKOPII (KOLONOSKOPII) - vyšetření tlustého střeva
GASTROSKOPII - vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku
k vyšetření nepožadujeme doporučení jinéno lékaře

Chiramed, s. r .o.

chirurgická a gastroenterologická
ambulance
Český Brod, Žižkova 1311, pavilon E - přízemí, tel. 734 408 193
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ZAHAJUJEME PODZIMNÍ PRODEJ!
Nabízíme:

chryzantémy, astry, vřesy, podzimní macešky, sadbu
jahod, také novinky: brambořík, okrasné papričky,
drátovec a libavku – vše ideální jako podzimní
dekorace. Na podzim je také vhodné vysazovat
trvalky a okrasné trávy. Těšíme se na Vás!

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

TANEýNÍ

5/11/2015 9:52:00 AM

PRO DOSPċLÉ

(12.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANýICE
Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

Speciál

20:35 – 22:15

Info: tel: 603 238 090

nedČle, od 4.10.15

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

DOUČOVÁNÍ NĚMECKÉHO JAZYKA
Nabízím doučování německého jazyka pro žáky, studenty
i dospělé. Připravuji též k maturitě, k přijímacím
i semestrálním zkouškám na VŠ. Výuka může být cílena
také na zvýšení jazykové znalosti pro firemní účely. Všechny
stupně pokročilosti. Cena dohodou.
Mgr. Lucie Trnková
mobil: 724 800 266
e-mail: lucietrnkova4@seznam.cz

! Stěhování - Vyklízení !
Stěhování všeho druhu. Odvoz starého nábytku na skládku. Vyklízení bytů, domů, pozůstalostí atd.
Autodoprava. Telefon: 773 484 056
Koupím pole, louky, zahrady do 60 Kč/m2. Tel. 603 442 474
Koupím zachovalou Škodu 1000MB r.v. 1964-67 a náhradní díly. Tel.: 727 941 609

Řádková inzerce
ve Zpravodaji
Nabízíme vám možnost ŘÁDKOVÉ INZERCE, kde můžete
zveřejnit různé prodeje nebo nákupy nemovitostí, služeb,
předmětů atd.
Cena za řádkovou inzerci je 0,60 Kč/znak včetně mezery
Cvičení dle

Feldenkraisovy metody
vede zkušená fyzioterapeutka Jitka Knebortová

cvičení respektující individální možnosti
a nenásilně měnící držení těla. Pro svou
výjimečnou šetrnost je velmi vhodné i pro
seniory!

začínáme 22.10. v 18 hod.
ve Fitness Studiu Natálie, M.Majerové 146,
Č.Brod

první hodina je ZDARMA, další 100,- Kč
s sebou volné, vícevrstevné oblečení,
podložku a polštářek.
Pro další informace neváhejte
kontaktovat lektorku.

604 871 905
www.terapie-jitka.cz

Napřimujeme se

vede zkušená fyzioterapeutka Jitka Knebortová

Máte skoliózu,vadné držení těla,
plochonoží a nebaví Vás cvičit si doma?
Bolí Vás záda a nemáte dostatečnou
kondici pro větší námahu?
Při cvičení přizpůsobeném rozdílné
kondici cvičenců zažijete napřímení
páteře, uvolnění a posílení svalů,
zvětšení pohybů v kloubech a ucítíte
pevnější břicho a celkové zvýšení kondice.

začínáme 22.10. v 17 hod.

ve Fitness Studiu Natálie,
M.Majerové 146, Č.Brod
první hodina je ZDARMA, další 100,- Kč
pro další informace neváhejte
kontaktovat lektorku

604 871 905
www.terapie-jitka.cz

SW firma hledá programátory
Hledáme kolegu pro posílení vývojového
a support teamu, a to na pozici

LINUX PROGRAMÁTOR / ADMINISTRÁTOR

www.xorux.com/jobs.html
e-mail: jobs@xorux.com
mobil: +420 777 077 715

Požadované znalosti:
Linux shell, Perl případně znalost jiného
neobjektového programovacího jazyka.
Nabízíme práci na HPP na dlouhodobých
projektech.

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

OVOCNÁ ŠKOLKA ČESKÝ BROD
ZAHÁJÍ PODZIMNÍ PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ
V sobotu 10. 10. 2015

Zborovská ul., tel. 724 112 401
DROBNÉ OVOCE:
angrešt, rybíz, maliník,
ostružiník, borůvka, rakytník

Prodejní doba:

Po – Pá: 8 – 16 hod.
So: 8 – 12 hod.

VELKÉ OVOCE:
broskvoň, meruňka, slivoň,
třešeň, jabloň, hrušeň aj.

Jsme dynamicky se rozvíjející výrobní společnost dodávající lisované a svařované komponenty
pro automobilový průmysl.

Do našeho týmu přijmeme VĚTŠÍ POČET dělníků – OPERÁTORŮ VÝROBY.
POŽADUJEME:
• základní, SO nebo SOU vzdělání
• základní znalost práce na PC
• SPOLEHLIVOST, SAMOSTATNOST A PEČLIVOST
ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI:
• obsluha lisovací linky
• obsluha svářecích automatů

NABÍZÍME:
• práci v perspektivní společnosti s tradicí
• třísměnný provoz – lisovna, nepřetržitý provoz – svařovna
• měsíční odměna ke mzdě navíc po zkušební době
• příspěvek na závodní stravování a penzijní připojištění
SVOZ ZAMĚSTNANCŮ od vlakového nádraží v Úvalech
a konečné stanice autobusů v Újezdu nad Lesy.

V případě zájmu o tuto pozici nám zašlete profesní životopis, případně si domluvte osobní pohovor na
tel. 272 191 018, 737 426 104

•
•
•

ǤÒ

VÝUKA ANGLI,TINY
PaEKLADY A TLUMO,ENÍ

«³ǡ³±
âÀ± ǡÀ
â«À«³«À
«ÀâõýÀ
Tel: 723 855 166, 321 695 141
email: aprogress@seznam.cz
www.aprogress.wattest.cz

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001
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www.autodoprava-hovorka.cz

www.autoservis-hovorka.cz

Jste vášnivý cyklista-sportovec
nebo rekreační cyklista?
Používáte kolo jen jako dopravní
prostředek?

Pro Vás všechny máme dobrou zprávu!
V Českém Brodě jsme otevřeli novou prodejnu
s jízdními koly, elektrokoly, náhradními díly,
doplňky a vším potřebným pro všechny kategorie
cyklistů. Přijďte se podívat, sezóna cyklistiky
ještě nekončí, určitě si vyberete.

Máte technický problém se svým kolem nebo ho
chcete vylepšit či postavit kolo dle svých
představ? Přijďte také. Kvalitní a rychlý servis je
samozřejmostí. Seřídíme nebo zprovozníme
jakékoliv kolo. Nové, ale i to, které s Vámi již
něco prožilo, či kolo, které jste si koupili u nás (ty
máme nejraději), ale pomůžeme Vám i s kolem,
které jste pořídili někde jinde.
A Vy, kteří jste se svým cyklistickým vybavením
spokojeni, zastavte se také. Třeba si jen o kolech
a cyklistice popovídat, můžeme Vám poradit
s péčí o vaše kolo, doporučit, jak správně jezdit
a kam na kole vyrazit s ohledem na vaši
zdatnost. Je zde i možnost domluvit se na
společné vyjížďce.
Těšíme se na Vás v naší nové prodejně a servisu!!!

KOLO-PRO-RADOST.CZ
Adresa:
Kollárova 972, Český Brod
Tel.: 603 843 048
(vedle hotelu Apeyron)

Provozní doba:
Po-St-Pá:
8.00 - 12.00
Út-Čt:
9.00 - 12.00
So:
8.00 - 11.30

13.00 - 17.00
13.00 - 18.00

