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Co nového

Horké léto
Nechci Vám hned na úvod kazit náladu, ale taky se Vám zdá, že letní prázdniny letos u kají ještě rychleji než
obvykle? Srpen pádí dvojnásobným tempem. Jsem duší pořád někde v červnu a ono už bude za chvíli zvonit.
Budoucí prvňáčci se určitě těší, od druhé výš bude nadšení klesat. Ještěže jsou konec srpna a září kulturně nabité
a člověk si bude moci v letní náladě libovat i nějakou tu chvíli po kalendářním termínu. Například na atrak vně
obsazeném narozeninovém hudebním fes valu „Brod 1995“, který se chystá na 20. srpna na Ku lce. Nebo v nové sezóně KD Svět, kde přibude i pravidelné promítání filmů.
Výčet tradičních letních katastrof je letos naštěs chudší o zákazy vstupu do lesů, požáry a nedostatek či naopak
nadbytek vody. Přibývají ale ozvěny událos vzdálených, které nás i podle sta s k vedou k tomu zůstávat o dovolených spíše v bezpečí domova. Svět se v mediální smrš špatných zpráv jeví nebezpečnější než dřív. Opět se
zdá, že zažíváme horké léto, i když tentokrát ne podle hodnot na teploměru. Zachovejme ale chladnou hlavu,
aby nakonec nebylo horko, následované nevyhnutelným prudkým ochlazením, i u nás. Za m snad není třeba
znovuopevňovat Šumavu, i když dobrovolníci už se hlásí do zbraně. Opevnění v Dolánkách je jenom kulisou pro
britské filmaře. Plotům skutečným předcházejí ploty v našich hlavách. Ostatně ostnaté dráty neoddělují jen ty
druhé od nás, ale také nás od těch druhých. Podle toho, na které straně stojíme. To už jsme mnohokrát zažili
a mnohokrát zapomněli.
Není většího kontrastu než mezi ozvěnou z krimi zpráv a denní realitou. Pocit bezpečí občanů města se od
posledního šetření zdvojnásobil a bezpečně se dle dotazníkového šetření cí už více než dvě tře ny obyvatel
Českého Brodu. Ne že by nebylo co zlepšovat a na co se zaměřit. Stále považujete některá místa za nebezpečná.
Tam by měla cílit městská policie při své pochůzkové a hlídkové činnos .
Horko je na našem odboru rozvoje. Zde, v rozpáleném podkroví radnice, vrcholí práce na projektové přípravě
dalších inves c. A když byla řeč o prvňáčcích, rychlé tempo nabraly bourací práce v budově nové školy v nemocničním parku. Zvonit tam sice ještě v září nebude, ale už teď tam drnčí sbíječky a zanedlouho se přidají také
zednické lžíce. Díky týmu, který na podobě školy pracuje, bude výsledek stát opravdu za to. Za připomenu
stojí také probíhající stavební práce na novém osvětlení v ulici Jiřího Wolkera a na sídliš . Před dokončením je
prodloužení chodníku v Tuchorazské a příprava parkoviště pro kola a motorky u nádraží. Opravy běží v budovách
nemocnice. Předškolní dě se budou těšit z nových záchodů v MŠ Sokolská a dě napříč třídami novými záchody
ve školní jídelně v ulici Bedřicha Smetany. Třeba jim to návrat do lavic učiní o něco snesitelnějším.
Příjemný konec prázdnin Vám přeje
Tomáš Klinecký, místostarosta
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Krátce z města
Dalo by se předpokládat, že červen a prázdniny
budou pro RM méně náročné, ale počet projednávaných bodů tomu nenasvědčuje, posuďte
sami dle Věstníku. Na třech jednáních RM bylo
projednáno 107 bodů.
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Rada města pověřila odbor rozvoje jednáním
a přípravou smlouvy o výpůjčce (včetně podmínek) pozemků KN p.č. 523/3, 524/4, 604/3,
604/5, 2093, 2094, vše v obci a k.ú. Český Brod
(pozemky v areálu koupaliště) s SK Český Brod
na dobu neurčitou.

Rada města a Zastupitelstvo města schválily poskytnu dotace z rozpočtu města Český Brod
v rámci Programu podpory ak vit v sociální oblas v celkové výši 350.000 Kč, dotace z Programu č. 1: Zabezpečení pravidelné činnos NNO
ve výši 1.241.000 Kč a finanční prostředky na rekonstrukci a opravy fasád nemovitos v městské
památkové zóně města Český Brod na rok 2016
v celkové výši 300.000 Kč.

Zastupitelstvo města souhlasilo s celoročním
hospodařením města Český Brod podle rozpočtu na rok 2015 a schválilo znění Závěrečného
účtu za rok 2015, včetně výsledků hospodaření
a Zprávy o provedení přezkoumání hospodaření
za rok 2015 a přidělení hospodářských výsledků
středisek hospodářské činnos za rok 2015 do
jejich fondů a Účetní závěrku za rok 2015.

Rada města souhlasila s uzavřením smluv o dílo
na projektovou dokumentaci stavební úpravy
č.p. 1 s firmou Ateliér Hájek, za cenu 325.490
Kč včetně DPH, na akci Výměna oken a vchodových dveří pavilónu E + F nemocnice Český Brod
za cenu 528.019,63 Kč a na akci „Český Brod
– Stavební úpravy č.p. 1099 - školní jídelna“ s firmou: STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o. s cenou
9.993.047 Kč s DPH.

Zastupitelstvo města souhlasilo s poskytnu m
účelové půjčky T.J. Sokol Český Brod ve výši
500.000 Kč z Fondu sportu, kultury a volného
času Města Český Brod na rok 2016 a také s podáním žádos o dotaci na Ministerstvo kultury
na akci: Český Brod, budova sokolovny - oprava
čtyř gryfů, s povinným spolupodílem Města Český Brod částkou 46.949 Kč včetně DPH.

Rada města schválila přije dotace z Programu
2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje: z Humanitárního fondu ve výši
47.500 Kč pro projekt „Komunitní plánování“,
z Fondu cestovního ruchu ve výši 79.325 Kč pro
projekt „Po městě na kole“ a z Fondu kultury
a obnovy památek ve výši 80.000 Kč pro projekt
„Městská knihovna Český Brod: Vše pro čtenáře“.
Město Český Brod prostřednictvím elektronické
aukce vysoutěžilo nového dodavatele plynu do
konce roku 2017 pro sebe a své příspěvkové organizace. Vítězem se stala společnost Pražská plynárenská a.s. s cenovou nabídkou 1,4 mil. Kč. Tím
město ušetří přes 1,1 mil. Kč opro původní ceně
více než 2,5 mil. Kč. Dosažená úspora činí 44 %.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy
o vykonání Přezkoumání hospodaření města
Český Brod za rok 2016 a smlouvy na provedení
Kontrolní činnos - ověření účetní závěrky za rok
2016 s firmou Atlas Audit s.r.o.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Český Brod na rok
2016. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 168.392,50
s. Kč, rozpočtové výdaje provozní se zvyšují na
104.987,50 s. Kč, rozpočtové výdaje inves ční
se zvyšují na 58.305 s. Kč, položka financování
se nemění.
Rada města schválila Výroční zprávu města Český
Brod za rok 2015 a Výroční zprávu Místní agendy
21 2015 a Roční plán zlepšování Zdravých měst
a Místní agendy 21 pro rok 2016, texty Zpráv lze
nalézt na webu města.
Zastupitelstvo města zamítlo stanovení místního
koeficientu pro výpočet daně z nemovitos pro
rok 2017.
Rada města schválila účetní závěrky za rok 2015
a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015
příspěvkovým organizacím města.
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Body projednávané Radou města 8. 6. 2016
1. Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací
obvod Nymburk, na období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2025
2. VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace
Doubravčice
3. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory
ak vit v sociální oblas
4. Proces komunitního plánování - přije dotace, uzavření smlouvy se Středočeským krajem
5. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Český Brod
na rok 2016
6. Městská knihovna - schválení účetní závěrky za rok
2015 a schválení a rozdělení HV za rok 2015
7. ANNA - sociální služby - schválení účetní závěrky za rok
2015 a schválení a rozdělení HV za rok 2015
8. MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní závěrky za
rok 2015 a schválení a rozdělení HV za rok 2015
9. MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěrky za rok
2015 a schválení a rozdělení HV za rok 2015
10. MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní závěrky za
rok 2015 a schválení a rozdělení HV za rok 2015
11. Technické služby Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2015 a schválení a rozdělení HV za rok 2015
12. ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěrky za
rok 2015 a schválení a rozdělení HV za rok 2015
13. ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní závěrky za
rok 2015 a schválení a rozdělení HV za rok 2015
14. Schválení uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání
hospodaření za rok 2016
15. Schválení smlouvy o kontrolní činnos - ověření účetní závěrky za rok 2016
16. Žádost o poskytnu půjčky TJ Sokol Český Brod
17. Projekt MK - vše pro čtenáře
18. Změna Statutu Fondu sportu, kultury a volného času
Města Český Brod
19. Výroční zpráva města 2015
20. Informace - Zápis č. 6 z komise pro místní čás
21. Účetní závěrka Města Český Brod za rok 2015
22. Závěrečný účet za rok 2015 - Město Český Brod
23. Dodatky smluv - dopravní obslužnost na rok 2016
24. Jmenování člena povodňové komise Města Český Brod
25. Ukončení smlouvy o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů mezi městem Český Brod a spol. EKOLAMP
26. Revokace usnesení č. 162/2016 a vyhlášení záměru
na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice
Český Brod
27. LECCOS, z. s. - prodloužení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ze dne 27. 9. 2006 - prostory v č.p. 12
28. Vyhodnocení nabídek a prodej osobního automobilu
Škoda Fabia
29. Po městě na kole - smlouva se Středočeským krajem
30. Prodej bytové jednotky č. 5. v č.p. 1127 ul. K Dolánkám
31. Smlouva darovací – S.
32. Dodatek ke smlouvě o dílo - AVE Kolín
33. VZ - jídelna 1099 - stavební práce
34. VB - RWE GasNet, s.r.o. - NTL - ul. Žižkova
35. Projektová dokumentace - „Doplnění vodovodní sítě,

Věstník
část D: Český Brod, ul. Jana Koziny - Bedřicha Smetany- propojení řadů“
36. Výběr dodavatele - Celková oprava sociálního zařízení
MŠ Sokolská, Český Brod
37. Výběr dodavatele - Školní jídelna, rekonstrukce vstupu sociálních zařízení a ÚT
38. Výběr dodavatele - TDS a KBOZP - rekonstrukce sociálního zařízení Český Brod
39. Převod podílu pozemku - Bytové družstvo Kounická
40. Převod podílu pozemku - Bytové družstvo Mozartova
41. Principy pravidel priva zace
42. Nabídka na zvýšení zabezpečení majetku města (areálu
hájovny ML) a zajištění enviromentálního vzdělávání
43. Výroční zpráva 2015 a roční plán zlepšování ZM
a MA21 pro rok 2016
44. Informace - Rodinné relaxační centrum - Klučovská
45. VZMR - TDS a KBOZP - škola 1100 a jídelna 1099
46. Informace - Stav prací v areálu nemocnice ke dni
6. 6. 2016
Body projednávané Zastupitelstvem města 15. 6. 2016
1. Veřejnoprávní smlouva speciální stavební úřad pro
místní komunikace Doubravčice
2. Veřejnoprávní smlouva speciální stavební úřad pro
místní komunikace - Poříčany
3. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2016
4. Závěrečný účet za rok 2015 Město Český Brod
5. Účetní závěrka za rok 2015 Město Český Brod
6. Změna Statutu Fondu sportu, kultury a volného času
Města Český Brod
7. Žádost o poskytnu účelové půjčky TJ Sokol Český Brod
8. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory
ak vit v sociální oblas
9. Rozdělení finančních prostředků Programů podpory
kultury, sportu a volného času v Programu č. 1: Zabezpečení pravidelné činnos NNO
10. Poskytnu finančních prostředků na rekonstrukci
a opravy fasád nemovitos v MPZ města Český Brod
v roce 2016
11. Dodatky smluv - dopravní obslužnost na rok 2016
12. Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitos Obecně závaznou vyhláškou pro rok 2017
13. Český Brod, budova sokolovny - oprava čtyř gryfů
14. Principy pravidel priva zace
15. Smlouva darovací - S.
16. Tuchorazská, stavba chodníku - pozemek 873/6
17. Činnost kontrolního výboru
18. Zápisy z jednání kontrolního výboru a zápisy z provedených kontrol
Body projednávané Radou města 22. 6. 2016
1. Technické služby Český Brod - žádost o čerpání invesčního fondu
2. Technické služby Český Brod - čerpání rezervního fondu
a úprava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016
3. ZŠ Žitomířská Český Brod - úprava závazných ukazatelů
rozpočtu organizace na rok 2016
4. Použi výnosu z dědictví

Věstník
5. Změna přílohy ke zřizovací lis ně příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, TYRŠOVA 68,
OKRES KOLÍN
6. Vyhodnocení nabídek - záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod v budově
č.p. 507
7. Pronájem garáže č. 1 v areálu nemocnice Český Brod
8. Dodatek k pojistné smlouvě Autopojištění 2015 smlouva číslo:736173336 - pojištění motocyklu Sukida
v majetku MěL
9. Akční plán města Český Brod na období 2016/2017
10. Revokace usnesení - souhlas užíváním pozemků v k ú.
Doubravčice
11. Vyhlášení záměru - pacht pozemků v k.ú. Klučov
12. Výpověď z nájmu pozemků JF TAKO
13. VB – J. - kanalizační a vodovodní přípojka - ul. Lužická
14. VB – J. - kanalizační a vodovodní přípojka - ul. Ruská
15. VB - Obec Vrátkov- kanalizační přípojka - Vrátkov
16. VB - Česká telekomunikační infastruktura, a.s. - komunikační kabel - ul. J. Kouly
17. VB - Česká telekomunikační infastruktura, a.s. - komunikační kabel - ul. J. Kouly
18. Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a čásodběrného plynového zařízení, Tyršova č.p. 67
19. Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a čásodběrného plynového zařízení, Tyršova č.p. 68
20. Elektronická aukce na dodávku plynu
21. Výběr dodavatele PD stavební úpravy č.p. 1
22. VZ Výměna oken a vchodových dveří pavilónu E + F
nemocnice Český Brod výběr dodavatele
23. Souhlas s vykonáváním další výdělečné činnos
24. Uzavření smlouvy - koncepce vegetačních úprav vybraných ploch nám. Arnošta z Pardubic
25. Uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sí VVN na VN a NN pro město Český Brod
26. Uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektřiny pro příspěvkové organizace města
27. Informace - Využi nemovitos v areálu nemocnice
Český Brod - ANESAN
28. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj
a stavebnictví ze dne 6. června 2016
29. Informace - Zápis komise ŽP ze dne 18. 5. 2016
30. Informace - Kaple sv. Gotharda - restaurátorský průzkum a rozpočet
31. Smlouva OSA za vystoupení skupiny Krausbery
32. Servisní smlouva k produktu Espio
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33. Aktualizace způsobu zabezpečení finančními zdroji inves ční akce T.J. Sokol Český Brod z rozpočtu města
34. Aktualizace způsobu zabezpečení finančními zdroji inves ční akce TJ Slavoj Český Brod, z.s. z rozpočtu města
35. Nájemní smlouva se SOŠ Liblice k zajištění krajských
voleb 2016
36. Odvolání člena komise pro místní čás
37. Informace - Chodník Tuchorazská, zápis z jednání s I. Š.
38. Informace - Stav prací v areálu nemocnice ke dni 20.
6. 2016
Body projednávané Radou města 13. 7. 2016
1. Vyhlášení záměru - pronájem pozemku v k.ú. Liblice
u Českého Brodu
2. Vyhlášení záměru - pronájem čás pozemku v k.ú. Český Brod (Zahrady)
3. Pronájem v prostorách KD Svět - MSC NET s.r.o.
4. Změna názvu nájemce GE Money Bank, a. s.
5. Pojištění majetku a odpovědnos města Český Brod nabídky pojišťoven
6. Uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v č.p. 1 - bankomat Česká spořitelna
7. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce LECCOS z.s.
8. Revokace usnesení - chybné IČO
9. PD na 282 - dodatek ke smlouvě o dílo
10. VZMR - PD na opravu fasády a vybudování bezbariérového přístupu do č.p. 70 v Českém Brodě
11. VZ - Výběr dodavatele jídelna 1099
12. Odvolání člena komise bezpečnos
13. Informace - Zápis č. 7 z jednání komise pro místní čásdne 14. 6. 2016
14. Vyhlášení záměru - pacht pozemků v k.ú. Klučov
15. VZ „Dodávka sví del a stožárů VO města Český
Brod“
16. Pronájem pozemků v obci a k.ú. Český Brod (areál
koupaliště)
17. Informace - Snižování stavu holubů
18. Informace - Zlepšení mikroklima ckých podmínek
a revitalizace zeleně ve městě Český Brod
19. Návrh oddělovacího plánu
20. Dohoda o vytvoření SÚPM
21. Informace - Stav prací v areálu nemocnice ke dni
11. 7. 2016
22. Výsledky elektronické aukce - dodávka plynu
23. Informace - O dokončení magisterského studia ředitelky příspěvkové organizace MŠ Liblice

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Svatava Šedinová, pan Josef Hazelbach, paní Ludmila Červinková,
paní Jiřina Hitschfeldová, paní Marta Pazdercová, pan Petr Zrubecký,
pan Bohuslav Filoun, pan Fran šek Tocháček, paní Libuše Ulrichová,
pan Josef Šermauer, paní Marie Beránková, paní Bohumila Skalová,
paní Jarmila Jindrová, paní Jarmila Bělová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Brody sportují
Pod mto heslem se uskutečnilo další setkání „Brodů“ a s ohledem k zaměření akce bylo nejvhodnějším
místem Sportovní centrum ČVUT na Herbertově, které je součás městské čás Herbertov patřící do Vyššího Brodu. Ve středu představitelé měst slavnostně otevřeli putovní fotografickou soutěž Brody v Brodě,
která byla instalována v městském informačním centru na náměs Vyššího Brodu.
Čtvrtek již byl věnován sportovním a sportovněkulturním kláním. Během dopoledne proběhl nohejbalový turnaj trojic, vesměs smíšených, s výraznou rekreační úpravou pravidel. Přesto naši
hráči prokázali, že nohejbal v našem městě má
nejen vrcholové zázemí, ale i nadšené rekreanty,
a tak v kooperaci s nejlepší hráčkou nohejbalu ČR
L. Cibulkovou ve finále porazili pořádající družstvo
Vyššího Brodu.
Po odpočinkové čás věnované prohlídce kláštera ve Vyšším Brodě pokračovala družstva měst
v soutěži „Člověče, přeBroď se“ v přírodní variantě
známé hry. Hrací kostka nejvíce přála týmu z Havlíčkova Brodu, který se do domečku dostal nejdříve, před naším družstvem. Ve večerní společenské
čás bylo dost času na probrání všech možných
témat, která Brody sdružují i sužují i na taneční
kreace při výborné hudbě. Složení našeho týmu

bylo zárukou, že i v této setkání čás nezůstaneme
pozadu. V závěru nám HavlBrod nabídl remízu…
V pátek mohla družstva předvést, jak jsou na tom
s vodáckou technikou během sjezdu na ra ech
z Vyššího Brodu do Rožmberka. Přestože zkušenosdružstev, jejichž městy protékají Sázava, Jizera,
Vltava, byly patrné, naše družstvo od Šembery si
vedlo nadmíru zdatně. Po dojezdu jsme se velmi
srdečně loučili, protože dva společně prožité dny,
plné zážitků a dobré nálady, nešlo jen tak přejít
jednoduchým na shledanou.
Velký dík panu starostovi Milanu Zálešákovi za přije ,
Karlu Trojákovi za organizaci setkání a všem dalším zástupcům města, kteří se na vydařené akci podíleli.
Pavel Janík, člen týmu Českého Brodu
foto: Stanislav Novotný
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Pozvánka do galerie Šatlava – Petr Kameníček
Autorská výstava řezbáře Petra Kameníčka v galerii Šatlava nabídne náhled na kouzlo a poe ku dřeva.
Petr Kameníček se narodil v roce 1951 a překvapivě dosud žije zejména díky konjukturálnímu využi faktu, že se průměrný věk soustavně prodlužuje. Otec Petra Kameníčka byl akademický malíř.
Kromě vstřícného vztahu k výtvarnému umění po
něm zdědil hlavně sklon k ironii, sebeironii a odpor
k autoritám, hlavně těm rudým.
Petr Kameníček působil 20 let jako řezbář v Divadle Spejbla a Hurvínka. Jak sám říká: „Naštěs tam
byly i jiné loutky než ty tulní.“ S kolegou měli práci
rozdělenou. Ivan dělal Spejbly a Hurvínky, Petr řezal Máničky a Bábinky. Psa dělali napůl a do hospody chodili společně.

Po sametové revoluci odešel Petr Kameníček na
volnou nohu a opus l tak práci v divadle a m i tuto spíše charita vní než výdělečnou činnost. V posledních letech se snaží věnovat co nejvíce volné
tvorbě. Některé tyto práce Vám představí na své
výstavě.
Těší se na ohlasy od návštěvníků výstavy. Výstavu můžete zdarma navš vit v termínu od 2. do
26. září. Otevřeno je na požádání v rámci provozní
doby informačního centra.
Zdenka Bočková, IC
foto: Bohumil Pechlák

Je známo, že práce v kultuře je sice inspirující
a někdy i zábavná, vždy však mizerně honorovaná.

CO NÁS ČEKÁ V ŠATLAVĚ
V galerii Šatlava ještě uvidíte: V říjnu výstavu fotografií a diapozi vů SOŠ Liblice „Škola v zrcadle doby“. V listopadu výtvarné práce na téma čisté Pošembeří a v prosinci kolek vní výstavu
sdružení malířů Praha.
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Cvičení s technikou
Jistě každý ví, jak zlý pán umí být voda a co vše dokáže zničit, když nateče tam, kam nechceme. Proto před
dvěma roky rozhodl starosta města o nákupu techniky pro krizové řízení, která nám pomůže dostat vodu
z míst, kde jí mít nechceme.
Každý rok provádí ve spolupráci s Technickými
službami Český Brod pracoviště krizového řízení
opakovaně kontrolu funkčnos techniky, kterou
máme pro případ nenadálého nebezpečí, když zahrozí voda. Proto máme ve skladě uložena čerpadla - kalová i plovoucí, elektrocentrálu a příslušný
rozvaděč a samozřejmě nechybí i větší množství
hadic. O techniku se pečlivě starají pánové Malý
a Šedivý z Technických služeb Český Brod. Tak jsme
připraveni na vodu ve sklepích i na místech, kde by
neměla být.
Je hezké ráno, středa 8. června a na břehu rybníka
v kempu se vše chystá. Během 10 minut mají oba
pánové vše zkompletováno a čekají jen na povel.
Ten zazní, elektrocentrála vrčí a čerpadla se dávají
do práce. Jak se můžete přesvědčit na přiložených
fotografiích, vše funguje a my můžeme spokojeně cvičení ukončit. Technika zase skončí ve skladu
a až do příš akce na podzim tohoto roku může
„spát.“ Doufejme, že bude potřeba jen při cvičeních. Je ale dobré vědět, že v případě, kdyby voda
zahrozila, jsme připraveni vlastními silami pomoci.
Nemůžeme se spoléhat jen na hasiče, i když hasiči např. i v Poříčanech při povodni 2013 odvedli
obrovský kus práce a místní to jistě velmi ocenili.

Díky Operačnímu středisku HZS pomáhali a nejen
v Poříčanech také hasiči z Kounic a Úval. Jak ukázala situace při povodních roku 2013, kdybychom
tuto techniku měli již tehdy, mohli jsme my sami
rychleji pomoci např. v Poříčanech, v našem městě
v parku i jinde.
Poděkování patří Technickým službám Český Brod,
že se o zařízení starají a také je pravidelně testují.
Václav Hájek, bezpečnostní ředitel
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Středověké hradby
Ve dnech 26. 4. až 26. 7. 2016 se uskutečnila další etapa opravy na středověkých hradeb sousedících s ulicí
Šafaříkovou v Českém Brodě. Práce prováděla firma ARCHKASO spol. s r. o. za částku 330 síc Kč. Město
získalo na opravu této památky dotaci ve výši 135 síc Kč z Ministerstva kultury z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón.
Proběhlo očištění zbývající čás koruny hradeb
a oprava vnitřní čás těla hradebního opevnění.
Restaurátorské práce spočívaly v mechanickém
očištění koruny a hradebního okolí od biologického znečištění náletovými rostlinami. Tím se odkrylo rozmístění a tvar původních střílen. Zdění se
provádělo auten ckou vápennou maltou. Koruna
hradební zdi byla dozděna do původního tvaru
a zatažením struktury zdění se docílilo zamezení
průniku vody do opevnění.
Veškeré práce byly konzultovány a schváleny pracovnicí Národního památkového ústavu Praha paní

Původní stav

Mgr. Evou Zápalkovou a navazovaly na předchozí
dvě etapy, v rámci kterých byla očištěna koruna
hradeb a doplněno spárování stejnou technologií,
jako v letošní etapě.
V další etapě nás čeká spárování vnitřního a vnějšího těla hradeb včetně obou bašt a předpokládaná
hodnota těchto prací přesahuje 3 miliony Kč.
Záchrana jedné z našich nejkrásnějších dominant
města stojí za to.
Jitka Kocourková, referent odboru rozvoje

Současný stav

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 24. 6. 2016 byly mezi občánky Města Český Brod přivítány tyto dě : Prokop Malý,
Marcus Hrázský, Anna Koštělová, Filip Pokorný, Adéla a Aneta Nečkovy, Sebas án Wretzel,
Mikuláš Dvořák a Anna Škutová. Slavnostní akt provedl starosta města Jakub Nekolný.
Rodičům přejeme hodně rados z dě .
Další vítání občánků je naplánováno na podzim tohoto roku. Rodiče nově narozených dě
s trvalým pobytem v Českém Brodě se mohou hlásit v kanceláři matriky osobně, telefonicky
nebo e-mailem.
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Ohlédnu za první sezónou v KD Svět
Skončila první sezóna v českobrodském kulturním domě a ohlasy na ni byly velice pozi vní. Jak to v KD Svět
bude dál a co se chystá nového, prozradila produkční Kateřina Anna Nováková.
Tato první sezóna byla taková polovičatá – začala až
po slavnostním otevření v lednu, přesto práce bylo
hodně. Snažila jsem se o pestrou náplň programu,
zároveň bylo potřeba objednávat pořady na příšsezónu, protože mnoho umělců je dlouhodobě
zaneprázdněných, a k tomu řešit i různé technické nedostatky budovy, které se přirozeně objevují u každé stavby až po spuštění plného provozu.
Jsem velmi ráda, že jsme to úspěšně zvládli. Velké
díky za to patří divákům, kteří vyjadřovali podporu
nejen pochvalami, ale hlavně četnými návštěvami.
Některá představení byla vyprodaná, jiným se tolik nedařilo, jak si to vysvětluješ?
S m se samozřejmě musí počítat. Českobrodské
publikum jasně ukázalo, co ho baví a mto směrem
se bude KD Svět ubírat dál. Rozhodně ale nezapomínám na zbývající minoritní skupiny, které mají
zájem např. o hudbu specifického žánru nebo vážnější divadelní kousky. Cí m jako povinnost dopřát
kulturní vyži i jim a počítám s m, že tyto pořady
bude případně potřeba finančně podpořit.
Jak sezóna probíhala, prozradíš nám něco ze zákulisí?
V této sezóně jsme zažili opravdu vše. K těm méně
příjemným zážitkům patřilo zrušení slibného koncertu, úraz technika při stavbě kulis a jeho následný transport sanitkou do nemocnice, díky čemuž
jsme nemohli dodržet začátek představení. Akční
byla i záchrana nábytku v suterénu KD, kam se odpadními cestami dostala voda při záplavových
deš ch. S právní zástupkyní města se řešila dvě
anonymní udání, z nichž
jedno bylo klasifikováno
jako pomluva. Rozhodli
jsme se za m žalobu nepodávat, ale osobně mne
mrzí, že naše práce může
v někom vyvolat takovéto nega vní myšlení.
Naopak pochlubit se mů-

žeme řadou vyprodaných pořadů a takový ohlas
diváků přebije vše nepříjemné.
Tak to bylo opravdu veselo a co chystáš nového?
V Křeslech pro hosta filmové hvězdy vystřídají známé osobnos i z jiných oborů. Přibude více žánrů
divadelních představení, kvalitních hudebních koncertů a novinkou bude pravidelné promítání filmů.
Připomínám, že jsme stále otevřeni nápadům
a připomínkám diváků. A ještě jednou děkujeme
za jejich podporu!
Ptala se Zdenka Bočková, IC
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Jak dopadl názorový průzkum 2016?
Názorový průzkum jsme realizovali již počtvrté a to za asistence Agora CE, o.p.s. Jeho smyslem bylo dát
našim občanům možnost vyjádřit se k „věcem veřejným“, poskytnout jim prostor pro jejich názory, připomínky či podněty. Zjis t směr, kterým se má Český Brod ubírat.
Dotazníkové šetření navazovalo na názorové průzkumy prováděné v minulých letech (2007, 2012,
2014). Zachy lo tak, jak občané vnímají změny ve
městě v posledních deví letech a jak se mění jejich názor na podmínky života ve městě, například
na to, zda se město stává upravenějším, bezpečnějším a celkově vhodnějším pro život. Právě takové
informace, spolu s iden fikací hlavních problémů,
mohou být užitečným podkladem pro plánování
dalšího rozvoje města.
Ačkoliv měl každý možnost účastnit se průzkumu,
populace Českého Brodu se do něj nezapojila rovnoměrně. Obecně je možné říci, že se do výzkumu
zapojili především vzdělanější obyvatelé resp. obyvatelky ve středním věku. Šance vyplnit dotazník
v štěné či on-line podobě využilo celkem 402 respondentů.

Ve srovnání s výsledky předchozích ročníků dotazníkového šetření lze konstatovat, že spokojenost
se životem v našem městě obecně roste. Přestože
zde přetrvávají některé oblas či konkrétní problémy (např. ve zdravotnictví nebo dopravě), které
vnímají obyvatelé nega vně, i o těchto je možné
říci, že ve srovnání s ostatními ročníky dochází ke
snižování jejich palčivos . Stále menší množství
lidí je vnímá jako významné problémy. Na druhou
stranu trendy, které znamenají snižování spokojenos s určitými oblastmi (např. stav a úprava veřejných prostranství), znamenají pokles v tak malé
míře, že se může jednat pouze o chybu sta s ckého měření.
V některých oblastech došlo dokonce k zásadnímu
zlepšení, které znamená posun spokojenos v řádech desítek procent. Asi nejzásadnější „skokanem
roku“ tak je oblast bezpečnos tradičně vnímaná
v Českém Brodě jako problema cká. V celkovém
shrnu se cí občané Brodu daleko bezpečněji,
než v předchozích letech.
Obsáhlou Závěrečnou zprávu názorového průzkumu včetně grafů, sta s ckých dat a komentářů
najdete na webu města www.cesbrod.cz/zdravybrod. V štěné podobě je k dispozici v kanceláři
starosty.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkového
šetření.
Petra Ištvániková, PR manažerka
Vojtěch Černý, Agora CE, o.p.s.
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Prázdninové rekonstrukce
Město Český Brod připravilo na prázdninové období letošního celkovou opravu sociálních zařízení ve školní
jídelně v ulici Bedřicha Smetany a 1. etapu v MŠ Sokolská.
MŠ Sokolská
Celková oprava sociálních zařízení v Mateřské škole
Sokolská obnáší opravu v pavilonech C a A a z časových důvodů je rozdělena na dvě etapy. V červenci
2016 byla zrealizována celková oprava v obou podlažích v pavilonu C, rekonstrukce v pavilonu A proběhne v srpnu příš ho roku. Každá z etap bude
stát více než 400 síc korun a město tyto opravy

hradí ze svého rozpočtu. V rámci již provedených
prací jsou umývárny, sprchy a toalety pro dvě třídy
v novém kabátě, vyměněny byly i veškeré instalační rozvody. Dě tyto změny, kromě vizuálního vnímání, pocí i při užívání zařizovacích předmětů. Na
tyto práce naváže mateřská škola výmalbou třídy,
takže všichni se mohou těšit, že prostory budou,
díky realizační firmě Daniel Šperk, hezčí než dřív.

Školní jídelna v ulici Bedřicha Smetany
V předešlých letech proběhly stavební práce na
rekonstrukci a modernizaci školní jídelny. V prostoru jídelny byly instalovány nové sety pro strávníky, v roce 2015 byla zrekonstruována celá kuchyně, byla zateplena budova a byly vyměněny okna
a vstupní dveře. O letošních prázdninách probíhá
rekonstrukce sociálních zařízení ve školní jídelně
a spolu s m je rekonstruováno ústřední vytápění
celé budovy. Původní dispozice sociálního zařízení
a skladů na levé straně vstupní haly byla zbourána, namísto toho vzniknou prostory pro chlapecké

a dívčí toalety s větší kapacitou, prostor pro kotel
a sklad. V celé budově byly demontovány rozvody
ústředního topení a po opravě stěn budou nainstalovány nové rozvody včetně nových otopných těles.
Dojde i na výměnu stávajících kotlů. Práce probíhají
dle smlouvy v termínu letošních letních prázdnin.
Tyto práce realizuje společnost MOZIS s.r.o. za celkovou částku 1,5 milionu Kč hrazenou z rozpočtu
města.
Petr Kostkan, referent odboru rozvoje

Co nového

Českobrodský zpravodaj
červenec/srpen 2016

13

Rozvoj města aneb naše plány tentokrát v areálu nemocnice
Na jiném místě letního čísla Zpravodaje se můžete dozvědět o výsledcích názorového průzkumu provedeného
v červnu letošního roku. Moc nás těší, když spokojenost s životem ve městě dle tohoto průzkumu roste, avšak
podobně jako veřejnost i my vidíme další prostor pro zlepšení. Radost nám udělalo i zjištění, že se necelých
80 % zúčastněných obyvatel cí informováno o dění ve městě a naprostá většina pak získává informace z Českobrodského zpravodaje. Ale v dotaznících jste také uvedli jako chybějící typ informací ty o rozvojových plánech
ve městě, proto bych chtěl tuto chybu napravit a na stránkách Zpravodaje se tomuto typu informací věnovat.
Dovolím si tento měsíc začít areálem nemocnice,
kde nás čeká opravdu ještě hodně práce. V hlavní
nemocniční budově i nadále počítáme s lůžky následné péče a měla by tedy sloužit pro zdravotnictví. Ještě v letošním roce bude přeložena elektro
rozvodna, což umožní opětovně otevřít vstup do
nemocnice hlavním vchodem. V příš m roce by
pak měly být zrekonstruovány vstupní prostory,
záchody pro veřejnost a stávající výtah. Dále bude
přistavěn ještě jeden velkokapacitní výtah přístupný též ze zahrady. Přístavba vrátnice bude zbořena
a tento boční vchod uzavřen.
V budově bývalého ředitelství je plánován vznik
domu sociálních služeb, jež by mohl být spolufinancován z prostředků Evropské unie. Nový domov
by zde měly nalézt společnost LECCOS s rodinným
centrem a poradnou pro rodiny, Spirála pomoci
s kompenzačními pomůckami, Prostor se zázemím
pro terciální prevenci a poradnou pro rodinné příslušníky osob se závislos na drogách (tedy nikoliv
pro osoby závislé na drogách, protože kontakt s nimi probíhá na ulici), dluhová poradna a další služby.
V druhém patře uvažujeme o zřízení krátkodobého
intervenčního bydlení pro ohrožené ženy s malými
dětmi. Prostory po bývalé chirurgické ambulanci
město již pronajalo a v dohledné době zde bude
otevřena nová lékárna Pilulka.
V posledním tře m rovnoběžném objektu již nyní
stavaři dokončují bourací práce, aby zde mohli vybudovat novou školu pro první až tře třídy. Jelikož
jsme na stavbu obdrželi dotaci ve výši 30 mil. Kč,
kterou musíme prostavět a vyúčovat ještě v letošním roce, bude většina prací probíhat na podzim letošního roku. Dokončovací práce hrazené z rozpočtu města pak jsou v plánu začátkem příš ho roku
a celá akce skončí nejpozději v květnu. Od školního
roku 2017/18 již bude škola sloužit svému účelu.
Dě budou mít přístup z Bezručovy ulice, která bude
jednosměrná s možnos krátkodobého parkování.
Nově se také v prostorách bývalé nemocniční prá-

delny počítá s výdejnou obědů pro dě z nejnižších
tříd obou českobrodských základních škol.
V budovách staré polikliniky a rozestavěné polikliniky chystá společnost Nemocnice Český Brod
vybudovat Zdravotní centrum Český Brod a přesunout sem lůžka z bývalé gynekologie. Oba dva
objekty chce získat do svého majetku, avšak tomu
brání smlouva o bezplatném převodu majetku
do vlastnictví města. Proto město jedná se státem o výjimce, na které je závislý další postup. Po
případném vyprázdnění budovy G bychom tento
objekt chtěli využít na bydlení pro seniory patrně
opět ve spolupráci se soukromým subjektem.
V budovách bývalého zubního a dětského oddělení jsou soustředěné ordinace soukromých lékařů
a oba dva domy prochází podstatnou proměnou.
Vyměňují se okna, opravují sociální zařízení, chodby
i samotné ordinace. V bývalé údržbě pak je umístěna spisovna městského úřadu a z dopravy by mohl
vzniknout nízkoprahový klub pro neorganizovanou
mládež. V případě, že se plány vydaří, mohly by
všechny objekty v areálu nemocnice být v roce 2020
opraveny a sloužit svým starým či novým účelům.
V září se podíváme na plánované změny na radničních budovách, které se dotknou například městské policie, knihovny nebo informačního centra.
Jakub Nekolný
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Když se řekne Cambridge YLE tests...
Poslední den školního roku si 9 českobrodských dě domů přineslo kromě školního vysvědčení také cer fikát
o úspěšném složení mezinárodně uznávaných cambridgských zkoušek z anglič ny - YLE test. O co jde a jak
to celé probíhalo? Na to jsem se zeptala paní Mgr. Mar ny Benákové, ředitelky Jazykové školy Carpinus.
Co zkratka YLE znamená?
Zkoušky se jmenují Cambridge Young Learners English Tests a vypisují se ve třech úrovních: Starters,
Movers a Flyers.
Kdo je organizuje?
Testy sestavuje University of Cambridge. Ta spolupracuje s pobočkami Britské rady po celém světě,
které testování pořádají. Cambridgská univerzita si
školí examinátory, kteří zkouškové dny v jednotlivých zemích objíždí a ústní část zkouší. Vyplněné
testy společně se záznamem z ústní čás posílají
do Cambridge, kde testy opraví.
Pro koho jsou testy určené?
Pro dě od 7 do 12 let, ale v ČR je praxe trochu
jiná. Starters, testy pro ty nejmenší, předpokládají,
že dítě v AJ píše a čte. Ne každá ZŠ začíná s cizím jazykem v první třídě, v sedmi letech některé dě už
pár slovíček napíší, něco přečtou, ale není to dost
na mezinárodní standard. Z mé
praxe vyplývá, že většina českých dě je schopná napsat
úroveň Starters nad 80 % až
v 5. třídě. Ale na základě
věku dě od zkoušky nevyhodí. Jen v tom věkovém
rozpě nes hnou všechny úrovně. Naše škola
jezdí s dětmi 8 až 13 let.

A jak testy vypadají?
Skládají se ze tří čás : poslech, čtení a psaní a mluvení. Jsou celé v anglič ně, ale nečekejte gramacké kroužkovací testy. Přestože já se v praxi setkávám spíše s mto druhem testování, YLE jsou
naštěs jiné. Základem je velká slovní zásoba, detailní porozumění čtenému, psanému a mluvenému slovu a schopnost reagovat a vyjádřit se. Jedinou nevýhodou je cena, test stojí 1.500 Kč.
Jak se lze na testy přihlásit?
Každý se může přihlásit na Britské radě nebo v jazykové škole, která to nabízí. Podoba testů je specifická, proto je dobré se s nimi seznámit a natrénovat je předem. Naše škola to pojímá komplexně.
Dě přihlásíme společně, sejdeme se třikrát předem a dě si testy vyzkouší. V květnu je na testy
doprovodíme a v červnu se sejdeme na radnici na
slavnostním předání.
A jak vaši studen letos uspěli?
Velmi dobře. Většina k nám chodí dlouhodobě již
od 3 let, dopadli výborně. Jsou mezi nimi i oba
moji synové, jsem na ně moc pyšná. Pár dě začalo
chodit později, udělaly velký pokrok, ale na výbornou ještě kousíček chyběl. Je to pro ně mo vace.
Ráda bych všem touto cestou ještě jednou pogratulovala a rodičům poděkovala, že jim studium
v naší škole i zkušenost s YLE testováním umožňují.
Jsem přesvědčená, že se jim to v životě vrá .
Dita Nekolná
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Českobrodská vzduchovka
Letos 20. 8. 2016 od 13.00 hod. se uskuteční na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici již šestý
ročník soutěže Českobrodská vzduchovka.
Soutěž je určena pro všechny amatérské střelce
ze vzduchové pušky. Tradičně je pamatováno i na
nejmenší střelce a k soutěži pro dospělé je přiřazena soutěžní střelba z dětských vzduchovek, určená
nejmenším střelcům, pro které budou i tento rok
nachystány medaile za nejlepší střelecké výkony.
Dětské vzduchovky si lze přinést s sebou či si je na
místě konání bezplatně vypůjčit od pořadatele. To
samé pla i pro dospělé střelce. Diabolky a broky
různých ráží budou rovněž k dispozici.
Střílené disciplíny a pravidla se opro minulému
ročníku, kdy střílelo třicet dospělých a osm dětských střelců nemění. První dvě disciplíny se střílí
z volné ruky z otevřených mířidel na vzdálenost dese metrů. První disciplína čítá šest ran na klasický
vzduchovkový terč, druhá disciplína po třech ranách. Tře disciplína se střílí v leže na padací figuríny, které jsou každá obodovány. Finálová exhibiční

střelba pro tři nejlepší střelce obsahuje tzv. střelbu
Ku ptáku, kdy každý z finalistů má po třech ranách
vedených na vyřezanou siluetu dravce.
Soutěž se koná za každého počasí, neboť prostor
střelnice je zastřešen. Startovné pro dospělého
činí 50 Kč, dětská soutěž je zdarma. V prostoru
parkánu bude možné zhlédnout i řadu dobových
reálií zaměřených na šedesátá a sedmdesátá léta
minulého stole v ČSSR. V případě dobrého počasí
bude možné zhlédnout některý z vybraných veteránů z tohoto období nebo po dohodě se v něm
projet.
Tímto jste srdečně zváni na parkán českobrodských
hradeb. Soutěž pro Vás za podpory města Český
Brod připravila Guardia Broda Bohemicalis.
Mar n Semrád, Guardia Broda Bohemicalis

16

Českobrodský zpravodaj
červenec/srpen 2016

Ze společnosti

Výtěžek benefiční akce pro gymnázium
Jak se stát finančně gramotným nám přišel prezentovat pan Jan Jirovský, člen týmu finančního poradenství Partners v Českém Brodě. V rámci projektu Den finanční gramotnos jsme absolvovali 4 lekce zaměřené na principy fungování finančního trhu, jak sestavit rodinný rozpočet, dobré a špatné úvěry, na co si dát
pozor při financování bydlení a jak nakládat s vydělanými penězi a tvořit rezervy.
Necelé dva měsíce k nám na gymnázium chodil
předávat své několikaleté prak cké zkušenos , jak
zacházet se svými financemi, jak se orientovat na
finančním trhu a na co si dát pozor, abychom se
nedostali do problémů s různými půjčkami. Nejvíce mě zaujalo, jak ušetřit na financování bydlení
a jak zvládnout rodinný rozpočet a u toho tvořit
rezervy a připravovat se na stáří.

Jménem studentů gymnázia děkujeme členům
skupiny Partners za příspěvek a za nabyté prak cké schopnos .
Jan Fedasko, student gymnázia (třída 2A4)

Pobočka Partners také uspořádala benefiční ples,
který se konal v březnu 2016 v místní Sokolovně.
Jako účastník musím potvrdit, že se akce velmi vydařila, tombola byla pestrá a ceny velice lákavé. Již
nyní se se svými spolužáky těšíme na další ročník.
Na závěr plesu pan Jirovský a jeho tým předali českobrodskému gymnáziu sponzorský dar v podobě
šeku o částce 20.564 Kč, který škola využila na rekonstrukci katedry ve třídě číslo 23.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ ZŠ A PRŠ
Základní škola a Prak cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359 nabízí zaměstnání na pozici:
Učitel/ka Základní školy prak cké, ZŠ Speciální na celý popřípadě částečný pracovní úvazek
(vhodné pro studenty VŠ), základní plat od 24.000 Kč, nástup: k 1. 9. 2016, popř. dle dohody.
Požadujeme: VŠ vzdělání, nejlépe Mgr. spec. pedagogika – učitelství, popř. učitelství ZŠ, nebo
studen učitelských oborů VŠ, zájem o práci s dětmi se zdravotním pos žením, zdravotní způsobilost, morální a osobnostní předpoklady, další odborné specializace – přírodovědné předměty, pracovní vyučování, dílenské práce, tělesná výchova, práce s IT, pěs telství, sport.
Nabídky zasílejte ihned mailem na zsaprsceskybrod@seznam.cz v podobě strukturovaného životopisu, popř. také s krátkým mo vačním dopisem. Další kontakty: tel.: 321 622 300,
web: www.zsaprsceskybrod.wz.cz, h ps://www.facebook.com/zsaprsceskybrod/.
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M‘am‘aloca žije i během dovolených
Pokud ještě někdo tápe, když se řekne pečení ve štolmířské veřejné peci, nechť se podívá na krásnou
reportáž na webu České televize. Kamera se dne 17. 7. 2016 zatoulala do naší nádherné vísky natočit obnovenou tradici pečení kváskového chleba. O historii místního kostela sv. Havla promluvil historik Vladimír
Jakub Mrvík, o stavbě chlebové pece Jiří Stuchl, ředitel M´am´aloca, o.p.s. a o pečení správného kváskového chleba zkušený pekař Fran šek Čáslavský.
Máte-li ovšem chuť seznámit se s pekařským řemeslem osobně, ochutnat právě vytažené dobroty
z pece, pocí t nezaměnitelnou vůni a zažít jedinečnou atmosféru, přijďte 13. 8. 2016, kdy je pečení
navíc spojené i s již neméně tradičním štolmířským
Restaurant day. Cílem těchto pravidelných akcí je
vzájemné setkávání a volně plynoucí zábava s inspira vními lidmi v příjemném prostředí spojená
s výměnou zkušenos . Termíny dalších pečení:
17. září, 15. října a 12. listopadu 2016.
Nezapomínáme ani na nasycení duše a zveme Vás
na čtvrtý ze série benefičních koncertů na záchranu barokního kostela Sv. Havla. V sobotu 27. srpna
od 20 hodin rozezní prostory štolmířského kostela
Blacksheepboy a Pale&Coy.
Kytarista a zpěvák Zdeněk Lichnovský alias Blacksheepboy je fascinovaný možnostmi domácího
lo-fi nahrávání a zvuku zkreslených syntezátorů.
Hudba na jeho debutu These Days tak propojuje
folkovou este ku a něžný pop s hutnými klávesovými plochami či elektronickými beaty. O své první
album jako Blacksheepboy se podělil v polovině
února s Eliškou Míkovcovou vystupující pod hlavičkou projektu Pale&Coy. Vstupenky jsou k zakoupení v Kulturně-environmentálním centru M´am´aloca, o.p.s. nebo v IC Český Brod.

Koncert navazuje na úspěšné a velmi zajímavé
vystoupení Jiřího S vína, který si podmanil všechny návštěvníky. Atmosférou byl pan S vín natolik
okouzlen, že přislíbil další účast. Společně s čembalem a zpěvačkou k nám do kostela sv. Havla zavítají 10. prosince na adventní koncert.
Láká Vás tvořivá práce s přírodním materiálem?
Pak vězte, že stále jsou otevřené kurzy keramiky
pro dospělé nebo dě . V 8 lekcích dostanete příležitost vyzkoušet si různé techniky tvorby z keramické hlíny. Naučíte se s hlínou pracovat volně z ruky,
pomocí rozmanitých nástrojů a forem, ale i na hrnčířském kruhu. Osvojíte si různé techniky zdobení
keramiky včetně glazování. Více informací u lektorky Ing. Pavly Hubáčkové (tel. 603 289 653).
Bc. Jiří Stuchl, M‘am‘aloca o.p.s.
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Poutě
Přelom letních a podzimních měsíců patří v našem regionu také k oslavám patronů našich kostelů,
kterým říkáme poutě. Posvícení, tak jak ho tradičně slavíme v Českém Brodě zářijovou neděli před slavnos sv. Václava je zase připomínkou posvěcení kostela biskupem. V kostele samotném tuto historickou
událost připomínají červené kříže v kruhových terčích. Mnohé rodiny a hlavně dě se těší v tento čas na
příjezd nejrůznějších atrakcí lunaparku.
Pouť však neznamená jen oslavu patrona kostela.
V tomto slově se ukrývají ještě další významy. Často se k takové oslavě putovalo z míst vzdálenějších
a poutníci tak touto cestou vzdávali úctu patronovi a přinášeli tak i osobní oběť. Hodnotná – dobře
prožitá pouť pak může pomoci poutníkovi v nasměrování či korigování jeho další cesty, případně
k usmíření. V tradičních oblastech společné poutě
mnoha farnos splynou v procesí, kde je možné
zaslechnout zbožné písně i modlitby.
Také my máme příležitost k obnově pozapomenutých tradic. A můžeme hledat i nové formy pou .
Máme k tomu nejméně dva aktuální impulsy: Prvním je vrcholící rok milosrdenství, vyhlášený svatým otcem Fran škem a za druhý impuls můžeme

u nás považovat třeba i snahu o záchranu kostela
sv. Havla ve Štolmíři. Vždyť pamětníci dosvědčují,
že právě Štolmíř byla častým místem odpočinku
i modlitby poutníků, kteří putovali ze Sázavského
kláštera do Staré Boleslavi.
Termíny tradičních pou na Českobrodsku proto
chceme doplnit dalšími třemi příležitostmi k putování, k němuž chceme pozvat všechny lidi dobré
vůle, kteří mají chuť pobýt nejen v krásné přírodě,
ale i na místech spjatých s našimi kořeny s odkazem našich předků.
Na „rodinnou pouť“ ze Štolmíře do Staré Boleslavi
pěšky, na kole či jakkoli kombinovaně se vydáme
už o prázdninách v pátek 19. srpna.
Na národní pouť svatováclavskou zveme ve státní
svátek 28. září.
Na autobusovou výjezdní farní pouť ke svaté bráně
do kláštera v Želivu a do Čihoště pak zveme v sobotu 8. října.
Neostýchejte se a připojte se!
Aleš Kašpar

zdroj: www.geocaching.com
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Táborová Hvězdná brána
Před rokem objevila skupina vědců během vykopávek v Gíze tajemný kruhový objekt. Ten byl následně
převezen na tajnou vojenskou základnu, kde ho vědci podrobili důkladnému zkoumání. Ukázalo se, že je
to jakási kruhová brána, která má po vnějším obvodu symboly souhvězdí. Původ a účel objektu se stále
nedařilo určit.
Po našem příjezdu na základnu jsme byli seznámeni
s dosavadními výsledky výzkumu, když v tom přiběhla hlídka s informací, že brána začala vykazovat
nezvyklou ak vitu. Rychle jsme se k ní tedy přesunuli a byli svědky toho, jak na bráně začala pulzovat
světla. Vzápě došlo k její ak vaci a vystoupilo z ní
několik osob mimozemského původu. Jejich velitel
pronesl řeč, ze které bylo zřejmé, že už na planetě
Zemi kdysi byl a lidé mu sloužili. Došlo k potyčce,
během které bylo zraněno několik našich strážných
a ukázalo se, že naše zbraně jsou pro jejich zbroji neúčinné. Nicméně vetřelce se podařilo zatlačit
zpět do brány, která se následně uzavřela.
Po této událos rozhodl velitel základny generál Hammond, že bude nezbytné posílit jednotky
a zvýšit počet speciálních týmů, které budou mít
výzkum objektu na staros . Tím jsme se oficiálně
stali členy programu „Hvězdná brána“. Druhý den
nám začal klasický vojenský dril – pochodová cvičení, fyzická příprava, úklid ubikací, biflování vojenských hodnos . Přijímač byl náročný, ale všichni
jsme ho zvládli a byli jsme přiděleni k jednotlivým
SG týmům. Dostali jsme uniformy, iden fikační
známky a byli připraveni k nasazení do akce.
Vědci mezi m provedli důkladnou analýzu incidentu a zjis li, že brána slouží k cestování mezi planetami naší galaxie a že neznámá osoba, která vedla
útok, je Apofis, vůdce nebezpečné mimozemské
rasy. Podařilo se přijít na způsob, jakým zadávat do

brány jednotlivé symboly a umožnit tak meziplanetární cestování. Tak začala naše dobrodružství.
Postupně jsme navš vili řadu planet, zjis li jsme,
jak se dá pro nepříteli bojovat, a získali jsme spojence z Aliance planet, kteří pro Apofisovi bojovali
stejně jako my. Abychom mohli do Aliance vstoupit
a získat tak spojence, museli jsme na jednotlivých
planetách splnit řadu úkolů, třeba ulovit přemnoženou zvěř, postavit vodní dílo, uvařit polévku,
nebo pomoci se zalesňováním.
Podařilo se nám získat informace o souřadnicích domovské planety Apofise a také o technologiích, které
umožní překonat jejich energe cké š ty. Vydali jsme
se tedy branou na jeho planetu a společnými silami
se nám podařilo překonat jeho vojáky a Apofise zajmout. Poté jsme ho branou poslali na opuštěnou
planetu, aby už nikdy nemohl škodit. Mise splněna.
Milan Rollo, Skautské středisko Psohlavci
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Návštěva Retro výstavy
Společně s žáky z prvního ročníku se třída 2. A vypravila do hlavního města na výstavu Retro 70. a 80. let.
Celá expozice byla instalována v Tančícím domě na Rašínově nábřeží, který je sám o sobě nepřehlédnutelnou stavbou a velkou pražskou zajímavos .
Výstava nám přiblížila 70. a 80. léta v Československu a ukázala nám například, jak vypadal dobový
panelákový byt včetně spotřebičů a celkového
bytového vybavení. K vidění byla i tehdejší myčka
nádobí. Dále jsme si mohli prohlédnout typickou
módu těchto let – šaty, šperky, doplňky, zapůjčené
kostýmy od slavných osobnos (Heleny Vondráč-

kové, Karla Go a, Libuše Šafránkové, Hany Zagorové...), produkty a originální dobové obaly (Seva,
Kofola, Tesla, ETA, JAWA aj.) a instalaci prodejny ze
seriálu Žena za pultem. Celá výstava byla rozprostřena do 3 pater budovy Tančícího domu.
Expozicí nás prováděla ikonická animovaná postava pana Vajíčka, která oddělovala reklamní spoty
v Československé televizi a zároveň se stala hlavním
symbolem výstavy. Na závěr exkurze jsme se nechali okouzlit výhledem na krásnou Prahu z posledního patra Tančícího domu, kde se nachází kavárna
s úžasnou vyhlídkou a velkým dalekohledem.
Celou exkurzi hodno m jako velmi příjemně strávené dopoledne a pro naše učitele bylo i krásným
vzpomínáním na dobu jejich dětství a mládí.
Radka Adamová, 2. A SOŠ Český Brod-Liblice

Ze společnosti
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Liblič třeťáci v ráji
Koncem června se třeťáci spolu s učiteli Jaroslavem Korseltem a Marií Radiměřovou na pár dní ocitli v ráji,
aniž by ovšem opus li náš pozemský svět. Šlo to ž o Český ráj, jeden z nejmalebnějších koutů naší republiky. Je to kraj pískovcových skalních měst, borových lesů, hlubokých údolí, půvabné lidové architektury
i řady významných památek.
Třeťáci během tří dnů stačili „ochutnat“ od všeho
kousek. Šťastnou náhodou se ubytovali v příjemném penzionu Zrcadlová koza na břehu Jizery asi tři
kilometry od Turnova (původní ubytování v „profláknutých“ Sedmihorkách to ž padlo). Všichni
se podivovali nad neobvyklým názvem penzionu
a teprve na místě zjis li, že jde o tradiční výletní
restauraci, jejíž jméno je spojeno s legendou o koze, která bojovala se svojí sokyní v zrcadle.
Hned první den odpoledne se třeťáci vydali pěšky do nedalekého Turnova a na zpáteční cestě si
prohlédli Dlaskův statek. Dozvěděli se mnoho zajímavého o životě a době sedláka a písmáka Josefa Dlaska (1782-1853), mj. i o jeho pokusech létat
pomocí vlastnoručně vyrobených křídel z husího
peří. Statek je roubený a představuje překrásnou
ukázku lidové architektury v Pojizeří.
Druhý den po snídani se všichni vydali do Turnova na vlak. Cílem byla stanice Ktová, odkud už to
nebylo daleko na Trosky - nejznámější dominantu Českého ráje, kam všichni vystoupali navzdory
úmornému vedru a dokonce vylezli na obě známé
věže – Babu a Pannu. Odměnou jim byly nádherné
pohledy na Český ráj.
Tře den si studen vychutnali krásu a roman ku pískovcových útvarů cestou na Zdenčinu skálu

a zejména Klokočské průchody. Všude kolem byla
spousta borůvek, kterých se dosyta najedli. Počasí bylo po celou dobu výletu nádherné a tak zbyl
čas i na koupání v Jizeře a na roman ku u táboráku
s nezbytným opékaním buřtů a zpěvem za doprovodu kytary (díky Katce Pačesové).
Čtvrtý den nezbylo, než si zabalit věci a rozloučit
se s mto vodáckým rájem. Třeťáci byli tak nadšeni, že se možná po maturitě do Zrcadlové kozy na
břehu Jizery vrá ...
Na závěr se sluší poděkovat studentkám Nikole
Poledné a Glorii Andreevě za výběr lokality a organizaci výletu.
Marie Radiměřová, SOŠ Liblice
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Loučení devátých tříd se školou
Nastaly poslední týdny školy a ty přinesly pro deváťáky ZŠ Tyršova závěrečné akce, které směřovaly k zakončení jejich deví leté školní docházky.
Nejdříve se uskutečnila exkurze do Muzea Policie
ČR. V tomto muzeu se dovíte hodně o vzniku a činnos bezpečnostních sborů na území našeho státu,
seznámíte se s historií známých kriminalis ckých
případů i s problema kou cizinecké a pohraniční
policie, dále dopravní a letecké služby.
Dalším signálem konce školního roku bylo závěrečné focení tříd. Nezůstalo jen u klasické fotografie.
Někteří z žáků se chtěli vrá t v čase, kdy jako batolata trávili delší dobu spánkem. Proto se dali vyfo t
v pyžamu a s oblíbenými plyšáky. Jiní zvolili fotku
v absolventských tričkách.
Hlavní událos konce školního roku se stala slavnostní akademie devátých tříd, která se konala v českobrodské sokolovně. Pro tento školní rok bylo vyhlášeno téma „Generace Y“. A co je pro tuto generaci
typické? Její příslušníci chtějí naplno využít všech
možnos , které jim nabízí otevřená společnost, ale
zároveň kvůli tomu odmítají obětovat osobní život.
Jsou komunika vní, přes internet vytvářejí virtuální
komunity a jsou otevření novým myšlenkám.

Dopolední představení školní akademie byla určena pro spolužáky z prvního a druhého stupně. Na
odpoledne byli pozváni rodiče, prarodiče, kamarádi
a známí. Vystoupení se střídala jedno za druhým
a přesvědčili jsme se, že na naší škole je hodně šikovných dě , které umějí tančit, zpívat, mají kladný
vztah ke sportu i k hudbě. Akademie byla zakončena poděkováním rodičům, učitelům a vedení školy.
Loučení sice bývá spojeno se smutkem, ale přináší
i něco nového. Našim deváťákům končí jedna etapa života. Přejme jim, aby ta následující byla šťastná a úspěšná.
Mgr. Alena Dvořáková, ZŠ Tyršova

Navš vil nás Trilopark
V pondělí 13. června za námi do školy přijeli páni vědci z Triloparku z Prahy. Souběžně na třech stanovišch, ve třech skupinách, jsme poznávali práci paleontologů.
Na prvním stanoviš jsme pomocí štětečků odkrývali model dinosaura z rodu Deinonychus v životní
velikos , který byl zahrabaný v písku.
Ve druhé skupině jsme vytvářeli sádrové odlitky
– modely vyhynulých živočichů, u kterých jsme byli
panem paleontologem upozorňováni na morfologické zvláštnos jednotlivých druhů.
Jako tře na řadě byla tzv. „zkamenělá pláž“. Na
ní byly rozmístěné reálné fosílie: velcí trilobi ,
schránky chobotnic, dinosauří zuby, zub megalodona, stolička mamuta, přeslička, zkamenělé stopy
ještěrky, koprolit, ústřice atd.

Ze společnosti
Lektor nám odhalil tajemství vývoje života s m, že
nám postupně (v pořadí, jak šel čas) podával vzácné
exempláře, abychom si na ně mohli sáhnout a seznámit se s jejich unikátní morfologií – doslova všemi
smysly (čich nevyjímaje). Komentář, jímž lektor tuto
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ak vitu doplnil, byl zábavný a předkládal to nejpodstatnější, co bychom o dávném životě měli vědět.
Petra Adamovičová, ZŠ Tyršova

Deník námořnických koťat z 1. C
Námořnická koťata z 1. C opus la svůj domovský přístav a vyrazila na společnou plavbu. Naším cílem je
Štědronín. Hned první den nám večerní procházka k vodě přinesla nečekané překvapení. Voda vyplavila
lahev se vzkazem a nedaleko se objevila i truhla s mincemi - láká nás to, ale máme i trochu strach, ve vodě
to ž vidíme převrácenou loď. Co když...? Uvidíme zítra.
Druhý den pracujeme
na záchraně kapitána
Mňouka. Máme lodě,
truhly s penězi, víme,
co potřebuje správný
námořník, a učíme se
luš t zprávy pomocí
šifrovací abecedy s praporky. Ale je to fuška.
Odpoledne se vydáváme za informacemi na
hrad Zvíkov. Hádejte,
které pohádky se tu natáčely, které řeky se tu
stékají. My to víme!
Den tře prodáváme
nabyté vědomos za
mrzký peníz. Avšak aukce lodních deníků nás vzápě o část majetku připraví. Každá posádka získává
deník, má loď pojmenovanou m nejnej jménem
a samozřejmě vlajku. V dopoledním čase nás ještě
čeká píseň „V moři je místa dost“. Jenže ve vymezeném prostoru nalézáme jen čás písně a z každé posádky se musí dva pamatováci naučit slova a pak je
musí nacpat i do zbytku posádky. Kdo na nás tohle
vymyslel?! Hurá, odpoledne nemusíme přemýšlet
a jen cvičíme správnou námořnickou zdatnost.
Čtvrtý den začal tajemně. Na černém mraku připlul
Bludný Holanďan. Pozorně posloucháme a vypla
se. Za správné odpovědi získáváme penízky. Dozvídáme se také, jak důležitý je maják pro námořníky
a že nejen oni potřebují na své cestě svůj maják, pomoc v nepřízni, své útočiště. Odpoledne prověřilo

naše týmové schopnos . Skloubit domluvu v týmu
a koordinaci pohybů je dost i na ostříleného námořníka, natož na námořnická koťata. Ne všechno se
podařilo, ale vyřádili jsme se. Představa večerního
programu nás hnala dál, vpřed a výš. Disco - konečně zábava pro pravé námořníky. Tanec, voda a zpěv.
Poslední den se těšíme na loď. Dopoledne jsme si
cvičně pohráli s úkoly zaměřenými na parník, cestu
k pokladu a ostrov pokladů. Po svačině nám větrná
bouře vyvrhla na pevninu prapodivné ryby. A spojit rybu s jejím názvem nám dalo docela zabrat. Konečně odpoledne nás parník zavezl k hradu Zvíkov,
k soutoku řek a nazpět. Po večeři vtrhla na naši
budovu větrná bouře zvaná balení. Je zajímavé, že
co se do kufru vešlo při příjezdu, rozhodně se tam
nevejde při odjezdu.
Poslední večer jsme si zhodno li celou naši vodní
výpravu. Poznali jsme se tu jinak a líp. A nikdo nezklamal, jen někteří mile překvapili.
Námořnická koťata
a Olga Kupcová z 1. C ZŠ Tyršova
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Už víme, jak pomáhat
Na pátek 17. 6. 2016 byl vyhlášen “Den prázdných tříd”. Chtěli jsme vyrazit do přírody na nedalekou
Chrástnici, ale bohužel nám počasí příliš nepřálo. Celý den pršelo, tak jsme museli ve třídách zůstat.
Učitelé a žáci 9. B pro nás tedy uspořádali “Den
první pomoci”. Rozdělili jsme se do 10 družstev,
byli jsme namíchaní z různých tříd 2. stupně. Vše
začalo v tělocvičně, kde jsme si vysvětlili pravidla,
určili vedoucího a vymysleli jména skupin. Čekalo
na nás 10 stanovišť s různými úkoly. Stanoviště
byla rozmístěna po celé hlavní budově naší školy.
Plnili jsme úkoly v podobě křížovek, a to i cizojazyčných, doplňovaček, spojovaček a kvízů, týkajících
se první pomoci. Na stanoviš číslo 10 jsme museli
ošetřit dva zraněné. Za splnění jednotlivých úkolů
jsme dostávali body.
A jak to dopadlo? Na prvním místě se umís la
skupina “Růžová fixa”, druhé místo patřilo hned
dvěma skupinám, “Mně je to jedno” a “Jaj”. Tře
místo obsadila skupina “CT Jukatáni”. Všichni jsme
dostali diplomy a sladké odměny.
Den jsme si užili a všechny nás to bavilo … a hlavně
už víme, jak pomáhat.
žáci ZŠ Žitomířská

Co se děje na ZŠ Žitomířská?
Letní prázdniny jsou časem, kdy školy jsou prázdné, dě na táborech nebo na dovolených s rodiči a učitelé
zaslouženě odpočívají po náročných dese měsících práce.
Nicméně na naší škole rozhodně prázdno a pusto
není. Probíhají opravy, malování a další práce tak,
aby žáci přišli v září do krásné a čisté školy. Ve školní jídelně probíhá rekonstrukce záchodů a topení,

na hlavní budově se budují nové šatní skříňky pro
3. ročníky, na budově Chanos se vyměňují zbylá
okna a ve školičce budou nové podlahy a vybavení
šaten. V areálu nemocnice probíhá rekonstrukce
nové školní budovy, kterou by měli naši žáci navštěvovat od září školního roku 2017/2018. Úpravy probíhají za finančního příspěvku zřizovatele
města Český Brod. Práce je spousta, ale naše škola
bude zase o něco hezčí a útulnější. Věřím, že se vše
s hne do začátku nového školního roku.
Díky novele školského zákona a inkluzi nás od září
čekají změny. Otázka inkluze dě , žáků a studentů
v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou

Ze společnosti
z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poslední novela školského zákona, která
s účinnos od 1. září 2016 garantuje právo dě
na tzv. podpůrná opatření, pomůže překonávat
jejich znevýhodnění, ať už se jedná o dě a žáky
ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného
prostředí, dě a žáky zdravotně pos žené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané. Věřím,
že jsme na tyto změny připraveni.
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Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem učitelům
a zaměstnancům školy za jejich celoroční práci
a žákům přeji pohodový zbytek prázdnin. A nezapomeňte, že nástup do školy je až v pondělí
5. 9. 2016!
Mgr. Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská

Deváťáci už se „zase“ loučí
Konec školního roku se blíží a s ním i spojené loučení žáků 9. tříd.
Letošní akademie se konala ve středu 8. 6. 2016.
Všichni deváťáci jsme se sešli už brzy ráno, abychom vyzdobili sokolovnu a ještě si něco zkusili.
Sešly se tu i ostatní účinkující dě . Na některých
z nás byla znát velká nervozita a obavy.
Dopoledne jsme absolvovali dvě generální zkoušky. První vystoupení bylo pro žáky prvního stupně
a druhé pro naše větší spolužáky z druhého stupně.
To nejdůležitější vystoupení nás ale teprve čekalo
odpoledne. Nervozita, strach a obavy se u některých z nás stupňovaly. Na odpolední vystoupení,
na naše velké finále, dorazili naši rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi, přátelé, bývalí spolužáci
i bývalí žáci naší školy...
Jako první nastoupily mažoretky. Pak jsme viděli
a slyšeli několik skvělých pěveckých vystoupení.
Nejvíce nás rozpohybovala Verča Vomáčková se
svým aerobikem. Velmi nás zaujala animace žáků
třídy 4. C od paní učitelky Veroniky Rajčincové.
(Tato třída na naší akademii chyběla. Byli zrovna
na škole v přírodě.)

A závěr? Patřil samozřejmě nám, žákům 9. tříd. Letos bylo naše vystoupení jiné. Měli jsme ho „živé“.
Nepotřebovali jsme žádné nahrávky z CD. Vše jsme
si zahráli a zazpívali sami.
Naše velké díky patří především paní učitelce Bilíkové za nácvik a velkou trpělivost s námi a paní učitelce Džuganové za pomoc při naší živé produkci.
Všechna vystoupení se nám povedla, celou akademii
jsme si užili, samozřejmě nechyběly slzy a doje ...
a pokud jste tam s námi nebyli, o hodně jste přišli.
žáci 9. AB, ZŠ Žitomířská
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Pozdrav Voxu
Tradičně v prvních dvou týdnech srpna čeká zpěváky a drama ky společnos Vox Bohemicalis táborové
soustředění. Klid překrásných luk a lesů provoněných letním kví m, bylinkami a prosychajícím a občas
zmoklým senem. Taky spousty borůvek, proměňovaných v kuchyni v nadýchané delikatesy a hub, že občas
nebylo pro jejich sušené plátky, kam odložit hrnek čaje. Výhledy na hlavní hřeben Orlických hor prostřídané tmavými mračny a následným pářením jako z Rampušákovy mlhotéky. Ty všechny zázraky přírody nás
mo vují k dalším objevům prosvítajícím mezi pě linkami.
Letos nás čeká objevování i oprašování. Náš archiv
se již pořádně naplnil a snad i trochu roztřídil. Věříme, že k závěrečnému dopilování pořádné klády
z pera F. Poulence – Stabat Mater, kterou bychom
moc rádi konečně předvedli koncem příš ho jara,
získáme i další nadšence partnerských sborů, aby
dojem byl vskutku strhující. Máme radost z toho, že
nás ke spolupráci znovu oslovil sbor kutnohorských
učitelů a učitelek Tyl při Sv. Barboře. 3. září tam oslaví na společném koncertě již 170 let své existence.
Za doprovodu královéhradecké filharmonie společně provedeme Dvořákovu mši D dur Lužanskou.
Pro příležitostné uvedení oprášíme také fugy B. M.
Černohorského. Připadlo nám také škoda, že po
Requiem G. Fourého, které jsme úspěšně uvedli
v červnu 2014 v Kouřimi za doprovodu pražských
filharmoniků, již nenásledovala žádná repríza, třeba
se skromnějším doprovodem. Proto si zkusíme tuto
působivou skladbu také znovu připomenout. Jako
obvykle se orlické pláně podiví tomu, co je pro zpěváky Voxu každoroční samozřejmos . Pravidelně tu
to ž začínáme s přípravami vánočního programu.
Přípravka doplní do série další španělskou koledu,
tentokrát trochu rozpus lou o vousech svatého Josefa. Hlavní sbor pak čeká Bachova Vánoční kantáta
BWV 142. Kdo z hlavního sboru nemá dost po každodenním osmihodinovém maratónu, může se po
večerech zakousnout do drobnějších dílek, která se
mohou hodit k vynesení z naší muzikantské spíže.
Nepochybně také dáme hlavy dohromady a připravíme kostru programu dalších Podlipanských hudebních slavnos – tentokrát s letopočtem 2017.
Jsme rádi, že si tyto hudební svátky drží své publikum a uměleckou hodnotu. Máme taky radost,
že výtěžkem z dobrovolného vstupného můžeme
přispět na potřebné kulturní projekty, které nějaký
čas stály stranou pozornos . Na záchranu štolmířského kostela letošní slavnos vynesly 27 síc. Vě-

říme, že ještě na sklonku léta dokončíme papírové
přípravy a s farnos , městem i čilou společnos
M‘am‘aloca společně ustavíme nadační fond pro
shromažďování prostředků na záchranu kostela
sv. Havla. Podle posledních konzultací se zdá, že
projektovou dokumentaci bude možné objednat
ještě v letošním roce.
Aleš Kašpar
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Jedeme na mistrovství světa v aerobiku!
Rok 2016 je mimořádně úspěšný pro celý sportovní oddíl aerobiku. Na jaře se nám podařilo získat několik
cenných kovů na soutěžích různých výkonnostních úrovní.
Skvělých výsledků jsme dosáhli na závodech Mistry s Mistry. Našemu sportovnímu týmu Wake me
up se podařilo zajet v závěrečném finále celorepublikové soutěže Mistry s Mistry nádherně. Rozhodčí to náležitě ocenili, a tak nám zacinkalo zlato
a dívky si mohly potěžkat cenný pohár z velkého
finále. Bronzovou medaili si přivezly starší týmy
se sestavami We are Monsters a Rival Girls. Pro
nejstarší tým to byl náročný rok, protože kromě
tréninků se velká část týmu připravovala i na maturitní zkoušky.

prima partu sportujících dě , přijďte se podívat do
našich hodin. V září opět nabíráme nové dě čky do
sportovní přípravky, kterou otevíráme pro dě již
od tří let. Dě , které trénují v sokolovně v Českém
Brodě, máme rozděleny do deví tréninkových
skupin, podle věku a výkonnostního a soutěžního
zaměření. Do závodních týmů přijímáme na základě talentových zkoušek nebo si vybíráme dě
ze sportovní přípravky. Pro zájemce o nesoutěžní
formy pohybu každoročně otevíráme lekce Hobík
a Rekre aérobik.

Nejpres žnějším závodem bylo mistrovství Evropy,
které se konalo také na jaře. Náš oddíl zde měl zastoupení dvou týmů, které si ze závodů odvážely
zlaté medaile a tul mistrů Evropy. Oba týmy, kadetský (11-13 let) i juniorský (14-16 let) postupují
i na mistrovství světa, které se bude konat na podzim ve Vídni.

Více o náboru a naší práci na www.corridoor.cz
nebo www.sokolbrod.cz.

Pokud i vy máte doma malého neposedu a chcete, aby trávil svůj volný čas smysluplně a našel si

Eliška Strakošová, z.s. Corridoor
foto: Jakub Červenka

28

Českobrodský zpravodaj
červenec/srpen 2016

Sport

Fotbalové soustředění (kemp) liblické přípravky
Jednoho zimního dne během společného tréninku při pohledu na pilně trénující kluky jsme s trenéry dostali
nápad na letní soustředění naší milované přípravky.
“Když může jezdit Sparta trénovat na Mallorku, tak
naši kluci pojedou taky na fotbalový kemp,“ prohlásil toho večera trenér. A protože na Mallorku
jezdí každý, vyrazili kluci na mnohem exo čtější
místo. Na sever Čech k Liberci do Heřmanic.
14 kluků ve věku 6-10 let se stalo průkopníky prvního letního soustředění liblické fotbalové mládeže. K těm čtrnác je nutno ještě připočítat 3 trenéry a několik rodičů, kteří je v tom nechtěli nechat
samotné (v průběhu pobytu se pak vedly vášnivé
spory, zda jsou dě neunavitelné, nebo trenéři vyčerpaní).
Místo bylo vybráno více než pečlivě; na kluky čekala dvě velká hřiště s umělým a přírodním trávníkem, bazén a ubytování v novotou vonící budově
a hlavně spousta fotbalových zážitků.
Pokoje byly rozděleny podle věku a na každém
2 až 3 fotbalis , kteří zde budou dalších pět dní trávit odpočinek a relax po tréninku. Pokoje se každý
den po snídani bodovaly jako ve škole známkami
1 až 5 s velkou pečlivos .
Den se skládal z dopoledního a odpoledního dvouhodinového tréninku, na kterém trenéři sledovali
rostoucí výkonnost v technice a kolek vním poje
této krásné hry. Radost a nadšení z fotbalu kluky
neopouštěly ani v poměrně teplém počasí a všichni se vždy moc těšili na ohlášený vzájemný turnaj
tří družstev.
Nesmím zapomenout na velmi kvalitní stravování,
které se skládalo ze snídaně, oběda, svačiny, večeře, druhé pozdní večeře a celodenního pitného
režimu.
Organizační tým také myslel i na jiná zpestření; pro
malé fotbalisty byla zajištěna prohlídka stadionu
FC Slovan Liberec, včetně zázemí, posilovny a šatny A-týmu. Zde jsme potkali i sportovního manažera Jana Nazmara který nás pozval na přátelský
zápas A-týmu s týmem z Německa a trénink mladých U-19.

Všechny ak vity, úkoly a dovednos byly ohodnoceny na posledním večeru cenami a hlasitým potleskem.
Bylo to pět fyzicky náročných, ale nádherných dní.
Kluci spolu zažili spoustu legrace a to nejen té fotbalové, naučili se spoléhat na sebe a své kamarády
bez toho, že by hledali všude ta nka či maminku.
Takže za rok jedeme znovu; tentokrát už na celý
týden a rádi mezi sebou přivítáme každého správného sportovního a kamarádského parťáka.
Děkujeme všem zúčastněným za podporu, nadšení
a pozi vní energii.
Jan „Vondrs“ Vondrášek
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Českobrodskému nohejbalu vyrůstají nové naděje
Letošní sezóna je pro mládežnická družstva zlomová. Po dlouhé době se v Českém Brodě hraje nejvyšší dorostenecká soutěž a naši hráči v ní předvádějí překvapivé výsledky. Během základní čás okusili porážku pouze třikrát, i přes tuto vynikající bilanci se umís li až na 3. místě. V play-oﬀ narazí na favorizovaný tým Zbečníku. Náš tým tedy začne na půdě soupeře v neděli 4. 9. 2016, následující týden v neděli 11. 9. 2016 od 14.00
ve V+T mat aréně za nemocnicí. V případě nerozhodného stavu na zápasy, se rozhodující utkání bude hrát
18. 9. 2016 opět ve Zbečníku. Přijďte podpořit naše dorostence v boji o semifinále dorostenecké ligy.
Přestože upřednostňujeme dorosteneckou ligu
před turnaji mládeže ve Středočeském kraji, tak
jsme se zúčastnili krajských přeborů mládeže trojic
a následně o týden později dvojic. V obou disciplínách jsme nenašli soupeře a oba turnaje s přehledem vyhráli. Do trojic nastoupila sestava ve složení: J. Čech, E. Zavacký, O. Svoboda a do dvojic:
E. Zavacký, O. Svoboda.
Naši dorostenci se také zúčastnili seriálu mládežnických turnajů, pořádaném pražským nohejbalovým svazem. Naši hráči jeden turnaj vyhráli
a obsadili stupně vítězů dokonce pětkrát. Umístění
našich hráčů bereme jako veliký úspěch. V konkurenci nejlepších pražských týmů ukázali svoji kvalitu
a herní zkušenos , které získávají z dorostenecké
ligy a z mužských soutěží. Nejlepší naši dorostenci
a žáci pravidelně nastupují také za mužské týmy.
Za tým mužů „B“ hrající krajský přebor nastupují:
J. Čech, M. Čachotský, J. Vlasák. Za tým mužů „C“
hrající okresní přebor nastupují: M. Vokáč, O. Spurný, E. Zavacký.
Letošní ročník ženské ligy přinesl senzaci v podobě porážky našich hráček na půdě Vršovic. Naše
hráčky prohrály 6:3 a okusily hořkost porážky po
dlouhých 2108 dnech. Spousta zranění v týmu to ž
vedla k značnému oslabení. Plnou formu by rády
dokázaly během superfinále 1. ligy žen, kde se náš

tým utká s týmem Vršovic o tul dne 29. 10. 2016
v Praze.
Muži před posledním utkáním základní čás vedou
tabulku 1. ligy. Pro udržení vedoucí pozice stačí
dovést dané utkání, které se uskuteční 3. 9. 2016
ve V+T mat aréně od 14.00, do remízového stavu.
Věříme, že hráči se přes letní přestávku dostatečně
připraví na play-oﬀ a po roce se opět vrá mezi elitu, do nejvyšší nohejbalové soutěže.
Na závěr bych Vás chtěl na českobrodská nohejbalová hřiště pozvat na MČR singlu dorostu (28. 8. 2016) a na MČR dvojic a trojic žen
(17. až 18. 9. 2016), kde naše hráčky budou obhajovat dvě zlaté medaile. Bližší informace naleznete
na našich webových a facebookových stránkách.
Jan Sýkora, předseda oddílu
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Famózní sezóna na Ku lce
Letošní sezóna se na Ku lce vydařila. A na co že jsme to tak pyšní?
Začneme tradičně fotbalem, přece jen je to naše
hlavní činnost. Fotbalové áčko hrálo výborný fotbal
v divizi B, což je čtvrtá nejvyšší fotbalová soutěž.
Sice nás docela často bavilo novinkou této sezóny
– pokutovými kopy (kopou se při remízovém stavu
na konci zápasu). Pro diváky – zábavný konec, pro
fotbalové srdcaře a fandy mnohdy situace zvyšující tep do závratných výšin. Každopádně výsledek
skvělý – druhé místo.
Béčko složené především z místních odchovanců
a dorostenců mělo před sezónou jasný cíl – vyhrát okresní přebor. Už první zápas, kdy porazili
Ratboř 11:1, naznačil, že gólů asi bude padat dost
a soupeři to nebudou mít jednoduché. Od prvního
kola jasně obsadili první místo a za celou sezónu
se nenašel tým, který by jej o tuto příčku připravil.
Celkem nastříleli 117 branek a prohráli pouze 3x.
Titul oceněný pohárem pro vítěze okresu okořenil
soudek Postřižínského piva, na kterém si pochutnala široká okresní fotbalová komunita.
Naše céčko začalo sezónu trochu rozpačitě, chvíli
trvalo než si „zvykli běhat po hřiš “, přece jen někteří fotbal pár let nehráli. Přesto nakonec vybojovali střed tabulky a přijali uvolněné místo ve III.
třídě. Také postup.
Dorost skončil po velkém boji o 2 body na druhém
místě v krajské A. třídě. Kluci dlouho drželi první
příčku, nakonec se museli sklonit před týmem z Jiren. Pět nejstarších kluků se s dorostem rozloučilo, nezbývá nám nic než popřát jim, ať se jim daří
„mezi chlapama“.
Také žáci nám dělali radost, mladší žáci obhájili
první místo v okresním přeboru a spolu s trenérem

Mar nem Sahulou si teď vyzkouší, jak jim to půjde
ve starší kategorii v krajské soutěži. Starší přípravka
A obsadila v okrese druhou příčku a jako jediná dokázala sebrat bod vítězi – týmu z Kolína.
SK není ale jen fotbal. Naším cílem je naplňovat
sportovní areál Na Ku lce, rozvíjet ho a udržovat
pro širokou nejen sportovní veřejnost. Je to krásné místo, uprostřed přírody, obklopené Šemberou
z jedné strany a skalami z druhé. Ideální místo pro
relaxaci, pohyb, plné pohody. Dě zde mají mnoho
možnos , jak se vydovádět. Proto jsme rozšířili naši
činnost o všeobecné sportovní přípravky. Cílem je
všeobecný pohybový rozvoj dě s důrazem na to,
aby dě pohyb bavil, aby si vyzkoušely širokou škálu základních sportovních dovednos a to pokud
možno venku na čerstvém vzduchu. Tělocvičnu
využíváme, až když už počasí opravdu zavelí – do
tepla. Obdobně je to také u příměstských táborů,
které naplňují Ku lku téměř celé prázdniny. Těší
nás na duši, kolik šťastných úsměvů dě zde celé
léto můžete vidět. A kolik toho dě naběhaly, naskákaly, jak dováděly v bazénu, na koních. Kromě
sportu se s hly „projet kolem světa“. A večer padly
do postelí jako nemluvňata.
Za SK Český Brod Iveta Librová
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Ohlédnu za soutěžemi družstev tenistů
Tentokrát bychom Vás rádi seznámili s konečnými výsledky soutěží družstev dospělých i mládeže.
Letošní sezóna patří výsledkově k úspěšnějším, ale
loňské se nevyrovnala. Naše „A“týmy se ve všech
kategoriích zúčastnily nejvyšších dlouhodobých
soutěží. „B“ týmy hrály nižší soutěže, ale i tak to
občas byly velmi zajímavé bitvy. Vytčené cíle jednotlivých družstev byly splněny, s výjimkou družstva dorostu „A“.
Dospělí „A“tým skončil na 6. místě ve II. lize, čímž si
zajis l účast v této soutěži i pro příš rok. Dospělí
„B“tým skončil na 4. místě a do posledního kola byl
ve hře o postup.
Dorostenecký „A“tým skončil na 7. místě v Junior
tour a bohužel sestoupil. Dorostenecký „B“tým
skončil na 2. místě v I. třídě KP a těsně mu unikl
postup do Junior tour.
„A“ tým starších žáků skončil na 4. místě v Junior tour. „B“ tým starších žáků skončil na 2. místě
v I. třídě KP.

„A“tým mladších žáků skončil na 6. místě v Junior
tour, a zůstává v této soutěži i příš rok. „B“tým
mladších žáků skončil na 4. místě ve II. třídě KP.
„C“ tým mladších žáků skončil na 4. místě ve III. třídě KP.
Tým babytenisu skončil na 2. místě středočeské
ligy (Memoriál Z. Kocmana) a těsně mu unikl postup do čtvr inálových bojů.
I letos tedy patříme mezi nejlepší kluby ve středních Čechách, ale malou kaňkou na kráse je sestup
dorostu z nejvyšší soutěže. Pro příš rok je tedy cíl
jasný – postup dorostu a setrvání ostatních týmů
na vydobytých pozicích.
Za oddíl tenisu
Zdenek Pučálka
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Zpráva o činnos Klubu sokolských seniorů
V letošním roce jsme založili Klub sokolských seniorů, kam bychom rádi pozvali i další občany města, kteří
mají chuť se sejít se svými vrstevníky při společném poslechu zajímavé přednášky, koncertu nebo poezie.
Dále nabízíme zhlédnu filmů nebo dokumentu událos , které se týkají našeho města.
Klub se za m sešel již třikrát. Poprvé při promítání
dokumentu o XV. Všesokolském sletu se vzpomínkami účastníků. Filmový dokument nám promítl
bratr náčelník Ing. Jaroslav Petrásek.

mily Rakové, na téma „Zdravé cvičení pro seniory
k udržení fyzické a psychické kondice“. Přednáška
bude doplněna názornými ukázkami cvičení.
Za Klub sokolských seniorů Zdenka Firbasová

Na dalším setkání jsme vyslechli zajímavou přednášku sestry MUDr. Blanky Slováčkové o tom, jak
předcházet nemocem seniorského věku, včetně
odpovědí na všetečné otázky posluchačů.
Při tře m odpoledním setkání jsme se zaposlouchali do poezie Jaroslava Seiferta a bliže se seznámili se životem známého a oblíbeného básníka.
Verše básní nám přednesl a o životě básníka vyprávěl nositel ocenění Křišťálové růže (nejvyšší ocenění v oboru poezie), pan Rudolf Kvíz.
Ve čtvrtek 15. září od 17.00 hodin mto zveme do
sokolovny na další setkání Klubu, tentokrát s přednáškou fyzioterapeutky, cvičitelky zdravotní tělesné výchovy a též místonáčelnice ČOS, sestry Lud-
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Sokol o prázdninách a po prázdninách
Za mco cvičení našich oddílů přes prázdniny logicky umřelo, okolo sokolovny je stále živo. Každý, kdo se
prošel Tyršovou ulicí, určitě zjis l, že sokolovna je obestavěna lešením a skryta pod ochrannými sítěmi.
Právě v těchto týdnech to ž probíhá jedna z největších a finančně nejrozsáhlejších inves čních
akcí, které českobrodský Sokol za dlouhá léta podnikl. Fasáda v Tyršovce bude do poloviny září opravena za částku vyšší než jeden milion korun.
Ale nejde jen o holou fasádu. Její součás jsou
i architektonické prvky, díky kterým je budova sokolovny tak zvláštní a zajímavá. Nejvýraznějšími
z nich jsou zcela jistě čtyři mytologič gryfové, kteří hlídají naši sokolovnu více jak 130 let. A pokud
jste návštěvníky našich webovek či facebooku, víte
z uveřejněných fotografií, že je na nich jejich dlouhá služba znát. Proto byly sochy ze střechy sneseny
a dle dohody s památkáři se rozhodne, jakým způsobem je opravit a vrá t zpět na své místo. Za m
bude sokolovna bez nich o něco chudší, ale pro
začátek budou alespoň opraveny jejich rozpadající se podstavce a vějířovité palmety na vrcholech
střechy.
Ještě v červnovém čísle ČBZ jsme psali, že „dojde
na sice malou, ale přesto potřebnou rekonstrukci
čás suterénu a že za m půjde jen o opravu sociálního zázemí“. To jsme ale ještě netušili, že jsme
mezi 80 šťastnými, kteří uspěli se žádos o dotaci u ministerstva školství. A těch bylo cca 1300!!
Dotace MŠMT činí 1.812 síc a i s naším dofinancováním to dělá přes dva miliony korun. A to už
je částka, za kterou se dá zrealizovat nejen oprava
sociálního zařízení, ale i zbudovat zcela nový cvičební sál v suterénu budovy v Kollárově ulici! A my
se budeme snažit, aby to dobře dopadlo a další
nevyužité prostory sokolovny začaly sloužit svému
účelu.
A když se k tomu připočítají i „drobnější“ práce,
které se v sokolovně provádějí, jsou to pro několik
lidiček, kteří se o to vše starají, opravdu poměrně
náročné prázdniny.
Ty ale pomalu končí a je třeba se zaměřit i na nastávající cvičební rok. Pro všechny naše členy a zájemce o cvičení bude určitě důležité datum 5. září.
To je den, kdy sokolovna znovu ožije a opět se

zde začne cvičit. Na novém rozvrhu hodin se začíná pracovat, a tak ke konci srpna nezapomeňte
sledovat naše stránky (www.sokolbrod.cz), abyste
nepropásli informace o „vašem“ cvičení.
A pokud je mezi čtenáři ČBZ někdo, kdo ovládá
nějakou zajímavou cvičební ak vitu a chtěl by ji
v Sokole provozovat, ať se ozve na telefonní číslo
603 429 248 a můžeme to společně zkusit.
Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol

galerie Šatlava

Podlipanské muzeum

KČT

V+T aréna

hřiště Liblice

tenisové kurty

hřiště Liblice

Štolmíř

KČT

u Pivovarského rybníka

město/muzeum

Ku lka

Ku lka

Ku lka

V+T aréna

KD Svět

KČT

tenisové kurty

KEC Štolmíř

1. 9. – 26. 9.

1. 9. – 11. 9.

3. 9.

3. 9., 14.00

3. 9., 17.00

3. – 5. 9.

4. 9., 10.15 a17.00

6. 9., 19.00

8. – 10. 9.

10. 9., 10.00 – 17.00

10. 9., 11.00 – 17.00

10. 9., 17.00

11. 9., 17.00

11. 9.

11. 9., 14.00

15. 9., 19.00

17. 9.

17. 9.

17. 9.

KALENDÁŘ AKCÍ – září 2016
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Pečení chleba ve veřejné peci

Turnaj babytenis

Výlet s KČT: Uhříněves, Kloděje, Dubeč

Křeslo pro hosta: Jiří Lábus a Jaroslava Kretschmerová

Nohejbal 1. Liga dorostenci – play-oﬀ

Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín – soutěž družstev v požárním útoku

Fotbal, muži B, SK Český Brod – Tupadly

Fotbal, muži A, SK Český Brod – Rakovník

EHD – Dny Evropského kulturního dědictví

Dětský branný den – zábavný sportovní den Českobroďákem

Výlet s KČT: Třídenní zájezd Šumava II.

Koncert Pavla Šporcla v kostele sv. Havla

Fotbal, TJ Liblice, starší žáci – Zásmuky; TJ Liblice B – Dobřichov

Turnaj kategorie „C“ starší žáci a žákyně

Fotbal, TJ Liblice A – Červené Pečky

Nohejbal 1. Liga mužů

Výlet s KČT: Z Kouřimi do Kostelce nad Černými lesy

Výstava narození – svatba – smrt a zvyky s m spojené

Petr Kameníček – výstava řezbářských prací

Více na www.cesbrod.cz/akce

hotel Apeyron

Ku lka

Ku lka

hřiště Liblice

V+T aréna

hřiště Liblice

KD Svět

Oranžová zahrada

náměs Husovo

tenisové kurty

Štolmíř

parkán za hradbami

Ku lka

náměs Husovo

kostel sv. Gotharda

Ku lka

u Pivovarského rybníka

Ku lka

KD Svět

17. 9., 9.30 – 16.30

17. 9., 10.15

17. 9., 14.00

17. 9., 17.00

17. – 18. 9.

18. 9., 10.15 a 17.00

20. 9., 19.00

21. 9., 19.30

23. – 26. 9.

24. 9.

24. 9., 9.00 – 16.00

24. 9., 11.00

24. 9., 16.30

24. 9., 20.00

25. 9., 9.30

25. 9., 16.30

28. 9., 14.00 a 16.00

28. 9.

30. 9., 8.30 a 10.00

Hudební divadlo dětem: Naše písnička – výchovný pořad pro MŠ a ZŠ

Fotbalový turnaj ročník 2005

Svatováclavský běh – 15. ročník běhu pro dě a dospělé

Fotbal, muži B, SK Český Brod – Pátek

Mše svatá

Slavnostní ohňostroj

Fotbal, muži A, SK Český Brod – Nový Bor

Svatováclavské střelecké slavnos pro historickou kuši s doprovodným programem

Rodina na jedné lodi – zábavná a vzdělávací akce pro rodiny s dětmi

Posvícenský koláč – turnaj neregistrovaných hráčů ve čtyřhře

Českobrodské posvícení

Večer s filmem: dokumentární film Zdeňka Bričkovského Nevyslovitelné

Malé divadlo Kolín: Mnoho povyku pro nic aneb sir William by se divil – komedie

Fotbal, TJ Liblice, starší žáci – Radim; TJ Liblice B – Kozojedy

Nohejbal ženy - MR trojic

Fotbal, TJ Liblice A – Býchory

Fotbal, muži C, SK Český Brod – Dobré Pole

Fotbal, dorost, SK Český Brod – Městec Králové

Český Brod 2016 – turnaj v rapid šachu
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Pomístní názvy Českého Brodu včera i dnes IV
V dnešním čísle končí čtyřdílné pokračování o Pomístních názvech Českého Brodu včera i dnes. Redakce
děkuje Vladimíru J. Mrvíkovi za oživení pamě o názvech a obracíme se na občany s výzvou o možná další
doplnění či vysvětlení některých pomístních názvů, např. čtvrť Mexiko apod.
Ulička na tvrz, stará šatlava – Mezi nejvýznamnější stavby Českého Brodu ve středověku patřila
biskupská tvrz v Českém Brodě, sídlo přímého zástupce pražských (arci)biskupů a správce okolních
biskupských vesnic. Podle mých závěrů na základě analýzy městských knih se nacházela na místě
sportoviště za domem čp. 66 a vedla k ní drobná
ulička mezi domy čp. 65 a 66, zachycená ještě na
kresbě kanovníka H. Seykory z roku 1819. Tvrz ztrala funkci po husitských válkách a její budovy zanikly i fyzicky během třice leté války. Její součás
byla i věž, kterou město v 15. stole adaptovalo
na městskou šatlavu (mučírnu). Roku 1718 se při
prodeji domu čp. 65 říká „jdouc k staré šatlavě a od
starodávna na tvrz“.
U piráta – Lidové označení místní hospody v Žižkově ulici, oficiálně U Bedrníčků. Pirát se údajně
v době socialismu říkalo zdejšímu hos nskému,
původně hos nskému v nedalekých Zahradech.
V Písku, Brejchovna, Cypriánka – Tento dnes už
zaniklý objekt stával na místě sídla Technických
služeb v Palackého ulici čp. 339. Dům postavil těsně před rokem 1805 Cyprián Ro a od roku 1822

zda pak hospodařila rodina Václava Brycha. Oba
zde provozovali sanytrnické řemeslo, které velmi
zapáchalo, a proto sanytrníci bydleli mimo vlastní
městskou zástavbu.
Vladyčí strana – Takto se už roku 1436 a pak až do
18. stole nazývala celá severní strana Husova náměs (domy čp. 70-84). Teprve od počátku 19. stole se vžilo dodnes užívané označení „Na várečce“,
vycházející ze skutečnos , že na této straně rynku
stál až do nesmyslné demolice roku 1971 původní městský pivovar (na místě dnešní proluky vedle
hlavní budovy Městského úřadu).
Za Svitavkou – V oblas dnešního parku „na Škvárovně“ se od 16. stole nacházel dvorec, zv. dříve
Plachtovský, který vlastnila roku 1713 zdejší bohatá měšťanka Eva Svitavská (zvaná Svitavka) a roku
1716 ho zdědil její syn Jan Svitavský. Od nich dostala lokalita svůj název.
„Vajgrtštrase“ – Lidové označení ulice spisovatele
Jiřího Wolkera.
PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D.

Z knihovny
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Z deníčku Písmenkové královny...
Každý rok se těším na začátek června, protože v tomto období se naše knihovna změní na Písmenkové
království a společně s mými královskými pomocníky slavnostně vítáme žáčky prvních tříd do naší velké
čtenářské rodiny.
Čtvrtek 9. června
Prvními návštěvníky Písmenkového království bylo
6 prvňáčků ze ZŠ Přistoupim. Do naší knihovny chodili pravidelně celý uplynulý školní rok, ale hned si
všimli, že tentokrát je to jiné: je tady královský trůn
a magne cká tabule s úkoly, ale taky dva papíroví
klokani, kteří mají hrozně rádi pohádky...
Pondělí 13. června
V Písmenkovém království se vystřídalo 60 žáčků
z prvních tříd ZŠ Žitomířská, společně s mámou
Klokanicí a jejím synkem Vendelínem si poslechli
veselou písničku o klokanech a básničku, kterou
měl Vendelín v kapse na břiše...
Čtvrtek 16. června
Do Písmenkového království přišlo 56 prvňáčků ze
ZŠ Tyršova. Seděla jsem na svém trůnu a sledovala,
jak malí školáci plní připravené úkoly a předvádějí

svou znalost písmenek nebo svou čtenářskou dovednost...
Měla jsem velkou radost, že se všechny dě během svého prvního školního roku s písmenky skamarádily, takže jsem jim mohla předat pasovací lisnu s tulem Malý čtenář a miniknížku jako dárek.
Nakonec jsem se s každou třídou vyfotografovala,
abych měla památku do své královské kroniky, klokani samozřejmě nemohli chybět...
Písmenková královna Radka (Šindelářová),
Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Ota Ulč: Priscilla
Ota Ulč napsal pozoruhodný životní příběh své čínsko-švýcarské manželky Priscilly Lim.
Její dědeček založil čtyři banky a stal se ambasadorem císařského dvora, ale prosperitu
rodiny rozvrá l Mao Ce-tung i Čankajšek, a tak se Priscilla jako úplně chudá princezna
vydala do New Yorku, kde pracovala pro UNICEF. Tam se poznala s emigrantem z Plzeňska
Otou Ulčem a vstoupila s ním do rasově smíšeného manželství. Třikrát spolu objeli celý
svět a přesvědčili se, jak je rozmanitý a bohatý, kolik v něm vře nesnášenlivos i kolik
absurdit člověka obklopuje. Na těch cestách se s nimi nebudou nudit ani čtenáři...
Pavel Kohout: Jolana a kouzelník
Osmiletá Jolana má strašnou smůlu, prázdniny jí začaly bolavým zubem, navíc rodiče musí
podniknout dalekou cestu, a tak Jolanu nechají u strejdy spisovatele a tety malířky. Před
Smutnem, Nudou a Strachem ji zachrání tři jezevčíci a hodný pan kouzelník… Příběh z indiánského léta začal chystat Pavel Kohout s fotografem Oldřichem Škáchou v roce 1975
v Sázavě. Kniha vznikla až o pár let později, vyšla v německém překladu a místo honoráře
věnoval švýcarský nakladatel autorovi české vydání ve stejné úpravě. Vznikl tak zvláštní
samizdat, jehož rekonstruovaná verze nyní poprvé řádně vychází v Česku.
Petr Roubal: Československé spartakiády
Autor mapuje fenomén hromadného cvičení na československých spartakiádách v letech
1955 až 1985. Spartakiády navazovaly na tradici sokolských sletů, které se zase inspirovaly
německým turnerským hnu m. Smyslem synchronizovaného pohybu cvičenců bylo „ztělesnění“ zvláštního konceptu socialis ckého lidu, který měl být zdrojem vší moci a zároveň
zcela tvárný podle přání vládnoucí strany. Kniha se věnuje také organizaci spartakiád a zapojení expertních znalos bývalých sokolských činovníků, zachycuje i reakci širší veřejnos
a prožívání spartakiád samotnými cvičenci.
Mar na Riebauerová, Josef Koutecký: Osm múz mého života
Knižní rozhovor, který vznikl na základě pravidelných setkání u ranní kávy s profesorem
Josefem Kouteckým, zakladatelem české dětské onkologie. Život tohoto moudrého muže
mnohonásobně překračuje dimenze jednoho oboru, proto autorka rozdělila rozhovor
do osmi oddílů, které představují životní lásky pana profesora: medicína, fauna, hudba,
češ na, Praha, starožitnos , víra a v neposlední řadě jeho milovaná žena Jitka, která loni
zemřela. Letos pětaosmdesá letý Josef Koutecký zůstává fascinujícím vypravěčem, kterému se vypla empa cky a trpělivě naslouchat...

Kompletní přehled nových knih za měsíce červen a červenec 2016 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Udělejte si v sobotu 10. září čas a přijďte na Hradešín!
V tento den se bude odpoledne a večer konat regionální akce „Hradešín – Oslava 1111 let“. Akce je v kalendáři ak vit Dnů evropského dědictví (EHD) 2016. Věřme, že i pod záš tou Středočeského kraje, který
poskytl z Fondu kultury a památek pro letošní rok symbolických 111 síc Kč jako dotaci.
Nosným bodem programu bude historická reminiscence dobové slavnos z r. 1905, která je zaznamenána v dobových pramenech. Připomínka této
akce se stala libretem pro „Oslavu sícile “ již před
11 lety v r. 2005. Oč tedy půjde letos?
Výstava fotografií bude slavnostně otevřena „v pravé poledne“ v bývalé škole. Kolem 13. hodiny se
začne před Obecním úřadem formovat průvod
v kostýmech z doby kolem r. 1905, který se pak
přesune ke kostelu sv. Jiří. Zde kolem 14. hodiny
vyzve moderátor a redaktor Nova TV Mar n Šnajdr
starostu obce k zahájení oslav.
Kolem kostela, který bude v tento den spolu se
zvonicí zpřístupněn veřejnos , mohou návštěvníci
zhlédnout ukázky historických řemesel, sokolníka,
koníky, dobovou kuchyni, středověké sečné a palné zbraně apod. Je slíbena i ukázka ostrého boje za
využi vozové hradby z nedalekých Lipan …
Civilní sekce bude paralelně probíhat ve sportovním areálu a jeho okolí. Zde mohou návštěvníci
oslavy využít jízdy historických kočárů s koňským
spřežením, dále výstavu hasičské techniky a obecní stříkačky SDH z konce 19. stole . Na hřiš vedle
úřadu obce budou předvádět své výtvory modeláři. Kolem 16. hodiny převedou návštěvníky od
kostela ke sportoviš malé mažoretky a na 16.30
je plánován přelet sportovního letadla a seskok parašu stů. Na pódiu pak uvidí malí i velcí pohádku.
Po jejím skončení následují
koncerty kapel z regionu Pošembeří, a to kolem 18.00 h
úvalský Rockover, pak českobrodsko-poříčanská rocková kapela „Celé znova“
(CZ), kterou po 20. hodině
vystřídá beatová formace
„The Snails“ z nedalekých
Úval. V průběhu její produkce kolem 21 – 21.30 rozzáří
oblohu večerní ohňostroj.

K dopravě mohou diváci využít jak běžných linek
ROPIDu, kol či nohou, tak i historický vyhlídkový
autobus Škoda RTO (bude-li slunečno i bez střechy), který bude přistavován u nádraží ČD v Úvalech a Českém Brodě. Ke kostelu a na sportoviště
se dostanete pouze pěšky, auto volte až na posledním místě. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů,
kteří v rámci dopravních omezení vás navedou na
vyhrazené odstavné plochy.
Akce se bude 10. září konat za každého počasí, takže si držme vzájemně palce, ať je v tento den co
nejpříznivější...
Mgr. Miloslav Oliva,
předseda Školské a kulturní komise obce Hradešín
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Skutečně potřebujeme novou školní budovu? Za jakou cenu?
Reakce na článek člena finančního výboru pana Nováka o realizované nové školní budově v areálu nemocnice.
Je s podivem, jakým způsobem člen finančního výboru zachází s čísly a svá tvrzení si ani nezkusí ověřit. V projektu se počítá s navýšením o 8 tříd o celkovém počtu 240 dě s možnos rozšíření až na 9
tříd a 270 dě . Vysoutěžená cena je jen za stavební
práce, k tomu musíme připočítat ještě vybavení
školy a náklady na novou jídelnu. I při takovém navýšení pořizovacích nákladů se dostáváme k číslu
166 síc na jednoho žáka a to je výrazně níže než
278 síc v Úvalech. Rozdíl je samozřejmě způsoben
hlavně m, že využíváme stávající hrubou stavbu
a nemusíme stavět budovu novou.
Naprosto nepravdivé tvrzení je o dalším zadlužování města. Dluh města činil ke konci prvního polole
48 miliónů a dál klesá. Na stavbu školy si za m žádnou půjčku nebereme a předpokládáme, že tak neučiníme ani v příš m roce. Stejně tak neuvažujeme
o financování z prodejů dalšího majetku.
Také není pravdou, že máme problém s dětmi z Úval,
neboť úvalské dě nechodí do českobrodských škol
a ani není v plánu, že by někdy chodit měly. My
máme problém hlavně s obcemi západně a jižně od
Brodu. Protože obě dvě města mají svá přirozená
spádová území, která jsou nyní narušena rozvojem
Úval a přípražského regionu obecně. Obce, které
dříve využívaly možnost umístění dě do jediné
základní školy v Úvalech, se nyní obracejí na Český
Brod. Důvodem je, že i přes několikeré rozšiřování ZŠ
Úvaly se její zřizovatel tedy město Úvaly rozhodl, že
již nebude nadále přijímat dě z jiných obcí a umožní přihlašování již jen pro dě s trvalým bydlištěm
v Úvalech. Toto nastalo s plnými důsledky již ve školním roce 2015/2016. Obce z okolí Prahy a Úval se
tak obracejí na ZŠ v Českém Brodě. To je reálná hrozba, ale zároveň i příležitost pro zdejší školy.
Porodnost sice klesá, ale v regionu ORP Český Brod
je přirozený úbytek obyvatel vyrovnáván migrací
tedy stěhováním, navíc dě jdou do prvních tříd ZŠ
až v 6 až 7 letech čili s určitým zpožděním pro aktuální absolutní míře porodnos . Důležitější však
je rozdíl mezi dětmi přicházejícími a opouštějícími naše základní školy. Tady máme jednoznačně

kladné saldo a ještě několik let určitě mít budeme.
Čili do škol bude nastupovat více dě , než z nich
vycházet. Přitom jsme již v současnos na horní
hranici kapacity místních škol.
V dnešní době také nevěříme, že by prošla „obrovská“ dostavba současné školy v Žitomířské ulici,
která je vidět ze širokého dalekého území. Nejenom
výrazně vyšší pořizovací cena takové dostavby, ale
i složitější jednání s dotčenými orgány například při
umístění stavby by nám neumožnily podat žádost
o dotaci již v letošním roce. Dle našich informací tož MF ČR, jehož podporu na stavbu čerpáme, s dotacemi letošní rok končí, na MŠMT je ohromný převis poptávky a z evropských peněz se nové základní
školy mimo odborných učeben podporovat nedají.
Nezpůsobilé výdaje nepředpokládáme a srovnávání s přednádražím bez znalos věci není na místě.
V případě přednádraží projekt navazoval na projektovou dokumentaci kruhové křižovatky u ZZN, která měla být již v tu dobu hotová. Bohužel kruhovou
křižovatku kraj z nařízení tehdejšího hejtmana Ratha vyřadil z inves c a my stáli před rozhodnu m,
zda skončit s rekonstrukcí nějakých 15 metrů před
stávající křižovatkou nebo to zapla t z rozpočtu
města. Samozřejmě jsme se rozhodli silnici dodělat a dodatečně ji zařadit k financování z dotace. To
nám však řídícím orgánem nebylo schváleno a tyto
náklady pak byly vedeny jako nezpůsobilé.
Děkujeme moc za zájem o problema ku základního školství v Českém Brodě a pevně věříme, že
zvolená varianta bude nakonec přijata kladně.
Za projektový tým Jakub Nekolný

Zábava

Českobrodský zpravodaj
červenec/srpen 2016
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Sudoku
Ob žnost – středně těžká
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Řešení

Ob žnost – lehká
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Řešení

DNY EVROPSKÉHO DÌDICTVÍ

ÈESKÝ BROD
10. ZÁØÍ 2016
11:00 - 17:00 PROHLÍDKY PODZEMÍ - ZDARMA
14:00 - 16:00 PROHLÍDKY KOSTELA SV. GOTHARDA - ZDARMA
14:00 - 16:00 PROHLÍDKA KOSTELA NEJSVÌTÌJŠÍ TROJICE
A ZVONICE/MÁRNICE - ZDARMA
11:00 - 17:00 PROHLÍDKA PODLIPANSKÉHO MUZEA
- ZA SYMBOLICKOU 1 KÈ

SOUTÌŽNÍ KVÍZ O HISTORII A NAŠICH PAMÁTKÁCH
K VYZVEDNUTÍ V INFOCENTRU
NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56, ÈESKÝ BROD

ÈESKÝ BROD

MÌSTO ÈESKÝ BROD
VÁS ZVE
NA KOMUNITNÍ
SETKÁNÍ

PONDÌLÍ 12.ZÁØÍ 2016
V 18:00 HODIN
SRAZ
NA MÍSTNÍM HØBITOVÌ

PØEDSTAVÍME VÁM

VARIANTY STUDIE ZELENÌ
A BUDEME DEBATOVAT O TOM, CO JE TØEBA
S PROSTRANSTVÍM NA HØBITOVÌ UDÌLAT
CO SE STÁVAJÍCÍ PODOBOU HØBITOVA?
JAK MOC KÁCET? JAK MOC NEKÁCET?
CO SÁZET? CO NESÁZET?
CO BY TOMU ØEKLI NAŠI?
CO TOMU ØÍKÁM JÁ?
Akce je realizována v rámci agendy Zdravé mìsto,
Ma21 a projektu Uèíme se udržitelnému rozvoji.
Projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostøedí ÈR.
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MÌSTO ÈESKÝ BROD
VÁS ZVE
NA KOMUNITNÍ
SETKÁNÍ

PONDÌLÍ 19.ZÁØÍ 2016
V 18:00 HODIN
ÈESKOBRODSKÁ RADNICE
OBØADNÍ SÍÒ
NÁMÌSTÍ HUSOVO 70

PØEDSTAVÍME VÁM DOKUMENT

GENEREL BEZBARIÉROVÉ
DOPRAVY A BEZBARIÉROVÝCH
TRAS MÌSTA ÈESKÝ BROD
Po dobu setkání zajištìno hlídání dìtí do vìku 12 let ZDARMA!
RC Kostièka, nám. Arnošta z Pardubic 12, Èeský Brod
Objednávka: Andrea Hradecká, telefon: 602 112 679
AKCÍ SE PØIPOJUJEME KE KAMPANI EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY.
Akce je realizována v rámci agendy Zdravé mìsto,
Ma21 a projektu Uèíme se udržitelnému rozvoji.
Projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostøedí ÈR.

Srdeènì zve mìsto Èeský Brod
a Ota Tøíska - LUNAPARKY

ÈESKOBRODSKÉ
POSVÍCENÍ
23.9. - 26.9.2016
U!
24.9.2016 ve 20:00
K
O
K A R K CE
N
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
I
NOV Í ATRA
N
hraje kapela Bumerang
VOD
sokolovna
24.9.2016 ve 20:00
OHÒOSTROJ
námìstí Husovo
25.9.2016 v 9:30
NEDÌLNÍ MŠE SVATÁ
kostel sv. Gotharda

ÈESKÝ BROD

Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince!
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby
v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz
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Nohejbalový oddíl
TJ Slavoj Český Brod

SO 17. 9. 2016 DVOJICE
NE 18. 9. 2016 TROJICE
Začátek vždy od 9,00. Vyřazovací boje cca od 13,00.
V+T MAT ARENA - nohejbalové kurty ul. J. Wolkera, Český Brod. Bohaté občerstvení.
Při nepřízni počasí ve sportovní hale Český Brod a Čelákovice.
Více na www.nohejbal-ceskybrod.cz
Partneři reprezentace

Jan Vokáč - montáž
a oprava el. zařízení

Partneři ČNS

Kolínská lesní

MUDr. Jiřina Sýkorová
soukromá praktická lékařka

a nohejbalový oddíl
TJ Slavoj Český Brod Vás zvou na

Neděle 28. 8. 2016
Začátek od 9,00. Vyřazovací boje cca od 13,00.
V+T MAT ARENA - nohejbalové kurty ul. J. Wolkera, Český Brod.
Při nepřízni počasí ve sportovní hale Český Brod.
Bohaté občerstvení, teplá i studená kuchyně.
Více na www.nohejbal-ceskybrod.cz
Partneři oddílu

MUDr. Jiřina Sýkorová
soukromá praktická lékařka

Kolínská lesní

SPORT Alena Vokáčová
Partneři ČNS

Jan Vokáč - montáž
a oprava el. zařízení

Sbor dobrovolných hasiıŬ Ùeský Brod
pośádá
za podpory Ing. Miloše Petery, hejtmana Stśedoıeského kraje a MĶsta Ùeský Brod

Sportovní den hasiıských pśípravek (nejen) okresu Kolín
nedĶle 11. záśí 2016, atletický stadion Ùeský Brod
Program:

požární útok dle pravidel hry Plamen, dva pokusy
start ze dvou základen

Prezence:
Zahájení:

12.45 – 13.15 hod
13.30 hod

Podmínky úıasti: ılenové soutĶžních družstev pśihlášeni u SH ÙMS
start družstva v poıtu pĶt až sedm dĶtí
vĶková hranice – rok narození 2010 - 2013 (min. vĶk 3 roky),
povolen start jednoho soutĶžícího nar. 2009
V prŬbĶhu soutĶžního pokusu je povolen zásah strojníka (kontrola upevnĶní hadice na pśetlakový
ventil), jedné osoby u koše (pomoc s ponośením savice do kádĶ a její pśidržení pod vodou) a jedné
osoby, která v pśípadĶ hrozícího úrazu dítĶte ıi nezbytném pśípadĶ zasáhne a pomŬže s provedením
soutĶžního pokusu (zapojení/uzavśení rozdĶlovaıe, zapojení zavodnĶné rozpojené hadice apod.)

Materiál:

zajistí pośadatel: jednotný stroj, pśetlakový ventil,
káĳ, základna, sklopné terıe
vlastní:
2x savice  110, sací koš, rozdĶlovaı C-DCD,
2x hadice C 52, 4x hadice D (délka 10m),
2x proudnice D, pśechod C52/B75
V pśípadĶ domluvy je možné zajistit zapŬjıení materiálu.

Pśihlášky:

s uvedením názvu SDH, poıtu dĶtí a kontaktu na vedoucího družstva
na e-mail info@sdhceskybrod.cz do 31. srpna 2016

Akci podpośili:

OD
MĚSTO ÿESKÝ BROD
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CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

ZPRAVODAJ
náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: tře 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
zadní strana:
předposlední strana:
vklad vlastních materiálů:
vklad a sk letáků A5:

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
3.099 Kč
4.743 Kč (jednostranný)
6.231 Kč (oboustranný)
logo na tulní straně: 479 Kč
odkaz na PR článek
na tulní straně: 279 Kč
řádková inzerce: 0,60 Kč/znak včetně mezery

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 skárna Profi- sk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:
+420 603 588 338, brejchova@profi sk.cz
www.profi sk.cz

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
• v případě celostránkové inzerce, kde bude sk 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 a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. AI, CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 4. 1., 1. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12.
Data expedice: 15. 1., 12. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 17. 6., 12. 8., 16. 9., 14. 10., 18. 11., 16. 12.
poslední aktualizace ceníku: 14. 6. 2016

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
KUCHYNĚ
DVEŘE A ZÁRUBNĚ
EUROOKNA A DVEŘE
PODLAHOVÉ STUDIO
KOUPELNOVÉ STUDIO
PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY
KONTEJNERY

Český Brod
Prokopa Velikého 109
Tel.:321 620 203
www.kralovi.cz

LÉTO S AUTEM BEZ STAROSTÍ
Nechte si zkontrolovat auto v Q-SERVICE a získejte
na léto GARANCI MOBILITY doma i v zahraničí
y

rohlídk
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NON-STOP HOTLINE:000420 222 74 75 74, www.cz.q-service.eu
Země kde platí garance mobility: Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko,Bulharsko
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āODTAHOVÁ
SLUŽBA ā
RAVA ā KONTE
āAUTODOPRAVAāKONTEJNERYāZEMNÍ PRÁCEā
āDEMOLIČNÍ A STAVEBNÍ
PRÁCE āDEPONIE – PRODEJ

Držitel certiﬁkátu ISO 9001, 14001

Provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8.00 – 18.00 h., So – 8.00 – 15.00 h.
SERVIS: tel.: 602 313 343 AUTODOPRAVA: tel.: 602 326 785

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

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE!!!
PRODEJNA POTRAVIN ENAPO V ČESKÉM BRODĚ
Rosamarket s.r.o.

• Hledáme nové zaměstnance pro prodejnu potravin
• Spolehlivost, chuť pracovat, časová flexibilita,
čistý TR, zodpovědnost
• Nástup srpen, září 2016
VYROBÍME
•
•
•
•
•
•

Pergoly
Zahradní domky
Garážová stání
Altány
Houpaēky
DĢtské
prolézaēky
• DƎevĢné truhlíky
a kvĢtináēe

OPRAVÍME
• StƎechy a
krovy
• Podlahy a
obložení
• Okna a dveƎe

PORADÍME S:
• UmístĢním
• VýbĢrem
materiálu
• Designem
• Údržbou

Pokud máte zájem pracovat u naší společnosti, kontaktujte
prosím pana Tomáše Chramostu
e-mail: tchramosta@rosamarket.cz, mob.: 724 412 877

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ

(13.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANýICE
S1: Zaþáteþníci

Kluēov 145
eský Brod 282 01
+420 725 179 587
info@zahradyzedreva.cz
www.zahradyzedreva.cz

15:15 – 16:50

kurzy

S2: MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

zaþínají

S3: StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

v nedČli

S5: Speciál

20:35 – 22:15

Info: tel: 603 238 090

2.10.2016

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

V červnu se na Škvárovně ztratil

perský roční kocour
celý tmavě rezavý, hnědé oči,
velký huňatý ocas
Tel. 605 780 093

Odměna 2.000 Kč

Spoleēnost
ProMedicus Home Care Services s.r.o.
pƎední poskytovatel služeb domácí
zdravotní péēe v R

__________________________________________________

hledá
REGISTROVANOU ZDRAVOTNÍ
SESTRU PRO DOMÁCÍ PÉI
CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ?
- poskytování zdravotní péēe v domácím prostƎedí klientƽ
- vedení zdravotnické dokumentace v PC
JAKÁ BY M LA BÝT NAŠE NOVÁ KOLEGYN ?
- s registrací zdravotní sestry bez odborného dohledu

- minimálnĢ 3 roky praxe ve zdravotnictví
- se základní znalostí práce na PC
- peēlivá, samostatná, dƽvĢryhodná, flexibilní
- s dobrými komunikativními dovednostmi a pƎíjemným vystupováním
- aktivní Ǝidiēka s \P sk. B
CO MpŽETE OD NÁS OEKÁVAT?
- nadstandardní mzdové ohodnocení

- pracovní pomĢr na plný úvazek nebo na dohodu
- zázemí stabilní spoleēnosti
- možnost dalšího vzdĢlávání
- v pƎípadĢ práce na plný úvazek další zamĢstnanecké výhody
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
jednotlivé oblasti StƎedoēeského kraje
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

__________________________________________________
Kontaktní osoba:

Mgr. Lumír Bauer
tel: +420 736 485 911, 724 595 283
e-mail: lumir.bauer@domacipece24.cz

ProMedicus Home Care Services s. r. o.
Heinemannova 2695/6
160 00 Praha 6 - Dejvice

www.domacipece24.cz
info@domacipece24.cz

Společnost JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. je výrobcem plastových obalů s tradicí od roku 1968. Na českém trhu má 80% podíl v dodeji plastových obalů. Sídlo společnosti a výrobní závod, ve kterém
pracuje více než 110 zaměstnanců, naleznete v Mochově (Praha-východ, cca 4 km od Čelákovic).

Hledáme do týmu nové zaměstnance a to na pozice:
ELEKTROMECHANIK

OBSLUHA LISŮ (vhodné pro muže i ženy)

POŽADUJEME:
vzdělání: střední odborné s vyučením
(elektromechanik)
osvědčení: vyhláška č. 50 §5,6
praxe výhodou ne podmínkou
vhodné i pro absolventy
2 směnný provoz

POŽADUJEME:
vzdělání ZŠ/SŠ
3 směnný provoz
zodpovědný přístup k práci
důslednost, pozornost
spolehlivost a samostatnost
manuální zručnost

NÁPLŇ PRÁCE:
oprava a údržba stojů, IML robotů
a stroj. zařízení
kontrola skrytých vad
instalace strojů a stroj. zařízení, uvádění strojů
do provozu
zavádění nové technologie do výroby
dokumentace provedených prací
informování vedení vstřikovny, oddělení kvality
a přípravy výroby o dokončení opravy

NÁPLŇ PRÁCE:
zajišťovat přísun barev dle výrobní zakázky
doplňovat dráty do drátovaček
vizuální kontrola výroby
odběr výrobků ze stroje a balení podle zakázky
přeprava kompletních palet, skenování palet
při výstupní kontrole
opatření balených výrobků etiketami
udržování čistoty a pořádku na pracovišti

CO VÁM NABÍZÍME?
Zajímavé finanční ohodnocení a motivační program
– 13. mzda, výkonnostní ohodnocení
Kompletní zaškolení
Perspektivní zaměstnání v mezinárodní společnosti

možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
5 týdnů dovolené
velice štědře dotované stravování
poukazy na masáže, balíčky pro zaměstnance

KONTAKT: JOKEY PRAHA CZ, s.r.o., Personální oddělení – Tel.: 326 999 901, 702 150 145, e-mail: jana.liskova@jokey.com

Od července 2016 je otevřen

PRODEJNÍ SKLAD HUTNÍHO MATERIÁLU, PLECHŮ,
POROROŠTŮ A OCELOVÝCH PROFILŮ
Adresa: Nová Ves II, č. p. 4
Prodejní doba: Po – Pá 7 - 14 hod. (jinak po tel. dohodě)
Tel.: 602 357 463, 702 909 330
Dělení prvků a stříhání plechů zajištěno.
!! Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalos atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu.
Volejte: 773 484 056

Rekonstrukce bytů, domů,
stavební, údržbářské, montážní práce,
tel. 732431594,
hod.ku l@seznam.cz,
www.rekonstrukce.wbs.cz

AU TO D O P R AVA
- nonstop ODVOZ KONTEJNER
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
mobil: 603 242 142, milanpetruzalek@sute-pisky.cz, www.sute-pisky.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA

CARPINUS

ZÁPISY A PLATBY :
(1. pololetí šk. roku 2016/2017)
VtĜeGD þtYrtek 7  /  / 2016

17.0  1.00 KoGLQ
ulLFe ProkopD VelLkpKo þ. 172 ýeVkê BroG
(0P oG KouĜLPVkp BriQ\ Y oEMektu Auto0otoKluEu)
KoQtDkt:
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ZZZ.FDrpLQuV.ZeEooker.eu
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Kontakt:
JŠ Carpinus, Barbora Tyglová, tel.: 736 606 050, e-mail: kancelar@carpinus.cz

PŐIJMEME

prodavaĀe / prodavaĀku
na prodejnu masa a uzenin v Českém Brodě.
V případě zájmu volejte na tel.: 725 263 672.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

Dentální hygiena
v Kozovazech

nabízí bělení zubů, pískování pigmentací,
léčbu parodontózy, odstranění zubního
kamene.
Ordinace MUDr. Profousová,
stomatologie – parodontologie,
Kozovazy I, 250 87 Mochov
tel.: 326 710 708

NABÍZÍME:

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

vepřovou kýtu bez kosti – 89 Kč/kg
vepřovou kotletu s kostí – 89 Kč/kg
vepřová játra – 19 Kč/kg
kuřecí prsní řízky – 126 Kč/kg

ceny jsou platné od 15. 8. do 28. 8. 2016
na prodejně v Českém Brodě
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