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Co nového

Berme duben s úsměvem
Začátek dubna naznačil, že by mohl být konec se zimou, už jen tím, že začal „letní“ čas. Do upozadění přišel svátek učitelů či vlastní aprílový den, kdysi naplňovaný „kanadskými“ žertíky , o kterých mi kanadský
učitel Luc řekl, že tento název v Kanadě neznají… Je to stejné jako s naším P.F., které vymyslel hrabě Chotek, ale o této zkratce Francouzi nevědí, ačkoli jsou milovníci mnohých zkratek. Závěr dubna je také naší
českou specialitou – pálení čarodějnic. Vzhledem k tomu, že náš přístup k tradicím je vždy spíše humorný,
než vážný, zvládneme pomlázku, apríl i čarodějnice s notnou dávkou veselí.
Dubnem také začíná jarní část sportovních soutěží a mnohé oddíly při přípravě sportovišť a veřejných
ploch se zapojily do tradiční akce Ukliďme Pošembeří, jejíž zhodnocení již podesáté proběhlo na Klepci.
Na druhé straně v KD pomalu končí první sezona po rekonstrukci jak budovy, tak jejího interiéru. Potěšil
nás velký zájem návštěvníků a věříme, že si kulturněchtivou náladu udržíte i do příští sezony.
Rada města a zastupitelé pro letošní rok schválili finanční podporu 58 akcí pro veřejnost. Můžete si do
svých kalendářů zařadit Město v pohybu, Podlipanské slavnosti, Majáles, PoPoLes, mistrovství republiky
mladých basketbalistek, nohejbalu dorostenců a žen, pečení chleba ve Štolmíři, šachové turnaje, pochody turistů i tři akce na Lipanech i rozsvěcení vánočního stromu. Inu proběhne tento rok, řečeno s Janem
Werichem, v činorodém ruchu.
Ale nejen naše spolky byly spokojeny s výsledkem dotačních titulů, také město má svá „želízka v ohni“,
z nichž asi nejočekávanějším byla dotace na rekonstrukci budovy v areálu nemocnice na první stupeň ZŠ.
Administrace přidělení, schválení smlouvy ještě chvíli potrvá, ale máme od MF zprávu, že jsme dotaci obdrželi ve výši 34,5 mil. Kč. V přípravě jsou i investiční akce v budově A nemocnice. Činorodý duch zavládne
tedy i v nemocničním areálu.
V dnešním čísle se ještě dočtete o velikonočních akcích skautů i škol, dotacích na památky ve městě,
u některých díky V. Mrvíkovi i o historii názvu, čekají na vás zajímavé rozhovory a pozvání na dubnové
a květnové akce ze zmíněných osmapadesáti.
Zkusme v dubnu platnost rčení S úsměvem jde všechno líp a těšme se, že další měsíc je měsícem lásky.
Pavel Janík
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Krátce z města
Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu
nebytových prostor od Úřadu práce ČR. Výpověď z nájmu byla podána v souladu s ustanovením ve smlouvě o nájmu čl. IV, odst. 2 - výpovědní lhůta je 6 měsíců od data doručení výpovědi
druhé smluvní straně, tzn. k 19. 8. 2016. Město
chce uvolněné prostory využít pro městskou
knihovnu a informační centrum.
Rada města a zastupitelstvo schválily přidělení finančních prostředků z Programů podpory
kultury, sportu a volného času - Program č. 2
Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží
a seniory, reprezentace města ve výši 600.000 Kč
a městských akcí z Fondu podpory sportu, kultury a volného času ve výši 400.000 Kč. Dohromady jde o 62 akcí v průběhu letošního roku.
Zastupitelstvo města schválilo přijetí státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Ministerstva kultury
ve výši 1.435.000 Kč, rozdělení výše uvedené
státní finanční podpory pro akce obnovy kulturních památek připravovaných pro rok 2016 naleznete na internetových stránkách města.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1
k rozpočtu na rok 2016, kdy rozpočtové příjmy, které se zvyšují na 127.902.500 Kč, budou využity pro přípravu investičních akcí na
20.627.500 Kč, do projektové dokumentace
budou tak zařazeny i nezpevněné povrchy českobrodských ulic.
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Český
Brod. V praxi to znamená, že každý žák z Českého Brodu má zajištěné místo v ZŠ – příspěvkové
organizaci města.
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Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy
s vítězem veřejné zakázky na akci „Český Brod
– Stavební úpravy komunikačních prostor budovy č.p. 282“, jejímž předmětem jsou projektové práce a inženýrská činnost. Budova č.p. 282
v Žižkově ulici, je budova v areálu nemocnice,
označovaná jako pavilon A. Jedná se o obnovení
vstupního prostoru z ulice Žižkova včetně úpravy
původních anglických dvorků v uličním prostoru
a rekonstrukci hlavní chodby v přízemí a hlavní
chodby v prvním a druhém patře v návaznosti na
nový výtah. Dále je zde zahrnuta výstavba nového lůžkového výtahu a rekonstrukce stávajícího výtahu, nový bezbariérový vstup u spojovací
chodby mezi pavilony s možností příjezdu z obou
stran, venkovní komunikace pro příjezd sanitek
v areálu nemocnice, parkoviště pro zaměstnance v místě stávajících parkovacích míst v areálu
nemocnice a výstavba nových sociálních zařízení
pro návštěvníky v přízemí budovy.
Zastupitelstvo města schválilo závazek údržby
biokoridoru, který vznikne v rámci komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Štolmíř podél Štolmířského potoka.
Rada města schválila Výroční zprávu, která se
vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. V roce
2015 bylo podáno 13 informací.
Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem na Revitalizaci středověkých hradeb v MPZ v Českém Brodě – pokračování. Podíl města činí 191.700 Kč, příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ činí 50 %
z částky bez DPH tj. 135.000 Kč.
Rada města projednala informaci o stavu oprav
a příprav investičních akcí v areálu nemocnice,
se kterými jsou pravidelně seznamováni i nájemníci areálu a o kterých se můžete dočíst v ČBZ.
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Body projednávané Radou města 9. 3. 2016
1. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Města Český Brod pro r. 2016
2. LBK 14 - závazek údržby
3. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2015
4. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
- Úřad práce
5. Státní finanční podpora v Programu regenerace
MPR a MPZ v roce 2016
6. Pronájem ordinace v pavilonu E
7. Ulice Sportovní
8. Informace - Městské koupaliště
9. Informace - Zápis z porady komise pro územní
rozvoj a stavebnictví ze dne 1. února 2016
10. Informace - Zápis z 10. jednání komise dopravy
11. Informace - Zápis z komise bezpečnosti
12. Informace o jednání se zástupci Nemocnice
Český Brod s.r.o.
13. Informace o stavu prací v areálu nemocnice ke
dni 7. 3. 2016
Body projednávané Radou města 24. 2. 2016
1. Doporučení schválení rozpočtového opatření č.
1 k rozpočtu na rok 2016
2. Souhlas s podnájmem bytu
3. Přidělení finančních prostředků z Programů podpory kultury, sportu a volného času - Program č. 2
4. OZV o školním obvodu města Český Brod
5. LBK 14 - závazek údržby
6. Prodej části pozemku v obci a k.ú. Český Brod
(Tuchorazská ulice)
7. Prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 1384 náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - Pavel Kos
8. VZ - Nová technika pro městské lesy
9. Vyhlášení záměru - výpůjčka pozemku za hradbami
10. Program na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český Brod - hodnotící komise
11. VZ Stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu
12. Opakovaná žádost Nemocnice Český Brod s.r.o
ve věci schválení úhrady za výmalbu

Věstník
13. Smlouva č. 973/2016 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016
14. VZMR - PD pro Stavební úpravy č.p. 282
15. Schválení Výroční zprávy, která se vydává
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
16. Revitalizace středověkých hradeb v MPZ v Českém Brodě - pokračování
17. Návrh na zrušení usnesení - pronájem Hájovna
18. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní
rozvoj a stavebnictví ze dne 7. března 2016
19. Informace - Zápis z kulturní komise
20. Informace - Zápis komise bezpečnosti
21. Informace - Zápis z Komise sportu a VČ
22. Informace - Zápis z komise ŽP
23. Informace - Informace z ICM
24. Informace - Informace o stavu prací v areálu
nemocnice ke dni 21. 3. 2016
Body projednávané Radou města 30. 3. 2016
1. Vyhlášení záměru - pronájem pozemků v k.ú.
Doubravčice
Body projednávané Zastupitelstvem města 30. 3. 2016
1. Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2016
2. Přidělení finančních prostředků z Programů
podpory kultury, sportu a volného času - Program č. 2
3. Návrh na revitalizaci veřejného prostoru
4. Odkup části pozemku v Klučovské ulici
5. OC PILA - plánovací smlouva
6. Obecně závazná vyhláška města Český Brod,
kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Český Brod
7. LBK 14 - závazek údržby
8. Státní finanční podpora v Programu regenerace
MPR a MPZ v roce 2016
9. Informace - Zápis jednání finančního výboru
10. Informace - Stav prací v areálu nemocnice ke
dni 21. 3. 2016

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
paní Marie Kubelková, paní Jaroslava Bublová, pan Stanislav Klepal,
MUDr. Ivetta Kohoutová, paní Růžena Černovská, paní Jitka Votápková,
paní Marie Nováková, paní Růžena Komárková, paní Alena Baumannová,
paní Hedvika Váňová, pan Bohuslav Jirák, paní Marie Padevětová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Dotace na památky
Město Český Brod každoročně žádá o dotaci na Ministerstvo kultury ČR z Programu regenerace městských
památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) České republiky. Přidělená dotace
každoročně slouží k rekonstrukci a opravě nemovitých kulturních památek v našem městě. Jsou přesně
stanovena pravidla, komu a v jaké výši lze dotaci poskytnout. Dotace tvoří maximálně 50 % z celkových
nákladů na konkrétní rekonstrukci, zbytek hradí vlastník kulturní památky. V případě soukromých vlastníků město ze svého rozpočtu ještě ve výši 10 % přispívá. Za poslední roky jsme v rámci tohoto programu
z Ministerstva kultury získali v roce 2012 částku 820.000 Kč, v roce 2013 částku 460.000 Kč, v roce 2014
částku 970.000 Kč, v roce 2015 částku 985.000 Kč.
Významným úspěchem je získaná dotace v roce
2016 a to ve výši 1.435.000 Kč, které jako každoročně předcházelo podání Anketního dotazníku na
Ministerstvo kultury ČR k Programu regenerace
městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR.
Zastupitelstvo města na svém jednání 30. března
2016 rozdělilo přidělenou dotaci následovně:
Podlipanské muzeum (vlastník Středočeský kraj)
na opravu a repasi původních dřevěných oken
a dveří Podlipanského muzea - 110.000 Kč,
Kostel sv. Gotharda (vlastník Římskokatolická farnost Český Brod) na obnovu fasády lodi kostela,
repasi výplní stavebních otvorů, obnovu povrchu
kamenných prvků, očištění, přespárování, obnovu
střechy schodiště u kůru - 460.000 Kč,
Revitalizace středověkých hradeb v MPZ v Českém Brodě (vlastník Město Český Brod) na očištění
koruny zdiva, zpevnění kamene, přeosazení a přezdívání uvolněných kamenů, zamezení pronikání
srážkové vody do koruny zdiva, tmelení původních
kamenů, spárování vápennou maltou - 135.000 Kč,

Bývalé městské hradby u č.p. 62 (vlastník Stanislav
Klepal) na opravu a zajištění městského opevnění
- 165.000 Kč,
Sokolovna v MPZ (vlastník Tělocvičná jednota Sokol Český Brod) na opravu fasády, suterénu, dveří
budovy sokolovny - 565.000 Kč.
Město v posledních dvou letech zajistilo postupné
očištění koruny zdiva středověkých hradeb a letos
budou tyto práce dokončeny v té části, které byla
pronajata soukromé osobě a v minulých letech
nebyla přístupná. I v následujících budou práce na
záchraně středověkých hradeb pokračovat. Je plánována oprava bočních částí hradeb ve výši téměř
3 miliony korun. Město vlastní i další významné kulturní památky, které zasluhují opravu a obnovu. Jde
o budovu č.p. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic, ve
které sídlí knihovna, pomník Prokopa Holého před
radnicí č.p. 70 na náměstí Husově a Kouřimské předbraní, u kterého se v loňském roce díky vstřícnosti
soukromých osob podařilo majetkoprávní vypořádání a celá památka je nejen ve vlastnictví města,
ale jako stavba je i zapsána v katastru nemovitosti.
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR
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Jazz v KD Svět
Den po skončení velikonočních radovánek, které mnohdy čerpají z folklórních pramenů, jsme se mohli
v KD zaposlouchat do melodií jazzových. Jen znalci tohoto žánru mohli předem očekávat, s jakou odrůdou
jazzových plodů se setkají.
Robert Rovina, držitel dvou cen Slovenské jazzové
společnosti, který nadchl pro kytaru nejednoho
žáka českobrodské ZUŠky pozval na pódium KD
Svět své kamarády jazzmeny. A ti to v ten úterní
večer skutečně rozbalili. Nejenže si nás melodie
bandu záhy podmanily, bylo se taky na co dívat.
Kromě ústřední postavy, našeho pana učitele, byl
skutečnou hvězdou nejen muzikantskou, ale i divadelní, perkusista Jakub Škrhna. Se svými nástroji
doslova čaroval. Docela dobře si umím představit,
že takto dokázal vzbudit pozornost a obdiv i v dalekém Riu. A přijít s perkusím efektem ve správný
čas a správné intenzitě je fakt kumšt!
Vedle něho, za poměrně rozsáhlou bicí soupravou se
rozhodně neztrácel Ondřej Sluka (držitel ceny Anděl,
známý například z kapely Nightwork). Disciplinovaně
držel formu jednotlivých skladeb, ale k bubenickému
sólu využil každé příležitosti, kterou mu jeho kolegové
muzikanti nadělili. Klávesista Tomáš Jochmann alias
Wolfgang se projevoval také jako báječný improvizá-

tor. Trochu zbytečně vzadu se držela basistka Tereza Čepková. Ač neskrývala, že zkušenosti stále ještě
sbírá (mj. s americkou zpěvačkou Nicole McCloud),
byla nesporně další výbornou oporou bandu. Přátelé Roberta Roviny dávají přednost instrumentálním
skladbám. Vedle klasických pecek se v KD ten večer
hrály zejména autorské skladby frontmanna.
Po přestávce v příjemné kavárně však Robert Rovina výborně načasoval další trumf - vstup zpěvačky
Marty Kloučkové. Její příjemný hlas ozdobil celý
koncert přesně tak, jak bylo třeba. Příznivci jazzu
o ní ví, že vystupuje s kapelou Skety. Nechyběl ani
nejrozšířenější jazzový dechový nástroj saxofon
v pečlivém podání Zdeňka Tománka. Děkujeme
bandu za krásný zážitek.
Pevně věřím, že si tento žánr najde své pravidelné
příznivce i na Českobrodsku. Už dnes se můžeme
těšit na další setkání s jazzem. Jeho trochu jinou
odnož představí v KD Svět 6. května zpěvačka
Yvonne Sanchez a její hosté. Vynikající vokalistka
uvede vedle jazzových standardů také skladby inspirované pravou brazilskou muzikou. Neváhejte
a přijďte rozšířit jazzovou rodinu, která vytvořila
báječnou povelikonoční atmosféru v KD Svět, za
což jí závěrem vysekli přátelé Roberta Roviny poklonu v podobě impozantního přídavku.
Aleš Kašpar
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Chceme kino?
Některým obyvatelům Českého Brodu bývalé kino přece jen chybí a bylo by fajn, kdyby se tu někdy zase
promítalo (za levnější peníze než v Praze a ideálně bez kyblíků popkornu a coly). Zeptala jsem se Kateřiny
Anny Novákové, produkční KD Svět, jaký na to má názor?
Odpovědí na tuto otázku
prozrazuji své současné
snažení, které jsem dosud
tajila; obnovit funkci kina
v KD Svět je mým cílem.
Máme k tomu velmi dobře našlápnuto. Věřím, že
jsme schopni konkurovat
pražským multiplexům či
větším digitálním kinům.
Většina návštěvníků by jistě ocenila snadnější dostupnost a levnější cenu vstupenky.
Většina lidí by podle ohlasů kino chtěla. Dospělí,
rodiče dětí, kteří nechtějí posílat mladší děti samotné třeba na Černý Most nebo do Slovanského
domu. Lidem vadí i příliš hlasitý zvuk v multikinech
- to se týká jak menších dětí, tak starých lidí.

Obrátila jsem se na patřičnou instituci, obnovila jsem registraci a evidenční číslo, jednala jsem
s OSA (Ochranný svaz autorský). Štěstí je, že nepotřebujeme kino digitalizovat, jak je teď v módě,
stačí využít stávající techniku a promítat z DVD
nebo Blu-ray disků. Jedinou „vadou na kráse“ je, že
premiérové filmy budeme moci promítat se čtyřměsíčním zpožděním. Věřím však, že to neovlivní
chuť místních obyvatel zajít si občas do kina.
Tuto část produkce připravujeme cíleně, proto mě
mohou všichni, kteří mají o promítání filmů zájem,
kontaktovat (e-mail: novakova@cesbrod.cz) jaké
filmy by v KD Svět rádi viděli a jestli spíše v pracovní dny či o víkendu.
Jana Hrabáková

Zdeněk Troška v KD Svět
Známe ho všichni jako režiséra tří filmových trilogií (Slunce, seno…, Kameňák, Babovřesky), populárních
pohádek (třeba Princezna ze mlejna, Z pekla štěstí, Nejkrásnější hádanka), režíruje muzikály a opery (například Don Carlos, Carmen nebo Rusalka).
Že je také v dobrém slova smyslu „bavič“, to jsme
mohli zažít doslova na vlastní kůži v našem KD. Ještě před jeho vystoupením jsme se ho krátce zeptali
nejen na jeho vztah ke zdejšímu regionu.
Pane režisére, na co se vás lidé nejvíc ptají? Stále
vedou populární Kelišová nebo Škopková, anebo
jsou to i jiné postavy z vašich oblíbených filmů?
Otázky jsou různé, samozřejmě hlavně na příhody
z natáčení filmů, ale ptají se mne často i na muzikály, na Rusalku…
Byl jste někdy tady u nás? Znáte to tu - vy, typický
Jihočech?
Ale všude u nás je krásně - nejen na jihu. Kde jsou
bezva lidi, tam rád jedu. A tady kousek jsou lázně
Toušeň, kde jsme natočili půlku poslední pohádky.

Dodáváme, že film Strašidla má premiéru v srpnu
a kostýmy k němu jsou dílem českobrodské výtvarnice Lucie Ulíkové.
Jana Hrabáková
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Aktualizace webových stránek města
Webové stránky města prošly naposledy velkou proměnou v roce 2013. Stále se však snažíme stránky
vylepšovat a nastavit tak, aby byly uživatelsky příjemné a při tom v nich nechyběly důležité informace ze
života Brodu i chodu úřadu.
Naší snahou je transparentnost. kromě povinně
zveřejňovaných informací se dají na webu najít
přehledy smluv, rozklikávací rozpočet, dotační programy města a všechny důležité strategické dokumety jakými jsou například strategický plán města,
akční plán, komunitní plán sociálních služeb, generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na
území města český brod nebo územní plán.
Dalším velkým úkolem je propagace činnosti Informačního centra pro mládež, Infocentra, našich
příspěvkových organizací, turistiky a bohatého
kulturního i sportovního života ve městě. Za tímto
účelem jsme během března 2016 vytvořili nové
webové stránky: KULTURNÍ BROD, SPORTOVNÍ
BROD, TURISTICKÝ BROD a VZDĚLANÝ BROD.
Nezapomněli jsme ani na sociální oblast včetně
nabídky práce v regionu, zdravotnictví a místní
Agendu 21, která souvisí, kromě jiného, se strategickým plánováním města a udržitelným rozvojem. To vše spadá do webu ZDRAVÝ BROD. Témata jako jsou například kriminalita, bezpečnost
nebo prevence mají na webu města své nedílné
zastoupení v novém webu BEZPEČNÝ BROD, který je součástí nového projektu „Bezpečné město“,

na němž spolupracuje město Český Brod, Policie
ČR a Městská policie. Pro posílení návštěvností
pořadů a propagaci kulturního domu Svět jsme
vytvořili web KULTURNÍ DŮM SVĚT. Zde najdete
informace například o aktuálním programu nebo
možnosti prodeje vstupenek.
Při řešení provázanosti obsahu nových webů jsme
přišli na potřebnost malých změn v sekcích aktuality a kalendář. Nově jsme začali třídit jednotlivé
články právě podle webů, z kterých pochází. Vždy
s možností zobrazení na titulní stránce celého
webu právě tak, aby žádná významná akce nebo
informace nezapadla.
Doufáme, že změny městského webu, www.
cesbrod.cz, povedou k vaší spokojenosti. Rádi vás
jimi provedeme a ukážeme naše novinky. Jsme připraveni i na další vaše podněty a připomínky.
Zveme vás na prezentaci novinek do učebny PC
(2. patro), nám. Arnošta z Pardubic 56 ve středu
4. května 2016 v 17.00 hodin.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Novinky v dopravě
Od 20. února 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/20000 Sb. o pozemních komunikacích, která
mimo jiné v § 53 odst. 9 zavádí novou povinnost pro chodce, mít na sobě reflexní prvky.
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu
umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“
Za porušení této povinnosti není stanovena žádná
speciální sankce. Stejně jako v jiných případech, kdy
chodec poruší pravidla silničního provozu, může
policista daný přestupek řešit domluvou nebo uložit na místě pokutu v rozmezí od 0 - 2.000 Kč, ve
správním řízení je pak sankce 1.500 Kč až 2.500 Kč.
Hlavním smyslem tohoto nového pravidla je zejména prevence, nikoli represe.
Tato novela přináší změny i pro další účastníky
silničního provozu:
• Řidič nově nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.
• Nově může policista zadržet osvědčení o registraci vozidla v případě, že při silniční kontrole

nebo objasňování dopravní nehody zjistí závažnou technickou závadu. Zadržet je možné osvědčení o registraci vozidla i v případě, že jej řidič
policistovi nepředloží (fikce zadržení). Při posouzení technického stavu vozidla se policista musí
řídit přesně stanoveným seznamem závad, který
je uveden ve vyhlášce. V praxi pak řidič požádá
o vrácení dokumentu na místně a věcně příslušném úřadu. Ten mu jej bez odkladu vydá, jakmile
řidič prokáže protokolem o provedení technické
kontrole, že závady byly odstraněny. Policista
rovněž může při zjištění závažné a nebezpečné
závady, odebrat nebo zkrátit na 30 dní technickou způsobilost.
• Odesílatel je nově povinen předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem,
který umožňuje splnění požadavků na nakládání,
umístění a upevnění nákladu.
por. Mgr. Martina Fejfarová,
tisková mluvčí Policie ČR Kolín
Zdroj foto: www.adam.cz,
www.led-expert.cz
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S ředitelem gymnázia na aktuální témata
Před pár týdny se ve sdělovacích prostředcích objevily šokující záběry, které dokumentovaly šikanování
učitelky v pražské škole. My všichni, kteří máme děti, jsme si pravděpodobně položili otázku, zda se toto
může stát i v místních školách.
Zeptala jsem se Mgr. Ivo Kocuma, ředitele českobrodského gymnázia - s vědomím, že pro ústavy
podobného typu asi naštěstí není šikana běžnou
věcí. Nebo snad ano?
Gymnázium opravdu není typickou školou pro
vznik šikany, ale s určitým rizikem musíme do jisté
míry počítat. Zažil jsem socialistickou službu v armádě včetně útvaru, kde se šikana vyskytovala,
takže zkušenosti mám. A mohu říci, že původci byli
vždy takoví ti chudší duchem, obvykle s ukončenou
školní docházkou v některém z nižších ročníků ZŠ.
Na vojně se toto zametalo pod koberec, pokud to
nemuselo končit u trestního soudu.

žáky českobrodských škol. Postupně dětí přibylo
a my už jsme se nevešli. Gymnázium je krajským
zařízením, takže jsme se museli postarat. Od
1. ledna jsme tzv. nakoupili službu, a to se všemi
patřičnými parametry a atesty. Pokud jde o kvalitu
jídla, každý má jiný, subjektivní názor. Objektivně
řečeno - ve Stavokonstrukci vaří tak, aby děti jedly
kvalitně a pestře, hlídají obsah předepsaných živin
a všechna předepsaná pravidla. Někomu to chutná
víc, někomu méně, nedokážeme se zavděčit všem.
Za odpovědi poděkovala
Jana Hrabáková

Ve škole pochopitelně ne. Vnímáme situaci a mohu - ovšem ne zcela kategoricky - říci, že u nás ne.
Ovšem nikdy nevíme, co se kdy může stát. Někteří
rodiče umetají dětem cestu víc, než je zdrávo, některé děti jsou z mnoha důvodů víc zranitelné, ale
hlídáme to. Děti s průbojnějšími geny, které doma
nemají žádné úkoly a práci, nelítají venku jako my
dřív - si oblíbily hry, které nabuzují agresivitu. Někteří nemají svaly, ale v dušičce mohou mít snahu
škodit, třeba formou kyberšikany. Fyzicky si netroufají, ale když se umějí schovat za cizí identitu,
tak to udělají. Kdysi jsme i tady u nás měli jakýsi
náznak, ale dokázali jsme to najít. Máme svou síť
ohlídanou, to je naše povinnost.
A teď jeden konkrétní problém - školní jídelna. Je
to opravdu problém?
Z mého pohledu je situace vyřešená. Původně
jsme měli společnou školní jídelnu pro všechny

KVĚTNOVÉ ŽIVÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 3. května 2016 od 16.00 hod. zveme všechny děti na odpolední živé čtení Kytička pro
maminku, v knížkách budeme společně hledat maminčiny pohádky i příběhy o maminkách.
Ve čtvrtek 5. května 2016 od 18.00 hod. zveme všechny dospělé zájemce na podvečerní živé
čtení Číst nás baví: čteme pro Vás. Své oblíbené knihy nebo autory nám představí naši hosté,
paní Jaroslava Benešová, profesorka gymnázia a pan Vladimír Jakub Mrvík, profesor gymnázia a historik, kromě toho si společně připomeneme 700. výročí narození Karla IV. Těšíme se
na Vás, čtení sluší každému!
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Tak nám, pane starosto, píšou z ministerstva
V našem městě byla vybudováním nové třídy mateřské školy v SOŠ v Liblicích uspokojena potřeba obyvatel
na umístění dětí do předškolního zařízení. Jak děti rostou, problém se přelévá na základní školy.
Všichni víme, že naše základní školy působí v několika budovách, dokonce i v pronajatých prostorech umělecké školy, další volné prostory nejsou
i díky školním vzdělávacím programům, které na
odborné semináře dělí třídy na skupiny. Město
se dlouhodobě snaží využít pro potřeby základního školství například i SOŠ v Liblicích. Ta je však
ve vlastnictví kraje a rozhodnutí nezáleží na nás
a investice jde do majetku kraje. V loňském roce
proběhla rozsáhlá rekonstrukce technologie školní
kuchyně, ale kapacitní prostory pro stravování dětí
se nezvětšily. Studentům gymnázia není umožněno se ve školní jídelně stravovat.
Při hledání vhodného prostoru pro rozšíření kapacity základní školy se nabízela možnost využít
již několik let prázdnou budovu č.p. 1100 v areálu nemocnice (pavilon bývalé infekce). V loňském
roce byla zpracována projektová dokumentace na
přestavbu této budovy pro potřeby ZŠ Žitomířská
a současně s tím se řešily i potřeby navýšení strávníků ve školní jídelně. Z možných variant byla vybrána možnost vybudovat v protilehlé budově č.p.
1099, kde bývala prádelna, výdejnu jídel, která by
zajistila stravování dětí umístěných do nově rekonstruované budovy č.p. 1100. Žádost o dotaci na
rekonstrukci školy i výdejny jídel město podalo na
dvě místa, na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a současně i na Ministerstvo financí.
Ministerstvo financí naši žádost podpořilo a rozhodlo o podpoře akcí ve výši 29.249.000 Kč pro
školu a 6.622.000 Kč pro výdejnu. Poskytnuté
prostředky činí 70 % z uznatelných nákladů. Nyní
nastává velmi náročné období, protože finanční
prostředky by se měly proinvestovat do konce tohoto roku. Na rekonstrukci školní budovy je vyhlášena veřejná zakázka, zhotovitel by mohl být znám
koncem měsíce května. Výdejna jídel je teprve ve
fázi zpracovávání projektové dokumentace. Předpokládáme, že stavební práce proběhnou do konce letošního roku, následovat bude zajištění vnitřního vybavení školy, terénní úpravy, vybudování
venkovního hřiště, oprava plotu, oplocení prostor

školy a zpřístupnění vchodem z ulice Bezručova, ve
které by mělo dojít i k úpravám komunikace, jejího
značení, vytvoření krátkodobých parkovacích míst.
Bohužel posledně zmiňované úpravy bude město
zcela hradit ze svého rozpočtu.
V nově zrekonstruované budově bude vytvořeno devět tříd, které budou sloužit jako kmenové
nebo jazykové učebny a prostory pro školní družinu. V suterénu budou šatny, přibyde bezbariérový
přístup do všech podlaží budovy. Je pamatováno
i na kabinety a zázemí pro učitele. Předpokládáme,
že zde bude umístěno šest tříd nejnižšího stupně
ZŠ Žitomířská (první a druhé ročníky), která přenechá ZŠ Tyršova prostory v budově č.p. 760 pod
penzionem Anna. Nezmění se tedy počet budov,
ve kterých obě naše základní školy vyučují. Ve stávající školní jídelně by se nadále měli stravovat žáci
vyšších ročníků. Ti úplně nejmenší z obou základních škol by měli najít zázemí v nově vybudované
jídelně v nemocnici. Slibujeme si od toho možnost
návratu strávníků z gymnázia do školní jídelny v ulici Bedřicha Smetany i vhodné prostředí ke stravování těch nejmenších školáčků v nové jídelně. Nově
vybudovaná zařízení, škola i jídelna, by v plném
rozsahu měla sloužit žákům od září 2017.
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR
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Souboj božstev pro dobrou věc v Galerii K
Na apríla v pátek prvního dubna byla v nabité Galerii K v Českém Brodě zahájena výstava fotografií Oči
dokořán, které pořídila Lenka Šošolíková při své cestě po Kambodži. Výstavu zahájil dokonce i starý epos
s osobní účastí některých božstev.
Na vernisáž fotografií Oči dokořán byli návštěvníci
již z ulice vábeni tóny navozujícími atmosféru jihovýchodní Asie. Epos z chrámů Angkor Vat přilákal
dokonce i několik božstev, která občas vplula do
místnosti v podobě nádherné ženy a dokonce rozdala návštěvníkům božský nektar (v podobě bílého
vína). Dále, již osobami v civilu, byla představena
sama autorka a také činnost spolku Oči dokořán.
Škola CBE Christine vzdělává děti ve věku 6 až 15
let, často sirotky, přežívající jak se dá. Obyvatelstvo
trápí nejen choroby a parazité, ale zvlášť děti taktéž podvýživa a nedostatek vzdělání. Děti, pokud

mají štěstí, jsou většinou odkázány na jednostrannou stravu v podobě rýže. Škola, často navštěvovaná a přímo kontrolovaná i zakladatelkou sbírky
Petrou Konečnou, nabízí dětem i stravu.
Kdo nestihl vernisáž, může až do 29. 4. výstavu
navštívit a taktéž pomoci dobré věci. Na podporu
školy CBE Christine můžete kromě přímého daru
na bankovní účet 2800864383/2010 přispět zakoupením fotografie či trička.
Pavel Fuchs, Galerie K
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Českobrodský Majáles organizujeme již podruhé
První ročník českobrodského Majálesu se konal na zahradě gymnázia v sobotu 1. května 2015. Začínal
na náměstí průvodem ve stylu hippies. Toto téma jsme zvolili jako odkaz na dobu, kdy se v Českém Brodě
konal historicky první majáles (1968). Průvod slavnostně otevřel celý festivalový areál.
Počasí nám tehdy moc nepřálo. Přesto se v areálu
školy sešlo kolem tisícovky lidí. V mezičasech, kdy
probíhaly zvukové zkoušky, mohli návštěvníci poslouchat Live Jukebox, napsat nějaký vzkaz na Lennonovu zeď nebo sledovat důležitý zápas v hokeji,
který probíhal v rámci mistrovství světa.
Jako vrchol celého dne vystoupila slovenská kapela
Horkýže Slíže. Po jejich vystoupení byl korunován
král majálesu, pan profesor Josef Volvovič, a nakonec zahrál písničkář Xindl X.
Pro letošní ročník akce jsme připravili několik novinek, na které se mohou návštěvníci festivalu těšit.
Majáles se letos bude konat v sobotu 30. dubna.
Celý areál bude proto laděn v duchu čarodějnic.
Kromě tematické výzdoby a čarodějnického průvodu, kterým vše zahájíme, pro vás připravujeme
famfrpálový turnaj inspirovaný Harry Potterem.
Přihlášení do tohoto turnaje bude možné jak na

místě, tak i v předstihu, na facebookovém profilu
Majálesu.
Hudební program zahájí studenti ZUŠ swingovými
covery. Poté vystoupí studentské kapely Burning
Arrows a Ešus. Následovat budou známější kapely
Light & Love, I Love You Honey Bunny a mladý písničkář Thom Artway. Vrcholem celého programu
bude vystoupení skupiny Vypsaná fixa a slavného
českého rappera Vladimira 518. Vrcholem bude
i letos vyhlášení krále majálesu, společně s vyhlášením finálového famfrpálového zápasu.
Tím však program neskončí a návštěvníci budou
moci strávit zbytek večera u táborák stage, která
dokreslí atmosféru čarodějnic.
Přijďte, těšíme se na vás. Vstupenky jsou již v prodeji.
Matyáš Svítok, student třídy 6A8
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KuliFerdova odměna
Modrá je obloha, sluníčko svítí, tráva je zelená, kvete už kvítí, v korunách stromů si zpívají ptáci… I my si
s dětmi zpíváme jarní písničku a těšíme se z hezkého počasí. Byla zima, byla s námi, ale už je za horami.
A ta veselá ptačí nota je určitě na oplátku, starali jsme, aby krmítka byla stále plná zrníček. Dokonce nám
ptáčci vyhráli odměnu, to se ale musíme na chvilku vrátit do zimy.
Před více než čtyřmi lety jsme poprvé objednali
materiály nakladatelství Raabe pro předškoláky.
Sada šesti pracovních sešitů KuliFerda, nazvaná
po kresleném šikulovi, který nás provází úkoly, je
zaměřena především na podporu školní zralosti
a rozvíjení dovedností dětí po celý školní rok. Hlavní je správná motivace, tak aby učení bylo zábavou,
aby děti samy chtěly dál objevovat a tím se přirozeně rozvíjet. Ve spojení s interaktivní tabulí se Kuliferda stal kamarádem dětí a velkým pomocníkem
paní učitelek.
Stali jsme se tak mezi prvními KuliFerdovou MŠ
a dnes patříme do neformálního klubu s více než
400 členy, což nám přináší nejrůznější výhody
a bonusy. V letošním září Raabe vyhlásilo celoroční
soutěž – KuliFerdovu školku hrou. V každém sešitě
na děti čeká herní úkol, za jeho splnění dostanou
všichni zúčastnění drobnost a odborná porota vybere v každém se šesti kol nejlepších pět školek,
které obdrží praktické hravé odměny.
Třetí kolo s názvem Vidíš, vidím, vidíme, bylo zaměřeno na zrakové vnímání. A kde jinde jsme mohli
objevit víc zajímavostí, než na zahradě zapadané
sněhem. Vyrazili jsme na průzkum a objevili spoustu zvířecích stop, nejvíce od ptáků. Nápad vyrobit
pro ně krmítka a závěsy ze šišek na sebe nedal
dlouho čekat. Během týdne bylo vše vyrobeno,
zavěšeno a my se mohli radovat z prvních ptačích
návštěvníků. Naše snažení jsme nafotili a odeslali
pořadatelům soutěže.
Naše poznávání ale zdaleka nekončilo, brzy se
z nás stali odborníci na stálé ptáky, děti se rychle naučili rozeznávat koňadry od modřinek, Elinka
přinesla knihu o ptačím stromě, vyhledávali jsme
videa ptáků na krmítkách, studovali, co mohou jíst,
jak nejlépe ochránit krmítka před kočkami. Ptáčky
jsme malovali, vyráběli nejrůznějšími technikami.
Na soutěž jsme tak trochu zapomněli.

Když jednoho dne dorazil záhadný balíček, nikdo
netušil, co v něm bude. Překvapení i radost byly
o to větší. Ptáčci nám vyhráli třetí kolo soutěže.
V balíčku byl diplom pro každého, kniha o hrách
v přírodě a dva dalekohledy, ty se nám moc hodí
na škole v přírodě. A největší bonus pro děti je to,
co se naučily, kdo se stará o přírodu, je vždy odměněn, třeba hezkou kosí písničkou.
Radka Kvízová, učitelka MŠ Liblice
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Přijďte pobejt do Rodinného centra Kostička
Letošní den otevřených dveří v RC Kostička bude jako vždy ukázkou toho, jak to v centru chodí a co všechno
nabízí. Otevřeno bude pro rodiče s dětmi a každého, kdo bude mít chuť se v Kostičce zastavit, ve čtvrtek
19. 5. od 8.30 do 17 hodin.
Akci u příležitosti Kampaně na podporu mateřských center, kterou pořádá Síť mateřských center
návštěvníkům představí také koordinátorku centra, lektorky i sociální pracovnice. Malý doprovodný
program ukáže současnost i plány do budoucna.
Zájemci o historii centra budou moci nahlédnout
do kroniky LECCOS, neziskové organizace, která již
řadu let toto rodinné centrum provozuje. LECCOS
znáte z minulosti jako občanské sdružení, které se
v loňském roce, díky legislativním změnám, stalo
zapsaným spolkem.
Kromě drobného občerstvení bude na akci připraven program pro děti. Ti nejmenší si budou moci
pohrát v herně s didaktickými i zábavnými hračkami či společně s rodiči tvořit ve výtvarné dílně.
V odpoledních hodinách nebudou chybět tradiční
závody na cykloodrážedlech a koloběžkách, které
pořadatelky dne otevřených dveří i tento rok zařadily do programu u příležitosti celotýdenní akce
Město v pohybu.
Rodinné centrum v průběhu celého školního roku
nabízí pestrý program pro rodiny s dětmi. Od pon-

dělí do pátku probíhá pravidelný program pro rodiče na rodičovské dovolené, volnočasové aktivity
pro děti či sociální poradenství, nepravidelně pak
zajímavé přednášky a semináře na podporu rodiny, výlety i víkendové akce. V posledních letech
se velkému zájmu těší příměstské, letní i lyžařské
tábory.
Program RC Kostička spojují programy komerční,
ale i dotované. Těmi dotovanými jsou především
bezplatné hlídání dětí, sociální poradenství nebo
pravidelné setkávání pro rodiny s dětmi. Velké poděkování patří Ministerstvu práce a sociálních věcí,
Městu Český Brod, ale také dobrovolnicím a dobrovolníkům, které aktivity rodinného centra již řadu
let podporují. Další informace o jeho aktivitách,
službách, akcích, táborech, letošních zajímavých
projektech i donátorech najdete na webu – www.
leccos.cz/kostička. Sledovat činnost LECCOS, z. s.
můžete také na Facebooku v profilu s názvem Občanské sdružení LECCOS.
Dita Nekolná, Leccos z.s.
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Práce na zahrádce v MŠ Letadýlko
Od doby, kdy před pár lety vznikala naše nová školní zahrada, se snažíme pobývat v ní s dětmi co nejvíce
- za každého počasí během celého roku.
Zdá se přirozené umožnit velkým, téměř školákům,
menším i nejmenším, tříletým dětem, aby se občas mohly podílet i na údržbě a zkrášlování zahrady, ve které denně tráví spoustu času. Vždyť právě
v předškolním věku se tvoří základ všech složek
osobnosti, tedy i vztahu a postojů ke světu, ve kterém společně žijeme. A tak někdy bereme hrabičky
a kolečka, jindy košťátka, motyčky nebo konvičky
na zalévání a hrabeme, zametáme, kypříme zem,
sejeme, sázíme, zaléváme, zkrátka pracujeme.
V týdnu po Velikonocích jsme se ve třídě Medvíďat
domluvili, že vyčistíme a zútulníme prostor za naší
třídou, kterému říkáme „hájek“, aby nám v něm
bylo hezky. Takto jsme se i my připojili k akci Ukliďme Pošembeří, která proběhla na nejrůznějších
místech města i blízkého okolí.
Povelikonoční týden byl však krátký, koncem týdne počasí deštivé a všechny popelnice na bioodpad plné - okolnosti nám nepřály. Ale už jsme se
rozhodli, nevzdáme to! Práce bylo po zimě víc, než
se zprvu zdálo - loňské listí v jahodách, napadané

větve a větvičky pod břízami, poničené plůtky kolem záhonů jahod, štěrk na chodníku i v trávě, rozházené hračky. Děti však byly výbornými pomocníky, dokonce i ty, které obvykle musíme dlouze
přemlouvat ke každé aktivitě, si opravdovou práci
užívaly, konečně dělaly něco s nadšením, a některé
z nich chuť pomáhat neopustila ani po delší době.
Významně nám pomohl i pan ředitel technických
služeb, pohotově zapůjčil několik biopopelnic. A do
třetice se také vítr ukázal být naším pomocníkem,
ač to zpočátku nevypadalo - ve správnou chvíli
odfoukal mraky jinam a místo deště nám dva dny
po sobě na vymezený čas zasvitlo sluníčko. Dílo se
podařilo, zůstala radost z pěkného koutku zahrady
a do povědomí dětí se o trochu hlouběji vtisklo, že
svou činností mohou a jsou schopny ovlivňovat,
měnit prostředí, ve kterém žijí.
Ať se i vám podaří proměnit k lepšímu alespoň malinký kousek světa a přinese vám to radost.
Za třídu Medvíďat Michaela Kašparová, MŠ Kollárova
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...a máme tu jaro
Sníh se nám proměnil na sněženky a sluníčko nás lechtá a pokouší. Uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. Velikonoce nás potěšily krásným počasím, mnozí je strávili na horách, zahrádkách nebo i poutích.
A teď hurá zase do práce, hlavně předškoláci. Ti
ukončili plaveckou průpravu v městském bazénu v Čelákovicích, který je už příjemný tím, že je
včleněn do hezkého prostředí místního parku. Naši

malí, „skoroplavci“‚ mají za sebou 10 lekcí seznamování se základy plavání a patří jim velká pochvala za zvládnutí. Přes počáteční ostych, ale to jen
v nepatrné míře, máme pocit, že se nám děti proměnily v žáby. Některé se do vody zamilovaly tak,
že nechtěly z bazénu. A to je přesně ta chvíle, kdy
naši milí instruktoři mají radost z dobře odvedené
práce a my s nimi.
A nyní nás čeká poctivá příprava na školu, aby tam
budoucí školáci proplouvali tak lehce, jako v právě
ukončeném plavání. Tak milé děti, ať se daří.
Vladimíra Hybešová,
MŠ Kollárova

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Mezi občany města Český Brod byly dne 18. 3. 2016 přivítány tyto děti: Kateřina Šarochová,
Filip Černý, Rozálie Škorpilová, Theodor Humr, Gabriela Matulová, Daniel Záveský, Nela Vaňková, Monika Růžičková, Adam Borovka, Marie Rafaelová, Adam Zhříval, Kryštof Havlíček,
Emma Makovcová, Kristýna Fojtíková, Liliana Štěpánová, Amálie Bílková, Lukáš Najbrt, Meda
Votočková a Marek Svoboda. Rodičům blahopřejeme a přejeme hodně radosti z dětí.
Další vítání nových občánků města je naplánováno na měsíc červen. Rodiče dětí, kteří mají
zájem o účast na slavnostním obřadu, se mohou přihlásit, osobně v kanceláři matriky,
nám. Arnošta z Pardubic 56, přízemí, dveře č. 3; e-mailem: krizkova@cesbrod.cz nebo
vojackova@cesbrod.cz nebo telefonicky na číslech 321 612 142 nebo 321 612 144.
ČESKOBRODSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 2016
Zveme vás na tradiční farmářské trhy, které se budou konat od 29. 4. 2016 do 21. 10. 2016
od 8.00 do 14.00 hodin pravidelně každý pátek na nám. Arnošta z Pardubic před č.p. 1. Těšit
se můžete na čerstvé ovoce a zeleninu, uzeniny nebo mléčné výrobky. Na trzích nebude chybět ani rukodělné zboží a drobné předměty.
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Cirkusové přespání šmoulat
V pátek jedenáctého března se konalo přespání šmoulat. Dorazilo šest dobře naladěných šmoulinek a nešikovná, ale zábavná zvířátka z cirkusu: Dvě zebry, pejsek, myška a zajíček. A zábava mohla začít.
Nejprve si šmoulata vybalila své věci a nachystala si
ležení na večer. Nešikovná zvířátka jim pak vysvětlila, že jsou nešikovná a moc se jim v jejich cirkuse
nedaří, proto se rozhodla požádat o pomoc mladé
a zdatné šmouly, kteří by jim pomohli nabrat sílu
a zdokonalit schopnosti. Zvířátka by jim na oplátku
dala kartičku, kterou by si mohli vybarvit a nalepit
na památku.

Noc utekla jako voda a vůbec nikdo se nebál, že
je kolem tma. Ráno si všichni dali dobrou snídani
a pustili se do malování a hraní her. Vše uteklo jako
voda a byl čas vydat se opět k domovu.
Anna Pirochová, skautské středisko Psohlavci 14

Jelikož naši šmoulíci se ničeho nikdy nezaleknou
a mají rádi výzvy a zvířátka, rozhodli se zvířátkům
pomoci. Zvířátka si připravila pro šmoulíky různé
úkoly: myší dráhu, pejskovo stavění věže či zajícovo
loupání mrkvičky, kterou se následně posilnili. Po
posilnění už nastal večer a šmoulíci už začínali být
unavení. Pustili se proto se zvířátky do vyrábění
škrabošek, u kterých si každý odpočinul. Škrabošky se nevyráběly jen kvůli odpočinku, ale aby se
mohlo každé šmoule také stát zvířátkem a zahrát
si společně se zvířátky pohádku „Boudo, budko,
kdo v tobě přebývá?“ Po společné hře už byl večer,
a tak se šmoulátka umyla, zazpívala si několik písniček a šla spát.

SOUTĚŽ ASOCIACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER (A.T.I.C.)
Zlatý pruh Polabí, o.p.s. a A.T.I.C. ČR ve spolupráci s dalšími partnery vyhlásil I. ročník soutěže
„O turistickou informaci roku 2016“ a „Zpravodaj roku 2016“. Jde o soutěžní přehlídku turisticko-propagačních materiálů (tiskovin) v českém jazyce, která bude probíhat v rámci veletrhu cestovního ruchu REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY dne 21. 4. - 24. 4. 2016 v Lysé nad Labem.
Zveme vás na Výstaviště v Lysé nad Labem.
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Návštěva Senátu
Ve čtvrtek 17. března 2016 proběhla návštěva studentů 3. a 4. ročníku Střední odborné školy Český Brod
- Liblice v nově otevřené pobočce Soukromé vysoké školy ekonomické v Praze. Zakladatelem školy, která
již řadu let působí ve Znojmě, je Ing. Pavel Štohl, autor odborných učebnic z účetnictví a v současné době
také senátor.
Našim studentům byly podány zajímavé informace
o možnostech studia na SVŠE Praha oboru účetnictví a finanční řízení a oboru marketing a management nejen samotným Ing. Štohlem, ale také jejich
sympatickým a úspěšným studentem. Informovali
nás o výhodách studia na malé vysoké škole, kde
přístup ke studentům je velmi individuální, probíhá v přátelské atmosféře v kolektivu vysoce erudovaných učitelů.
Druhá část exkurze spočívala v prohlídce sídla Senátu ČR ve Valdštejnském paláci na Malé Straně
a v Kolowratském paláci, kde mají své kanceláře
senátoři. Našim milým průvodcem byl Ing. Štohl

osobně, a tak jsme měli možnost podívat se do
prostor Senátu a dozvědět se aktuální informace
z hlasování o elektronické evidenci tržeb, o náročné práci senátorů, o hodinách důkladných příprav
na různá ekonomická témata a zasednout do lavic
a na chvíli se vžít do role členů horní komory Parlamentu ČR.
Exkurzi jsme zakončili procházkou na Pražský hrad
a připomenutím významných historických objektů
našeho hlavního města.
Ing. Irena Coubalová
a Ing. Ivana Sobíšková, SOŠ Liblice
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Velikonoce v Domově Anna
Na svátky jara se připravujeme již v předstihu a senioři vyrábějí v rámci aktivizace velikonoční dekorace.
Také kvetoucí barevné petrklíče v každém okně na chodbách vytvářejí tu správnou jarní náladu.
O velikonoční dílničce vytvářeli klienti společně
s dětmi ze 4. B ZŠ Tyršova zdobená velikonoční vejce z papíru. Děti z této třídy k nám chodí na společné dílničky již třetím rokem, a tak se s našimi seniory dobře znají a těší se na sebe. Společná práce
i povídání zlepší vždy našim klientům náladu.
Také hodina ergoterapie v tomto týdnu byla věnována velikonocům. Nejdříve si klienti s ergoterapeutkou paní Pickovou povídali o velikonočních
tradicích a ochutnali velikonoční pečivo i mazanec. Následnou výrobu velikonočních zajíčků vymyslela a připravila pro seniory ošetřovatelka paní
Žemlová.
Středeční kavárnička byla, tak jako každý rok, zpestřená podáváním výborných velikonočních jidášů,

které peče paní Krutská s klientkami v rámci programu „Prima vařečka“.
Do období velikonoc patří i slavnostní událost,
na kterou se těšili nejen klienti, ale i zaměstnanci. Zpěvák Josef Zíma zavítal do našeho Domova
již potřetí. První koncert proběhl krátce po rekonstrukci budovy v roce 1996 a další - společný
s Yvettou Simonovou v roce 2010. A ani tentokrát
Josef Zíma své příznivce nezklamal - všichni si s ním
rádi zazpívali známé písničky a zbyl i čas na dotazy
a povídání.
Fotografie z velikonočních akcí si můžete prohlédnout na www.domov-anna.cz.
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka Domova Anna
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Velikonoční prázdniny v Kaprálově mlýně
Bylo, nebylo …. Podařilo se nám strávit velikonoční výpravu v evropském unikátu nesoucím jméno po významném člověku Aleši Kaprálovi, Kaprálův mlýn. Ten je unikátní svou polohou na okraji CHKO Moravský
kras, je rájem pro přírodovědce, hmatatelnou učebnicí ekologického provozu a v neposlední řadě i místem,
kde se událo několik strhujících historických událostí. A teď zpět k naší skautské výpravě.
Program Matěje na celodenní výlet do Brna v pátek:
Hned druhý den jsme vyrazili za poznáním a zábavou do Brna. V Brně jsme navštívili science centrum Vida, kde jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet například simulátor letu pro piloty, nebo
„létací“ kolo.
Zajímavost: Starší z nás si vyzkoušeli stavbu papírových letadel, které byly odpalovány speciálním
vrhačem za cílem trefit se letadly do obručí. …netrefil se nikdo, musíme více trénovat…
Program Máji pro celodenní výlet starších dětí
na sobotu:
Bylo nám zapůjčeno několik tabletů se vzdělávacími doplňky a GPS mapami. Naprogramované
trasy protínaly několik jeskyní. Vyhlásili jsme zároveň i soutěž o nejlepších dvanáct fotek, takže dvě
skupinky skautů a skautek chodily po lese a fotily
se dle své vlastní kreativity. Večer jsme pak dali
všechny fotky dohromady a hlasovali o nejlepší.
Cestou jsme potkali i skupinu jeskyňářů v kombinézách úplně od bahna, zkrátka zážitek.
Program Lůci pro celodenní výlet mladších dětí
na sobotu:
Světlušky a vlčata se o Bílé sobotě vypravily na celodenní výlet po okolí Říčky u Moravského krasu.
Každý malý dobrodruh dostal svou slepou mapu,
podle které se na rozcestích orientoval a zároveň
do ní zakresloval zajímavá místa, např.: Pacherův
kříž, Hostěnické propadání, nebo jeskyni Pekárna,

ve které mohl spatřit i spícího živého netopýra.
Námětem pro hru byla irská pohádka Píseň moře,
kterou jsme si den před výletem pouštěli. Uprostřed lesa jsme narazili na natáčecí štáb a měli tak
nevšední příležitost se podívat, jak takové natáčení
probíhá.
Program Mazyho pro vedoucí a rovery
Čekal nás den plný adrenalinu a překvapení. Slaňovali jsme na nedaleké Bajerově skále (17m) a když
nám vyhládlo, rozdělal si každý tým oheň a dal se
do vaření - z čerstvých surovin, zakoupených dle
vlastního uvážení s předem definovaným finančním limitem. Tým jedniček uvařil výborný kuřecí
vývar, směs kuřete, brambor a zeleniny a dokonce
i salát. Hlavním trhákem byl tuřín. Tým áček uvařil
vývar vepřový, vepřové steaky s brambory na loupačku a cibulí. Hlavní trhák - domácí bramborové
lupínky. S pupíky nacpanými k prasknutí se nám
už nechtělo jít dál, ale skautské srdce dobrodruha
zvítězilo a tak jsme se vydali na průzkum místních
jeskyní. Neuvěřitelný zážitek, když po pár průlezech narazíte na krásného netopýra, nebo slyšíte,
jak nedaleko vás protéká hlubinný potok, či vyvěrá
pramen.
Další fotky naleznete na http://skaut7.cz/fotogalerie/2016/category/291-velikonocni-prazdniny.
Mazy - vedoucí zájezdu,
skauti Ing. Ládi Nováka Český Brod

22

Českobrodský zpravodaj
duben 2016

Ze společnosti

Vítání jara v Liblicích
V sobotu 19. 3. 2016 se v prostorách Střední odborné školy v Liblicích uskutečnila opět po roce akce Spolku
přátel obce Liblice pod názvem Vítání jara.
Prostory školy byly bohatě vyzdobeny jarními a velikonočními dekoracemi. Pro návštěvníky bylo připraveno mnoho různých tvořivých dílniček s jarní
a velikonoční tématikou, byla možnost si zakoupit
i milé drobnosti.
Děti i dospělí si mohli vyzkoušet uplést pomlázku,
ozdobit velikonoční perníčky a cukroví, namalovat
vajíčko voskem, ozdobit peříčky nebo patchworkem. Bez rozdílu věku si malovali i skleněná vajíčka,

zdobili velikonoční zápichy a velikonoční věnečky.
Nově si mohli vyrobit ozdoby z drátků a korálků,
věnečky z vlny a jarní látkové dekorace.
V průběhu dne návštěvníci mohli ochutnat domácí
mazanec a vaječný koňak.
Řada šikovných lidiček se letos rozrostla o další,
kteří přijali pozvání a předvedli svůj um a tvořivost.
Díky nim byla nabídka dílniček velmi pestrá, o akci je zájem a Vítání jara v Liblicích tak bylo velmi
barevné.
Poděkování patří opět vedení Střední odborné školy za možnost uskutečňovat naše akce v tak příjemném prostředí.
Zároveň bychom Vás rádi pozvali na již druhý ročník Dopravního dne v Liblicích, který se uskuteční
v sobotu 14. 5. 2016 od 13 do 17 hodin v areálu
SOŠ v Liblicích. Těšíme se na Vás!
Irena Kuklová, předseda Spolku přátel obce Liblice

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ČESKÝ BROD 2016
Zveme vás na FÓRUM 2016, které se tradičně koná v pondělí 25. května 2016 od 17.00 hodin
v kazetovém sále budovy Domova seniorů ANNA, Žitomířská 323, Český Brod. Na programu
bude krátké ohlédnutí za minulým rokem, hlasování o TOP 10 problémových oblastech našeho
města a následná diskuse. Nebude chybět ani malé občerstvení. Novinkou na letošním fóru je
slosování lístků o drobné ceny (vstupenky do KD Svět nebo do sauny, regionální produkty…).
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Podlipanské slavnosti potřetí
Regionální hudební festival, který dává prostor i dalším múzám, ladí poslední detaily před startem svého
třetího ročníku.
Zatímco první ročník akcentoval kulturní spolupráci a výměnu zkušeností kumštýřů z Brodů, loni byla
vyzdvižena tvorba kvartetní, letos se mohou příznivci vážnější hudby těšit na tvorbu kolegiální.
2. 6. se mohou potěšit v Kostelci nad Černými lesy
v kostele sv. Andělů strážných na náměstí koncertem Collegia instrumentalis. Tento ansámbl tvoří
převážně studenti dvou dlouhodobě spolupracujících vynikajících pražských škol Nerudova gymnázia a Hudební školy Hl. města Prahy. Varhanní
intermezzo přednese Petr Mašlaň, zástupce ředitele Nerudova gymnázia, který takto pomáhá
s propagací aktivit na opravu kosteleckých varhan.
Každým rokem se snažíme festival obohatit špičkovými soubory vokální tvorby.
17. 6. si v českobrodském kostele sv. Gotharda
můžete poslechnout Collegium Marianum. Do
kouřimského kostela sv. Štěpána si můžete přijet
poslechnout na závěr festivalu hudebníky z Verner
collegia.
Vítaným zpestřením minulých ročníků byly také
pořady muzeální. Letos si nenechte ujít loupežnickou muzejní noc s Muzeem Kouřimska 28. 5. a 4. 6.
A také muzejní noc v Podlipanském muzeu v Českém Brodě.
Také letošní ročník máme rámovaný významným výročím. Trochu nečekaným složení instrumentů, loutnou a akordeonem, si připomeneme významné na-

rozeniny Otce vlasti hned na úvod festivalu v kostele
Nejsvětější Trojice v českobrodském parku 15. 5.
Smyčcový orchestr Vox Bohemica zavítá se svým
letošním programem 5. 6. do kostela sv. Andělů
strážných v Kostelci a 12. 6. do bývalé synagógy
v Plaňanech. Tam si příznivci varhanní tvorby mohou o den dříve přijet poslechnout i koncert báječného kutnohorského varhaníka... Ani to ještě není
konečný výčet festivalového hemžení po regionu.
Mimořádnou uměleckou událostí bude také 18. 6.
setkání se starou italskou vokální tvorbou v pořadu
Canzonette e lamenti v brodském kostelíku Nejsv.
Trojice.
Ani letos nemůže chybět koncert orchestru a sboru
Vox Bohemicalis. Letos svůj koncert uspořádáme
v neděli 19. 6. v kostele sv. Jakuba Většího v Kounicích. I letos chceme s vaším přispěním formou
dobrovolného vstupného podpořit bohulibé kulturní aktivity v regionu.
Na kosteleckých koncertech budeme dále propagovat dílo směřující k opravě zdejších varhan
a všemi dalšími koncerty bychom rádi povzbudili
rostoucí zájem o záchranu nejcennější barokní
památky na Kolínsku a Českobrodsku – kostela sv.
Havla ve Štolmíři. Těšíme se na setkání.
Aleš Kašpar

24

Českobrodský zpravodaj
duben 2016

Ze společnosti

Okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
Ve středu 30. března proběhl ve sportovní hale TJ Slavoj Český Brod další ročník okresního kola OVOV. Již
poněkolikáté zde změřili své síly žáci a žákyně čtyř škol okresu: ZŠ Pečky, ZŠ Žitomířská, Gymnázia Český
Brod a naší školy, ZŠ Tyršova.
Po úvodní prezentaci závodníků a po nástupu zazněla v podání studentek gymnázia státní hymna a závody byly zahájeny. Tentokrát došlo k několika organizačním změnám. Závodníci soutěžili pouze v pěti
disciplínách - hod medicinbalem, trojskok, driblink,
švihadlo a kliky. Vynechán byl běh na 60 m a shyby.
Novinkou bylo i to, že všichni zúčastnění žáci prováděli vždy stejnou disciplínu společně. Výhodou
bylo, že dokončené disciplíny mohly být následně
hned obodovány a závodníci mohli sledovat svá
průběžná umístění.

Třetí příčka, i když medailová, byla pro naše družstvo trochu zklamáním. Velmi nás však potěšilo
několik medailových míst jednotlivců - 2. místo
Elišky Mašatové, Vojtěcha Vopařila a Luboše Dukaye. Velmi dobře si vedla i Adéla Blažková, která se
soutěže zúčastnila poprvé, a přesto obsadila ve své
kategorii krásné 3. místo.
Všem našim žákům postupujícím do krajského kola držíme palce a přejeme dosažení co nejlepších výkonů.
Mgr. Hana Pluhovská, ZŠ Tyršova

Pro letošní kolo bylo z žáků naší školy vybráno jedno osmičlenné družstvo a šest jednotlivců. Všichni
přistupovali k reprezentaci naší školy zodpovědně,
do všech disciplín nastupovali s velkým nasazením.
Po několikahodinovém namáhavém a vyčerpávajícím sportovním klání všichni netrpělivě čekali na
vyhlášení výsledků.

Velikonoce ve 4. A
Když nám jaro zavonělo do oken, vyprávěli jsme si s dětmi, jak se všichni těšíme na velikonoční volno. Volné dny však nebyly jediným důvodem k těšení, shodli jsme se na tom, jak máme toto roční období v oblibě.
Většina z nás nevstává ráda, ale ráda se nechá budit ranním ptačím cvrlikáním, umíme se radovat z čerstvých mláďat a někteří víme, co znamená vytahovat očima každou novou rostlinku ze země.
Rádi něco vytváříme a nejvíce nápadů se vynoří
v období vánočním a velikonočním. Osvědčilo se
nám zvolit si vždy jeden souvislý den, kterému
říkáme „Den výtvarný“, a od rána až do odchodu
tvoříme, malujeme, stříháme, lepíme... Baví mne
přijímat danou chvílí vzniklé, momentální nápady
dětí, takže kolikrát se nám výrobek zdokonaluje před očima tak, jak jsem ani nepředpokládala.
Takový den je pro mne i děti náročný, ale trocha
námahy vždy stojí za to a odcházíme spokojení
a s něčím, co někomu udělá radost.
Tentokrát nám pod rukama vznikla hnízda pro slepičky. Slepička, zhotovená jednoduše z papírové-
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ho kornoutku, dozdobená filcem a peříčky. Hnízdo
z obyčejné misky, kterou si děti donesly, obalily v jarně dekorované látce a opletly větvičkami z břízy.
K dozdobení posloužily kraslice, které jsme temperami pomalovali a obalili v barevně odlišných skořápkách, a každý si ještě dotvořil dekoraci vlastními
kytičkami a motýly. Ti vznikli napuštěním čtvrtky
jarními barvami, následným nakreslením květin
a motýlů černou tuší, vystřižením a umístěním do
hnízda. Při tomto závěrečném doladění jsem s tavící pistolí v ruce dětem pomáhala.
Myslím, že se nám tento předjarní den povedl.
Michaela Kemrová, ZŠ Tyršova

Florbalový turnaj
Jako třída jsme se rozhodli, že zorganizujeme turnaj ve florbalu pro 2. stupeň naší školy. Konal se 23. března v hale v Českém Brodě.
Před halou jsme měli sraz v 7.45 a žáci měli 15 minut na přípravu. Každá třída měla svoji šatnu, ve
které se mohli převléknout a mít tam své věci. V 8
hodin bylo zahájení, žákům byly sděleny informace
a pravidla hry a mohlo se začít hrát.
Celkem se zúčastnilo 7 týmů po 12 hráčích, hrálo
pouze 6 hráčů a 6 hráčů bylo na vystřídání. Samotná hra trvala 8 minut a pauza na odchod a příchod
týmů trvala 2 minuty, jenže po několika zápasech
jsme museli hru zkrátit na 5 minut. Myslím si, že
jim to bohatě stačilo.
Jako rozhodčí tam byli Jakub Hrdinka s Václavem
Houžvičkou a samozřejmě paní učitelka Dušková,

paní učitelka Martínková a paní učitelka Pluhovská, později i pan učitel Caudr. Kolem půl jedné
skončil poslední zápas a zbývalo nám jen spočítat
body a vyhlásit vítěze. Na 1. místě se umístila 8. A,
na 2. místě 9. B a na 3. místě 7. B. Na vítěze čekala
sladká odměna.
Celý turnaj se odehrál ve velmi příjemné atmosféře, nikomu se nic nestalo a všichni hráli s maximálním nasazením. Myslím si, že ten den jsme
si všichni velice užili a budeme na něj vzpomínat
dlouho a v dobrém.
Lucie Žatečková, 9. A, ZŠ Tyršova
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Noc s Andersenem na ZŠ Žitomířská
Duben začal na naší škole výjimečnou akcí. Žáci 4. A a 4. B se připojili k mezinárodnímu projektu Noc s Andersenem. V den narození dánského pohádkáře se v mnoha knihovnách konají programy, které podporují
zájem dětí o čtení. I knihovnice v naší městské knihovně připravily pro děti ukázky z knih, hravé úkoly, křížovky, hádanky a písničky. Připomněly nám tak tvorbu Jana Vodňanského a představily nám novou knihu
vydanou při této příležitosti. I z dětí se na chvilku stali básníci a ilustrátoři.
Po programu v knihovně jsme pokračovali v aktivitách ve škole. Prohlédli jsme si knihy dalších jubilantů a zavzpomínali, jak začínalo naše čtenářství
v první třídě. Na večer byla připravená i pohádka
a nechyběla ani noční hra při svíčkách v okolí školy.
Poté už jsme se nachystali do spacáků a přenocovali ve třídách. Ráno jsme se po společné snídani
rozcházeli s úsměvem, protože akce se povedla.

Terezka: “Paní učitelky nám připravily super večer,
hrozně mě to bavilo. Nejvíc mě bavila bojovka.
Myslela jsem, že se ztratím, ale neztratila jsem se.”
Za krásný program v knihovně mockrát děkujeme.
Třídy 4. A, 4. B a pí uč. Houšová a Čapounová

Co napsaly děti o naší Noci s Andersenem?
Karla: “Noc byla super. Byli jsme v knihovně a nejvíc se mi líbila hra na básníky. K večeři byla pizza.”
Dominika: “Když jsme spali ve škole, bylo to úžasný. Taky jsme měli bojovou hru. Trochu jsem se
bála, ale překonala jsem svůj strach.”
Karolínka: “V knihovně jsme skládali básničku ze slov,
které jsme si vylosovali, a hráli spoustu jiných her.”

Výlet 7. B ZŠ Žitomířská na výstavu TITANIC
V úterý 29. 3. jsme měli sraz na nádraží v 7.45 hodin. Cílem naší cesty byla výstava o lodi Titanic. Jako vždy
s námi jela pí uč. Fuchsová a pí uč. Bílková.
V Libni jsme vystoupili a zjistili, že nám chybí spolužák, který omylem dojel až na Masarykovo nádraží.
Museli jsme počkat, až přijede dalším vlakem zpět.
Když jsme byli konečně všichni, tak jsme šli na autobusovou zastávku a jeli na výstaviště do Letňan.
Chvíli jsme hledali vchod, který byl až na druhé
straně, odkud jsme přišli. Poté nám zaměstnanec
výstaviště rozdal lodní lístky se jmény pasažérů,
kteří pluli na Titanicu. Paní učitelka nám dala pracovní listy (ty jsme v průběhu prohlídky měli vyplňovat) a vstupenky.
V první místnosti bylo několik tabulí, na kterých
byly informace o událostech v letech 1901-1912.
V další místnosti nám promítali dokument o Titanicu (černobíle). V dalších místnostech jsme vidě-

li různé kusy nábytku, nádobí, šperků apod. Také
jsme procházeli chodbou 1. třídy, která byla úplně
stejná jako na Titanicu a pokoje 1. a 3. třídy. Dále
jsme zhlédli radiostanici, dvoumetrový model Titanicu s podrobným popisem, kus lodního šroubu
a další předměty. Informační tabule nás provázely
celou výstavu, mohli jsme se na nich i dočíst, jak
loď vznikla, její rozměry a také že měla dvě menší „sesterské lodě“ Britannic a Olympic. Dověděli
jsme se, jaké měli jídelní lístky v 1., 2. a 3. třídě, kdo
a proč na lodi cestoval. Dotkli jsme se také osudného ledovce, který byl skutečně ledový. Na lodi bylo
mnoho služeb včetně kadeřnictví, pošty, telegrafistů, tělocvičny, masáží a také tureckých lázní.
V různých místnostech byly také cedule s hláškami kapitána Edwarda J. Smithe, konstruktéra lodi
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J. Andrewse atd. Kapitán lodi před plavbou slíbil
své ženě a dceři, že to bude jeho poslední plavba
a potom půjde do důchodu. Jeden z topičů řekl
manželce a pěti dětem, že se v pořádku vrátí. Jedna z cestujících při nastupování do záchranného
člunu prohlásila, že bez svého manžela nechce být
a chce zemřít s ním.

vat, jak se nám líbilo. Po 45 minutách nakupování
a obědvání se naše třída vydala opět pohromadě
na nádraží. Do Českého Brodu jsme přijeli po 14h.
Tentokrát vystoupili úplně všichni.

V poslední místnosti byl obří seznam cestujících,
kteří přežili a těch, co zemřeli. Podle svých palubních lístků jsme vyhledali, jak bychom na tom
byli my.

Pavlína Splavcová, 7. B ZŠ Žitomířská

Výstava se nám moc líbila (hlavně, že jsme se nemuseli učit) a já osobně bych si to ráda zopakovala.

Také byla možnost koupit si nějaký suvenýr, připomínající Titanic.
Po prohlídce jsme si vzali naše věci z šatny a museli jsme také samozřejmě nakupovat, jako obvykle.
Paní učitelka nám navrhla obchodní dům Harfa.
Dostali jsme na chvíli volno. Mohli jsme nakupo-

Vítání jara malých s velkými
Na dny 18. 3. a 21. 3. si naše deváté ročníky připravily pod vedením paní učitelky Bilíkové velikonoční tvořivé dílničky pro prvňáky a druháky.
V učebně výtvarné výchovy bylo dva dny opravdu
živo. Každý z nás, deváťáků, si vybral svého “maličkého” spolužáka. Ze začátku jsme byli někteří
trochu rozpačití, nevěděli jsme, jak na to, co dělat,
jak se vlastně vůbec chovat,... ale za chvilku jsme si
společně povídali a pracovali.

Třeba v takové hře “Kámen, nůžky, papír” byli naprostými přeborníky. Naši noví kamarádi si odnesli
své výrobky domů, byli nadšení a nám se to líbilo. Myslíme si, že se tento velikonoční den vydařil
a užili jsme si ho všichni. Hodně jsme se nasmáli.
Někomu se nechtělo ani domů.

Nejdříve jsme zdobili vyfouknutá vajíčka voskem
a nechali je dostatečně uschnout. Pak jsme dostali upečené perníčky, které jsme barevně malovali.
Perníčky byly také velikonoční, měly tvar vajíčka,
kačenky nebo zajíčka. Pro suchá namalovaná vajíčka jsme ještě připravili věneček z proutí. Omotali
jsme ho, ozdobili a připevnili na něj naše vajíčko
mašlí. Bylo pro nás hodně zajímavé a vtipné sledovat ty vzájemné komunikace “malých a velkých.”
Někteří malí se od nás nechtěli odtrhnout ani
o přestávce a všude chodili s námi.

žáci 9. A a 9. B ZŠ Žitomířská

Na závěr našeho dopoledne jsme hráli “židličkovanou” s různými úkoly a jiné hry. Zjistili jsme, že jsou
ti menší ve hrách mnohdy lepší než my, deváťáci.
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Sbíráme, řádíme, učíme se, pomáháme – to byl náš březen
Březen plný zážitků, tak by se dal popsat uplynulý měsíc u nás v Základní a Praktické škole. A začalo to
hned pár dnů po jejich začátku. Do školy jsme totiž začali nosit pokreslené papíry nebo staré noviny. Brzy
jsme měli ve třídách pořádné hromady. Nejvíc toho nakonec nasbírali prvňáci. Prostředky, které jsme
všichni společně ze sběru utržili, teď použijeme na adopci zvířátka v pražské ZOO.
I proto se aktivní členové našeho ekotýmu a ti
nejaktivnější sběrači vydali do zoologické zahrady.
Jeli okouknout, do kterého zvířátka své peníze investujeme. Pár tipů už máme, ale musíme to ještě
pořádně promyslet a propočítat.
A aby se přemýšlelo lépe, vydaly se asi dvě desítky z nás pořádně vyřádit přebytečnou energii na
Matějskou pouť do Prahy. Pořádně jsme si všechny
atrakce užili, až se některým naším paní učitelkám
pořádně točila hlava. A abychom jen neřádili, podívali jsme se také do nedalekého mořského světa, kde jsme poznávali nejrůznější pestrobarevné
mořské tvory.
Měsíc plný aktivit jsme uzavřeli v lesích u Českého Brodu, kde jsme se společně s milými úředníky z českobrodského městského úřadu zúčastnili
takzvaného Lesního dne. Celkem jsme na stráních

zasadili skoro tři tisíce smrčků a borovic. Odměnou
nám bylo opékání buřtů a hlavně teplý čaj. Je moc
hezké projíždět kolem míst, kde jsme stromky sázeli v minulých letech a oni tam teď krásně rostou.
A aby toho nebylo málo, koordinátoři z naší školy
převzali na krajském úřadě ještě titul Škola udržitelného rozvoje. A naše práce nejen v oblasti
ekologie se rozhodně vyplatila. Přivezli nám totiž
ocenění toho nejvyššího možného - tedy prvního
stupně, který jsme po třech letech obhájili.
Ani tento měsíc – tedy duben – u nás v českobrodské Základní a Praktické škole rozhodně nebude
obyčejný. V druhé polovině měsíce nás čeká jarní
fotbalový turnaj a řada z nás se také vydá na určitě
zajímavou světovou výstavu Titanic.
členové EKOTÝMU, ZŠ a PrŠ Český Brod
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Květen ve Štolmíři s umělci hudebními i kuchařskými
V návaznosti na staré tradice ve Štolmíři se opět 7. 5. bude zdobit a stavět májka. Zdobit začneme v 14.00
a následně bude program pro celou rodinu včetně občerstvení.
Pro všechny milovníky dobrého jídla a pití připravujeme další štolmířský Restaurant Day. Na malý
festival jídla s velkým ohlasem se můžete těšit v sobotu 14. 5. 2016 od 11.00 hodin. Přijďte ochutnat
speciality místních kuchařů a kuchařek a popovídat či jen pobýt se svými přáteli, sousedy či známými. Zapojit se však můžete i jako kuchaři. Po celou
dobu akce můžete, tak jak je zvykem v jarních a letních měsících, sledovat i výrobu a pečení kváskového chleba a dalamánků v obecní peci. Od 8.00
budeme zadělávat kvásek, cca kolem 11.00 – 11.30
zadělávat těsto a vyvalovat bochníky, kolem 13.00
– 14.00 sázet chleba do pece. Dozvíte se, co to je
štrejchování, karbování a ochutnáte čerstvý voňavý chléb s domácími pomazánkami. Večer nám zahraje kapela Pět chlapů v chalupě z Kolína.
Zároveň s pečením a ochutnávkami bude v centru
probíhat košíkářská dílna na téma Gondoly a opálky. Stává se již pravidlem, že spolupráce s Blankou
Svobodovou a Květou Bártovou bude souběžnou
aktivitou v Ateliéru M´am´aloca o.p.s.
Velký posun v roce 2016 zaznamenají i aktivity na
podporu kostela sv. Havla ve Štolmíři. Chystáme
pro vás řadu koncertů a kulturních představení.
První z nich je naplánovaný na sobotu 21. 5. 2016.
od 20.00 hodin zde vystoupí Martina Trchová Trio.
Těšit se můžete na osobité autorské písně, výrazný
zpěvaččin hlas, jazzovou i klasickou kytaru, měkký
tón kontrabasu a progresivní perkuse. Martina Trchová Trio hraje vlastní tvorbu vycházející ze silné
ženské písničkářské generace, aranže písní se pohybují na hranicích jazzu, blues, folku, latiny a šan-

sonu. Texty mapují pražskou periferii, ale i hloubku
lidské duše, křehké výpovědi střídají texty chrlené
s hiphopovou kadencí. Shrnuto, čeká nás nezapomenutelný kulturní zážitek. Kapacita bude omezena a vstupné je 150 Kč. Předprodej či rezervace je
zajištěno v sídle sdružení či na info@mamaloca.cz.
Pro nedočkavce můžeme zmínit, že se můžou těšit
na Divadlo Spektákl, Blacksheepboy, Pale&Coy, Petra Linharta, Aran Epochal či Jiřího Stivína se speciálním barokním repertoárem.
Pro bližší informace sledujte facebookové nebo
webové stránky organizace www.mamaloca.cz.
Bc. Jiří Stuchl, M´am´aloca o.p.s.
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Easter tournament Ostrava
Ve čtvrtek 24. března jsme se velmi brzy ráno, už před sedmou hodinou, sešli u základní školy v Sadské.
Tady na nás už čekal tým Vos, se kterými jsme jeli na mezinárodní turnaj do Ostravy jedním autobusem.
Odjezd byl naplánován na sedmou, všichni jsme
čekali, jak trenér určil, jen on nám scházel. Kuba
s malým zpožděním dorazil i s holkama z Úval. Potom jsme konečně vyrazili na dlouhou cestu, ale
uteklo to rychle a dočkali jsme se.
Po příjezdu jsme se byli hned ubytovat a po chvíli
jsme vyrazili na náš úplně první zápas v Ostravě.
Hráli jsme s Bruntálem, zápas to byl vyrovnaný
a nakonec jsme vyhráli a plné nadšení jsme se pustili do dalších zápasů.
Od čtvrtka do neděle jsme odehráli celkem šest zápasů, mimo Bruntálu jsme hráli s týmem ze Segedu
z Maďarska (ten nás bohužel porazil). S Litijí ze Slovinska a se Spišskou Novou Vsí ze Slovenska jsme
vyhráli a tím jsme si zajistili postup do semifinále.
V semifinále jsme bohužel nestačili na slovinský
tým Felix Zastavje a prohráli jsme.

Celou dobu jsme samozřejmě nebyli jen na zápasech, v sobotu jsme byli v kině a v ostravském
bazénu, kde jsme se fakt vyřádili a odpočinuli. Celou dobu nad námi bděl a dohlížel náš trenér Kuba
Nekolný a jeho asistentka Anička Stuchlíková, kterou v Ostravě skolila viróza, musela bohužel odjet
domů a nemohla vidět náš velký úspěch. Ale my jí
to budeme na tréninku všechno vyprávět.
Oběma chci za celý náš tým Dračic moc poděkovat
za to, jak se o nás starají. Kubovi za jeho trpělivost
(občas to s námi opravdu nemá lehké) a za super
basketové akce, které nám domlouvá.
Za basketbalový tým Dračice z Českého Brodu
Lucka Šarochová

Nakonec jsme hráli o třetí místo opět s Bruntálem
a prohráli o jeden jediný bod. Hrozně nás to mrzelo a byly jsme zklamané, ale i tak jsme se v Ostravě hodně naučily a čtvrté místo z deseti týmů
je skvělé.

TRAKEN – RYTÍŘSKÝ TURNAJ NA KONÍCH
Ve dnech 20. 5. od 17.00 hod, 21. 5. od 11.00 hod. a 22. 5. od 14.00 hod. proběhnou v Českém Brodě v rámci Města v pohybu na hřišti u ZŠ Žitomířské rytířské turnaje na koních v podání středověkého divadla Traken. V humorně laděném představení uvidí diváci napínavá
klání urozených rytířů, jezdeckou dovednost, dřevcové souboje, souboje muže proti muži,
spousty kaskadérských kousků a nezvykle podívané. Princezna Adriana a všichni rytíři se těší
na vaši návštěvu.
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Českobrodská pečeť
Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod uspořádal v neděli 20. března 2016, v den jarní rovnodennosti, již
23. ročník silničního běhu na 10 kilometrů “Českobrodská pečeť“. K závodu se letos v jídelně autokempu
u Podviničního rybníka odprezentovalo 209 běžců (162 mužů a 47 žen).
V 10.30 hodin, cca pět hodin po začátku jara, zazněl startovní výstřel a závodníci se vydali na tradiční trasu běhu po silničce proti proudu potoka
Šembery na obrátku v Dolánkách a zpět do cíle
u Podviničního rybníka. Počasí bylo pro běh celkem příznivé - bylo zataženo s teplotou kolem 5°C.
V závodě zvítězil systémem start - cíl Vít Pavlišta
z Liberce (klub Pomalí kluci) v čase 31:27 min. Na
druhém místě doběhl polský závodník Marcin Zagórny v čase 32:19 min. Na dalších třech místech
skončili nejlepší závodníci z kategorie „čtyřicátníků“ – Jiří Miler (AC Mladá Boleslav) - 33:34 min.,
Petr Havelka (Eleven run team; Dřínov - okres Mělník) - 34:41 min. a Danil Kupidlovský (Praha 5 - Stodůlky) - 34:47 min.
Mezi ženami s přehledem zvítězila Tereza Zuzánková (Eleven run team; Jablonec nad Nisou) v čase
37:49 min. Na dalších dvou místech doběhly nejrychlejší závodnice z kategorie 35 - 44 let) – Martina Hampejsová z nedalekých Vitic (klub Šneci na
max) - 41:51 min. a Radka Zbíralová (Maratónklub
Kladno; Praha 9) - 41:57 min.
Výborný výkon opět předvedl vítěz kategorie „šedesátníků“ Miloš Smrčka (62 let), startující za BK
Říčany, který v celkovém pořadí obsadil desáté
místo, v čase 35:39 min., jímž vylepšil svůj výkon
z loňské „Českobrodské vánoční desítky o 35 sekund. Pěkný výkon zaznamenal i vítěz „sedmdesátníků“ Miroslav Říha (71 let; Sokol Sadská), který
trasu závodu zdolal za 44:27 min.

Běžci z Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad či
běžci startující za českobrodské kluby byli pouze
čtyři. Nejrychlejším Českobroďákem byl Stanislav
Vedral v čase 41:52 min.
Po doběhu čekalo závodníky v jídelně autokempu občerstvení – čaj či čaj s tuzemákem a domácí
perník. Krátce po poledni proběhlo vyhlášení výsledků. Finanční ceny převzalo pět nejrychlejších
mužů a tři nejrychlejší ženy v absolutním pořadí.
Následovalo vyhlášení nejúspěšnějších závodníků
v jednotlivých kategoriích - věcné ceny, včetně tradičních pamětních hrnků závodu, převzalo prvních
pět běžců v kategorii mužů do 39 let a první tři
závodníci v dalších čtyřech kategoriích mužů a ve
čtyřech kategoriích žen.
Výsledky a fotografie jsou na www.triathloncb.ic.cz.
Za oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod
- Ing. Václav Čokrt
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Město v pohybu 15. – 22. května 2016
Město pořádá ve spolupráci s neziskovými organizacemi týdenní akci, která zahrnuje opravdu širokou
škálu aktivit při všechny věkové generace.
Hlavní body programu
DEN KDY
KDE
Ne 16.00
Gymnázium
Ne 16.00 - 18.00 Penzion Anna
Po
13.00 - 14.00 Radnice
Út
15.00
Nádraží
Út
18.00
Radnice
St
15.00 - 19.00 NZDM Klub Zvonice
Čt
14.30 - 16.00 RC Kostička
Čt
17.00
Hradby
Pá
9.00 - 12.00 Štolmíř
So
11.00
Hřiště u horní ZŠ
So
15.00
Kutilka hřiště
Ne 10.00
Sokolovna

CO
Zahájení - jízda městem kola, tříkolky, inline brusle
Jízda vláček - nástup Penzion Anna
Procházka městem s historikem PhDr. Milošem Dvořákem
Malování podchodu
Hon na Široka
Netradiční sportovní aktivity
Závody na koloběžkách a cykloodrážedlech
Hrátky na hradbách
Aktivity pro rodiče s dětmi - M´AM´ALOCA o.p.s.
Rytířský turnaj
Velké finále na Kutilce
Pouť na Lipany

Otevřené jsou celý týden také sportovní tréninky tak, aby si každý mohl vyzkoušet, zda ho tento konkrétní sport baví, mohl se rozhodnout, zda je pro něj vhodný či vybrat si, které mu sportu se bude věnovat
jeho ratolest.
Otevřené tréninkové hodiny oddílů
DEN KDY
KDE
CO
Po 14.00 Sokolovna Aerobic
Po 15.30 Hala
Basketbal – dívky
Po 15.30 Kutilka
Atletika
Po 16.00 Sokolovna Gymnastika přípravka
Po 19.00 Sokolovna Florbal
Út 15.00 Hala
Sport pro všechny
Út 16.00 Sokolovna Rodiče a děti
Út 17.00 Hala
Basketbal – chlapci
Út 17.00 Sokolovna Sebeobrana – děti
St
16.00 V+T aréna Nohejbal

DEN
St
St
Čt
Čt
Čt
Čt
Čt
Čt
Čt
Pá

KDY
15.15
17.00
14.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.30
18.30
17.30

KDE
Kutilka
Sokolovna
Sokolovna
Hala
Kurty
Sokolovna
Sokolovna
Kutilka
Hala
Liblice

CO
Všeob. sportovní přípravka
Stolní tenis
Scénický tanec
Všeob. pohybová příprava
Tenis
Mažoretky
Všestrannost
Fotbal
Taekwondo
Fotbal

Sport
Celý týden bude zakončen Velkým finále Na Kutilce. Děti i dospělé čeká sportovní klání jako rodinný
penaltový rozstřel o lákavou cenu, skáče celý rodina, opičí a slalomové dráhy, házení a střílení,….
Odměnou pro děti bude divadelní představení, najde se i nějaké sladká tečka. Rodiče si pak s dětmi
mohou zatancovat na taneční zábavě, posedět, popovídat s dávno neviděnými známými, prostě bavit
se až do půlnoci.

Českobrodský zpravodaj
duben 2016

33

Velké finále Na Kutilce 21. května 2016
KDY
15.00 – 18.00
15.00 – 17.00
15.45
15.55
16.05
16.15
16.25
16.35
16.45
16.55
17.00
18.00
18.30

CO
Sportovní, pohybové, obratnostní disciplíny
Ukázky leteckých modelů
Ukázka mažoretky
Ukázka Také Woondo
Ukázka aerobic
Ukázka ZUŠ
Ukázka scénický tanec
Ukázka tanec – RC Kostička
Ukázka – sokolská Věrná garda
Ukázka – street dance
Divadélko Kůzle - hudební představení
Vyhodnocení, odměny
Taneční zábava pod širým nebem
- M.A.S.H.

Za tým organizátorů
Iveta Librová, Marcela Chuchlová

1. – 31. 5.
1. – 31. 5.
1. 5. – 25. 5.
1. 5.
1. 5., 9.00 – 14.30
1. 5., 8.30 – 16.00
1. 5., 10.00
1. 5., 9.00
1. 5., 17.00
2., 5. a 9. 5., v 8.00, 9.00 a 10.00
2. 5., 17.00 – 19.00
3. 5., 16.00
4. 5., 17.00
4. 5., 18.00
5. 5., 18.00
5. 5., 19.00
6. 5., 19.00
7. 5.
7. 5., 9.00 – 16.30
7. 5., 10.15
7. 5., 17.00
8. 5.
8. 5., 8.30 – 16.00
8. 5., 10.15
7. 5., 14.00
8. 5., 14.00
8. 5., 17.00
10. 5., 19.00
12., 16. a 19. 5., v 8.00, 9.00, 10.00
13. 5.
14. 5.
14. 5., 11.00
14. 5., 13.00 – 17.00
14. 5., 15.00

městská knihovna
Podlipanské muzeum
galerie Šatlava
tenisové kurty
Oranžová zahrada
Kutilka
aréna V+T
náměstí
Kutilka
městská knihovna
MŠ Liblice
městská knihovna
učebna IT
kavárna U Madony
městská knihovna
KD Svět
KD Svět
tenisové kurty
sál hotelu Apeyron
hřiště Liblice
hřiště Liblice
tenisové kurty
Kutilka
hřiště Liblice
KEC Štolmíř
aréna V+T
hřiště Liblice
KD Svět
městská knihovna
KČT Český Brod
KEC Štolmíř
KEC Štolmíř
areál SOŠ
aréna V+T

KALENDÁŘ AKCÍ – květen 2016
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Obrázky z českých dějin a pověstí – výstava výtvarných prací v MK
Výstava „Narození, svatba, smrt“ – zvyky a obyčeje spojené s těmito událostmi
Mistr Jan Hus – putovní výstava Společenství husitských měst
Tenis dorost „A“ – TK Neridé
Českobrodský flér jarmark – originální autorské výrobky, kreativní dílničky
Májový českobrodský pohár pro mladší přípravku – fotbal
Nohejbal, 1. Liga žen, Český Brod – TJ Litohlavy
Okruh českobrodský – tradiční závod veteránů, aut i motorek, start ve 12.00h
Fotbal, muži B, SK Český Brod – Konárovice
Obrázky z českých dějin a pověstí – cyklus literárních besed pro ZŠ
Mluvme spolu – interaktivní seminář o komunikaci v rodině
Kytička pro maminku – odpolední živé čtení pro děti
Web města Český Brod – seznámení s úpravami webových stránek
Mé jméno není uprchlík – promítání, beseda s Eliášem Molnárem o severním Iráku
Číst nás baví: čteme pro Vás – živé čtení pro dospělé, hosté: J. Benešová, V. J. Mrvík
Křeslo pro hosta: Helena Vondráčková
Yvonne Sanchez Band – jazzové standardy a brazilská hudba
Tenis dospělí „A“ – LTC Modřany 2005 B
Memoriál prof. Jaroslava Pelikána – 19. ročník šachového turnaje mládeže
Fotbal, TJ Liblice, dorost – Tupadly
Fotbal, TJ Liblice A – Čáslav B
Tenis mladší žáci „A“ - TK Benátky nad Jizerou
Májový českobrodský pohár pro starší přípravku – fotbal
Fotbal TJ Liblice, starší žáci – Tuchoraz
Májové slavnosti – stavění májky s programem pro celou rodinu
Nohejbal, dorostenecká liga, Český Brod – SK Karlovy Vary
Fotbal, TJ Liblice B – Kozojedy
Trabantem napříč kontinenty – cestovatelská show
Obrázky z českých dějin a pověstí – cyklus literárních besed pro ZŠ
Výlet na Horu Blaník a Trhový Štěpánov
Pečení ve veřejné peci ve Štolmíři, košíkářská dílna, koncert Pět chlapů v chalupě
Restaurant Day – 5. Štolmířské setkání chuťových zážitků
Dopravní den v Liblicích – zábavné sportovní odpoledne
Nohejbal, 1. Liga muži, Český Brod – SK Spartak Přerov

Více na www.cesbrod.cz/akce

14. 5., 17.00
15. 5. – 19. 6.
15. – 22. 5.
15. 5.
18. 5., 19.30
19. 5., 8.30 – 17.00
21. 5.
21. 5.
21. 5., 15.00 – 20.00
21. 5., 10.00
21. 5., 10.15
21. 5., 15.00 – 20.00
21. 5., 17.00
21. 5., 20.00
22. 5.
22. 5., 10.15
22. 5., 10.15
22. 5., 14.00
22. 5., 17.00
22. 5., 17.00
23., 26. a 30. 5., v 8.00, 9.00, 10.00
23. 5., 17.00
26. 5., 10.00 – 17.00
27. – 29. 5.
28. 5.
28. 5., 6.30 – 10.30
28. 5., 10.00
28. 5., 10.00
28. 5., 12.00
28. 5., 13.00
28. 5., 15.00
28. 5., 17.00
28. 5., 18.30
29. 5.
29. 5., 17.00
30. 5., 17.00 – 19.00

Kutilka
Český Brod a okolí
Kutilka
Kostel ČCE
Oranžová zahrada
RC Kostička
KČT Český Brod
tenisové kurty
Kutilka
aréna V+T
hřiště Liblice
Kutilka
hřiště Liblice
KEC Štolmíř
tenisové kurty
Kutilka
hřiště Liblice
aréna V+T
Kutilka
hřiště Liblice
městská knihovna
Anna
Anna
KČT Český Brod
tenisové kurty
KČT Český Brod
aréna V+T
hřiště Liblice
Lipská hora
Dolánky
aréna V+T
Kutilka
Sokolovna
tenisové kurty
Kutilka
MŠ Liblice

Fotbal, muži A, SK Český Brod – Vilémov
Podlipanské kulturní slavnosti
Město v pohybu – společná akce města, škol a českobrodských spolků
Úvod kulturních slavností – narozeniny otce vlasti: loutna, akordeon
Všechny moje děti – dokument z východního Slovenska o faráři M. Kuffovi
Přijďte pobejt – den otevřených dveří
Výlet podle Labe 8: Nová Ves u Kolína, Oseček, Velký Osek
Tenis starší žáci „A“ – 1. Vestecká sportovní
Město v pohybu – Velké finále na Kutilce
Nohejbal, 1. Liga žen, Český Brod – TJ Nymburk
Fotbal, TJ Liblice, dorost – AFK Pečky
Město v pohybu – Velké sobotní finále na Kutilce
Fotbal, K TJ Liblice A – Polepy
Martina Trchová Trio – koncert kombinace jazzu, blues, latiny…
Tenis dorost „A“ – Tenis Dobříš
Fotbal, dorost, SK Český Brod – Městec Králové
Fotbal, TJ Liblice, starší žáci – Dolní Chvátliny
Nohejbal, dorostenecká liga, Český Brod – SK Šacung Benešov
Fotbal, muži C, SK Český Brod – Břežany B
Fotbal, TJ Liblice B – Radim B
Obrázky z českých dějin a pověstí – cyklus literárních besed pro ZŠ
Fórum města – setkání zástupců města a obyvatel, přijďte řešit TOP 10
Oslavy výročí 20. let rekonstrukce budovy a den otevřených dveří
Třídenní zájezd Hostýn a okolí II.
Tenis dospělí „A“ – SK Aritma Praha
Dálkový pochod Krajem bitvy u Lipan – 34. ročník pochodu a cyklojízdy
Nohejbal, 1. Liga žen, Český Brod – TJ Vršovice II
Fotbal, turnaj starší přípravky
Bitva u Lipan – program, dobové i současné tržiště … bitva od 16.00h.
PoPoles – tradiční zábavný pochod pohádkovým lesem
Nohejbal, 1. Liga muži, Český Brod – TJ Sokol Horažďovice
Fotbal, muži A, SK Český Brod – Horní Měcholupy
Ivo Jahelka – koncert
Tenis mladší žáci „A“ – Sportklub Řevnice
Fotbal, muži B, SK Český Brod – Zásmuky
Respektujme se – interaktivní seminář o vytváření návyku u dětí
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Další úspěch českobrodských nohejbalistek
V Berouně se dne 22. 3. 2016 konalo slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců našeho kraje. V kategorii
nejúspěšnější družstvo dospělých se naše nohejbalistky umístily na krásném 2. místě za týmem basketbalistů z Nymburka.
V uplynulé sezóně získala naše děvčata všechny
medaile, které získat mohla. Na mistrovství České
republiky ovládla stupně vítězů ve všech kategoriích (singl – zlato, stříbro a bronz, dvojice – zlato,
stříbro a bronz, trojice – zlato, stříbro), a když v nově vzniklém superfinále dlouhodobé soutěže porazila tým ze Břví, stala se nejúspěšnějším nohejbalovým týmem v České republice. Tento výjimečný
tým složený převážně z našich odchovankyň si po
právu zaslouží uznání a také se po právu poněkolikáté stal osobností města Český Brod. Naše hráčky
se také podílí na výchově budoucích nohejbalistů,
jmenovitě Martina Chuchlová vede tým žáků a Kateřina Červenková společně s Lucií Fischerovou vedou přípravku, za což zaslouží také velké díky.
V nadcházející sezóně se můžete těšit na boj o návrat mužů mezi elitu. K týmu se vrátil Jan Vokáč ml.
a Roman Chuchla, dále z extraligových Čelákovic
tým posílí náš odchovanec Marek Vedral a poslední posilou týmu je talentovaný Tomáš Jarolím ze
Stratova. Věříme, že v novém uskupení dokážeme
vyhrát 1. ligu mužů a po roce se tak vrátit do Extraligy. Budeme velmi rádi, když nás v našem cíli
přijdete podpořit. Konání domácích utkání najdete
na našich webových stránkách, v českobrodském
zpravodaji a na nástěnce u sportovní haly.
Po dlouholeté odmlce se bude v Českém Brodě
hrát nejvyšší dorostenecká liga. Naše odchovance
v týmu doplní Nikolas Truc, Vilém Ungermann ml.
a Adam Harmanec z Prahy. Nově složený tým pod
vedením Martina Janíka a Marka Vedrala má před

sezónou za cíl odehrát vyrovnané zápasy s favorizovanými týmy a bojovat o účast v play-off.
Během celého roku probíhá nábor nových nohejbalistů. Můžete se hlásit přímo na trénincích
mládeže na nohejbalových kurtech za nemocnicí
(dorost: út 16.30-18.30, pá 18.00-20.00, žáci: ne
17.30-19.00 a přípravka st 16.00-17.00). Naše mládež se také účastní tréninků mužů „C“ a „B“ a nejlepší pravidelně navštěvují tréninky elitního týmu
mužů „A“. Další informace včetně kontaktů na vedoucí jednotlivých týmů najdete na našich webových stránkách www.nohejbal-ceskybrod.cz.
Ing. Jan Sýkora, předseda oddílu nohejbalu
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Začalo nové tříleté období českobrodského Sokola
17. března se v našem Sokole uskutečnila volební valná hromada, která zvolila své nové vedení. Českobrodský Sokol tedy další tři roky povedou: starosta Jan Firbas, místostarostka Ludmila Raková, jednatel
a náčelník Jaroslav Petrásek, hospodářka Lenka Farkasová, vzdělavatelka Eva Petrásková, náčelnice Iva
Bašusová, vedoucí odboru sportu Petr Janich a členové výboru Jana Thomesová, Zdena Firbasová, Jana
Corradiniová, Václav Kyba a Jan Blažek.
Ke konci minulého roku byla sokolovna Ministerstvem kultury prohlášena kulturní památkou ČR. Byl
to poměrně dlouhý administrativní proces, který ale
v tomto roce začíná nést první ovoce v podobě finančního příspěvku od Ministerstva kultury na opravu sokolovny ve výši 565 tisíc korun. Ten navíc podpoří i město částkou 113 tisíc korun a Sokol se bude
podílet celkem 452 tisíci korun. Celková částka určená k opravě historické budovy sokolovny tak bude
činit 1.130.000 korun. Za tu by měla být opravena
celá jižní strana sokolovny do Tyršovy ulice. Poté,
kdy výši příspěvku schválila Komise pro regeneraci
MPZ, Rada i Zastupitelstvo města, by již nic nemělo
stát v cestě tomu, aby se tato - pro Sokol v posledních letech největší – investiční akce uskutečnila.
V nejbližší době nás čekají dvě velké akce nejen
pro sokoly, ale i širokou veřejnost. Obě proběhnou v druhé polovině května. Tou první je sokolská
„Pouť na Lipany“, kdysi každoročně pořádaný pochod českobrodských Sokolů, který jsme v loňském
roce po mnoha desetiletích obnovili. Tentokrát se
bude konat 22. května jako zakončení celotýdenní-

ho „Města v pohybu“ a my očekáváme, že loňských
150 účastníků akce bude početně překonáno. Akce
je vhodná pro pěší i cykloturisty, jedince, skupiny
i rodiny s dětmi, a na výběr jsou dle délky celkem
tři trasy. U lipanské mohyly pak bude následovat
doprovodný program s občerstvením – vyhledávání historických mincí pomocí minohledaček,
střelby z luku či vzduchovky, opékání buřtů na ohni
a další. Akci spolupořádáme stejně jako loni s bratrským 14. střediskem Junáka - Psohlavci.
Tou druhou je celorepubliková akce „U nás v Sokole“, pořádaná pouze 2x za rok ve dvou vybraných
jednotách. Má za cíl seznámit účastníky nejen se
zázemím a činností místního Sokola, ale i s místem
a zajímavým okolím, ve kterém sokolové žijí. Byli
jsme ČOS vybráni mezi stovkami jednot, a tak se
budeme velmi snažit, aby se o posledním květnovém víkendu (27. - 29. 5.) u nás všichni účastníci
cítili jako doma. Na akci rádi přivítáme i zájemce
z Brodu a okolí.
Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Jaro na kurtech
V tomto čísle zpravodaje bychom Vás rádi informovali o tom, co pro Vás chystáme během letošní tenisové
sezóny a co se dělo během zimy.
Všechny naše „A“ týmy budou stejně jako v loňské
sezóně hrát nejvyšší dlouhodobé soutěže a budeme se snažit, aby to tak zůstalo i nadále. V případě
dospělých je to 2. liga, ostatní hrají tzv. krajské ligy,
ze kterých lze postoupit na závěrečný turnaj mistrovství ČR.
V našem „A“ týmu dospělých došlo k několika
změnám hráčů a ačkoliv soupisky dnes ještě nejsou uzavřeny, je zřejmé, že přivítáme i několik
bývalých hráčů světové třídy. Na našich kurtech
je tedy možno vidět opravdu velmi kvalitní tenis
a zveme všechny příznivce k návštěvě a podpoře
našich hráčů.
Soupiska „A“ týmu dospělých: muži: Filip Šebesta, Filip Laža, Michal Blažek, Jan Příhoda, Roman
Poštolka, Petr Kovačka, Petr Koula, Michal Dvořák,
Lukáš Jiroušek, Filip Kratochvíl, Václav Dvořák a Daniel Royston, ženy: Markéta Slivová, Barbora Kosejková, Klára Hladká, Sabina Drábková, Veronika
Kratochvílová, Tereza Kocová a Věra Vrzáková.
O termínech domácích zápasů našich „A“ týmů Vás
budeme informovat prostřednictvím zpravodaje,
o zápasech ostatních týmů Vás budeme informovat
pomocí vývěsek, které jsou na kurtech, u sportovní
haly a na křižovatce ulic Krále Jiřího a Jana Kouly.
O tom, že se v našem oddíle daří hlavně mládeži,
svědčí to, že se naše družstvo starších žáků v loňské sezóně kvalifikovalo na závěrečný turnaj mistrovství ČR, i to že letos v kategorii mladších žáků
nasazujeme týmy „A“, „B“ a „C“.
V zimní halové sezóně naši hráči zaznamenali
spoustu úspěchů. Největším je vítězství Štěpána
Kopeckého na oblastním přeboru starších žáků
23. 1. v Příbrami. Dále Markéta Slivová vyhrála
turnaj kat. “C“ žen 19. 2. na Lokomotivě Praha,
v dorostu vyhrál Kristián Machač céčko 24. 3.
v Mladé Boleslavi, ve starším žactvu vyhrál céčko
David Kubelka 12. 3. v Poděbradech a v mladším
žactvu vyhráli dokonce dvakrát céčko Václav Švejcar – 29. 12. v Českém Brodě a 23. 1. v Čerčanech

a František Bouček – 5. 12. a 12. 12. oba v Poděbradech. Vítězství ve čtyřhrách a finálových umístění bylo tolik, že bych potřeboval další stránku…
Náš oddíl hledá zájemce pro zajištění správy areálu v letní sezóně. Pro bližší informace kontaktujte pana Jaroslava Kokeše na telefonním čísle
720 691 893.
Za oddíl tenisu Zdenek Pučálka
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Pomístní názvy Českého Brodu včera i dnes
V nedávné době jsem v Podlipanském muzeu dostal jeden zajímavý badatelský dotaz, a to konkrétně, od
čeho pochází pomístní pojmenování „Na Bulánce“. Ačkoliv se mi nepodařilo toto zvláštní toponymum plně
objasnit, přivedlo mě toto pátrání na ideu sepsat historická i současná lidová pojmenování lokalit Českého
Brodu. Pravděpodobně si vy čtenáři dřívějšího data narození vzpomenete i na některé další pomístní názvy
a budu velmi rád, když se o ně podělíte.
Barevna – Na místě dnešního objektu čp. 210
v Žitomířské ulici stávala až do třicetileté války
barvírna pláten (tzv. Barevna), kde provozoval své
řemeslo už roku 1528 Václav barvíř. I když vlastní
podnik zanikl, pomístní název se udržel ještě několik desetiletí (naposledy se uvádí r. 1708).
Beseda – Od dob první republiky dodnes hojně
užívané označení restaurace v čp. 158.
Bulánka – Oblast křížení ulic Bezručovy a Palackého. V našem kraji je tento pomístní název velmi rozšířený (např. obec nedaleko Kouřimi, lokalita v Tehovci, Skvrňově či Čerčanech). Všechny „Bulánky“
pocházejí až z 19. století. Ve slovníku česko-německém J. Jungmanna z počátku 19. století je uvedeno
toto: bulánek = lívaneček, bulovný = tlustý, buclatý.
Jak ovšem přesně souvisejí tato slova se vznikem
názvu Bulánka, lze dnes už asi těžko dopátrat.
Dolní řad, Horní řad, Prostřední řad – Těmito názvy
byly pojmenovány jednotlivé řady domů na dnešním
náměstí Arnošta z Pardubic. Východní řada za presbytářem kostela sv. Gotharda (čp. 21-28) byla nazývána jako Horní řad, špalíček domů čp. 7-16 Prostřední
řad (už r. 1482) a jižní straně náměstí (čp. 35-50) se
říkalo Dolní řad či Pod kostelem (od 15. století).
Chouranice – Na soutoku potoků Šembery a Bušince se už v eneolitu (cca 3000-2200 př. Kr.) rozkládalo kontinuální osídlení, které dokládá řada archeologických nálezů, dnes uložených v Podlipanském
muzeu v Českém Brodě. Toto osídlení se ve středověku transformovalo do vesnice Chouranuce. Roku
1323 byla vesnice vypálena, nebyla už nikdy obnovena a zůstal po ní pouze mlýn, zv. Chouranický.
Jahodiště, Na Cihelně – Prostor velkého panelového sídliště u Palackého ulice. Na jeho místě se
skutečně až do 70. let 20. století nacházela stará
cihelna a za ní velké jahodiště.

Jalová brána – Český Brod, jak známo, měl v okruhu svých hradeb tři velké brány (Kouřimskou, Pražskou a Liblickou). Kromě nich byly ovšem i některé
důležité přístupové komunikace přehrazeny jednoduchými zděnými brankami. Jedna z nich se nazývala Jalová a stávala v dnešní Žižkově ulici mezi
domy čp. 148 a čp. 150.
Ke spravedlnosti – Název stejnojmenné ulice odkazuje skutečně k českobrodskému historickému
popravišti. To bylo zcela obvykle situováno za městem, v našem případě na návrší směrem na Tismice,
jen pár desítek metrů od dnešní ulice U Studánky.
Roku 1765 císařovna Marie Terezie reorganizovala
systém hrdelního soudnictví a Český Brod o výsadu
vlastního popraviště přišel.
Kovárny obecní (od 1663) – Dnes už zbořené domky čp. 18 a 19 na místě zelené plochy vedle školní
budovy čp. 17 na Husově náměstí. Skutečně se
jednalo o budovu obecních kováren, zbořených
městem r. 1911.
Kutilka – Už roku 1661 koupil Martin Lichtenberger
pole vedle zahrady „slove od starodávna Kutilečná“.
I zde je bohužel původ názvu nejasný, snad souvisí s místní měšťanskou rodinou Kutalových, která
v Českém Brodě žila již od počátku 17. století.
...pokračování v dalším čísle
PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D.
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Z knihovny

Hodina zpěvu a čtení
Od 1. února až do 17. března probíhal v Městské knihovně cyklus literárních besed pro žáky základních škol
Hodina zpěvu a čtení, který jsme věnovali kulatému jubileu pana Zdeňka Svěráka, jehož příběhy, pohádky
a písničky znají snad všechny děti.
Tentokrát jsme nesoutěžili, ale společně jsme poslouchali humorné ukázky z jeho dětských knížek,
opravili jsme popletené názvy jeho dětských písniček a podle melodie hracího piánka jsme hádali
názvy jeho pohádkových písniček, které jsme přiřazovali do správných pohádek.

dialog s Červenou Karkulkou, která právě dorazila
s plným košíčkem. I Maruška, zachumlaná ve vlňáku, správně vybrala a přinesla sestře Holeně od
dvanácti měsíčků všechny požadované laskominy.
Asi není třeba zdůrazňovat, že v této části našeho
setkání jsme se všichni hodně pobavili a nasmáli…

V naší knihovnické truhle byla ukryta nejnovější filmová pohádka pana Svěráka Tři bratři, která vznikla na motivy jeho minioperek, a odvážní zájemci si
zkusili v této pohádce u nás v knihovně „zahrát“.
Atmosféru navodily krátké hudební ukázky ze
všech tří částí, a pak už si Šípková Růženka mohla
vybírat správnou květinu, o kterou se má píchnout,
a usnout v naší knihovnické posteli. V té ji vzápětí
vystřídal Vlk, převlečený za Babičku, a vedl známý

Závěr patřil jako obvykle představení a prohlížení nových knižních přírůstků v dětském oddělení,
které jsme doplnili čtením několika krátkých ukázek z vybraných knih. Hodinu zpěvu, čtení a hraní
s panem Svěrákem v naší knihovně zažilo 742 žáků
obou českobrodských ZŠ, ZŠ Poříčany, ZŠ Přistoupim, ZŠ Kounice, ZŠ Kouřim a ZŠ a PrŠ Český Brod.
Radka Šindelářová, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Alice Horáčková: 7x ve vedlejší úloze
Ivan Havel chodil za svým bratrem Václavem o dva kroky pozadu a Helena Landovská se kvůli bratrovi Pavlovi stala tajnou bytnou disentu. Nadějná tenistka
Jana Navrátilová musela kvůli sestřině emigraci trénovat na parketách v tělocvičně a hudebník Ďula Banga taktak unikl nakládačce, když se jeho bratr Gipsy
nezdál Romům dost romský. Novinářka Alice Horáčková se ptala sourozenců
sedmi výjimečných lidí na to, jaké to je, žít svůj život ve vedlejší úloze. Nikdo ze
zpovídaných si svůj úděl nezvolil, ale všichni v něm skvěle obstáli a kromě toho
mají na své slavné sourozence úplně jiný pohled…
Aleš Palán: Ratajský les
Román vychází ze skutečných událostí, dotváří je a fabuluje. Ratajský les v Posázaví se stal v lednu 1952 místem vraždy, byla zde nalezena komunistická
funkcionářka s prostřelenou hlavou. Rudá justice odpověděla na její smrt nekompromisně a propaganda jí propůjčila vlastní interpretaci. Znovu tekla krev,
vinných i nevinných, na starou křivdu se navršily křivdy nové… Prošlo víc než
půl století a spravedlnost se nedostala ke slovu. Na její místo tak nastoupila
msta a kolo násilí se znovu roztáčí. Ratajský les čeká na svou poslední oběť,
neboť minulost stále ještě není pohřbena…
Daniela Kalinová: Proč chtěl ptakopysk do Solopysk
Učit se nazpaměť vyjmenovaná slova není zrovna vrchol zábavy, tak proč si
tuhle činnost nezpestřit něčím, co nás pobaví a zároveň nám pomůže zapamatovat si lépe všechna ta měkká i a tvrdá y? S písmenem B se zajedeme podívat do Kobylis na jednu skříň, místo vyjmenovaných slov po L budeme lízat
lízátka a také poznáme lišaje. U písmene M si vyzkoušíme smysl pro nesmysl,
písmeno P nám nabídne polopravdivý příběh pyšného pytláka Pecha, a tak
bychom mohli pokračovat dál až do Ruzyně. Bohatě ilustrovaná knížka je plná
vtipných říkanek, povídek, příběhů a zajímavostí.
Kompletní přehled nových knih za měsíc březen 2016 je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Píšete nám

Výzva absolventům SOŠ Liblice!
Vážené absolventky a vážení absolventi,
rok 2016 je pro naši školu ve znamení trojitých
oslav. Připomínáme si 130. výročí založení školy, 90 let od otevření stávající budovy v Liblicích
a čtvrtstoletí od navázání spolupráce s partnerskou
školou Lyceé Agricole z Lons-le-Saunier ve Francii.
V rámci oslav probíhají už od března v Českém
Brodě různé kulturní, sportovní a vzdělávací akce,
o kterých průběžně informujeme na stránkách
Českobrodského zpravodaje, na letácích po městě a na webu školy. Vrcholem oslav bude setkání
všech současných a bývalých studentů školy v sobotu 10. září v areálu SOŠ v Liblicích s bohatým doprovodným programem. Připravujeme například
výstavu dobové zemědělské techniky, prohlídku

školy s průvodcem, zajímavé přednášky v učebnách, výstavu fotografií ze 60. let minulého století,
premiéru filmu po 50. letech „Majálesy v Českém
Brodě 63-66“. Na improvizovaných pódiích vystoupí interpreti různých žánrů a chybět samozřejmě
nebudou ani stánky s občerstvením. Program je
koncipovaný tak, že si na své přijdou mladí, rodiče
s dětmi i ti dříve narození.
A co pro úspěch oslav můžete udělat vy? Dejte
prosím vědět svým spolužákům, že se oslavy konají, kontaktujte své bývalé třídní učitele, můžete si
na páteční či sobotní večer naplánovat třídní srazy.
V případě potřeby lze využít ubytování na bývalém
domově mládeže. Na webových stránkách školy
www.sosceskybrod.cz bude k dispozici registrační
formulář i další podrobnosti k roku oslav. Pokud
byste doma našli a pro oslavy nám byli ochotni zapůjčit nějaké tištěné dokumenty, fotografie či tabla
svých tříd, kontaktujte nás.
Těšíme se na setkání při oslavách a děkujeme za
pomoc při jejich přípravě!
Přípravný výbor oslav, SOŠ Liblice

OD ÚNORA LETOŠNÍHO ROKU SE OPĚT VYDÁVAJÍ BIOPOPELNICE
Bezplatně si je může vyzvednout každý občan nebo vlastník nemovitosti z Českého Brodu, Liblic, Zahrad či Štolmíře. Přednostně je dostávají ti, kteří ještě
žádnou bionádobu nemají. Odběr je možný každý všední den od 6.00 do 11.00
hodin a od 12.00 do 14.00 hodin v TS Český Brod, Palackého 339, Český Brod.
Podrobnosti na tel. 725 461 804.

Zábava

Českobrodský zpravodaj
duben 2016
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Řešení

CESTA KOLEM SVĚTA
Příměstský tábor - Na Kutilce v Českém Brodě

Termíny:

11. - 15. 7. – poslední místa
18. - 22. 7. – poslední místa
25. - 29. 7.
1. - 5. 8.
15. - 19. 8.

P
r
o
g
r
a
m

Nabízíme:
Zkušení vedoucí, trenéři
Malé skupiny dětí, věk 4-10 let
Atraktivní program
Prostory:
Uzavřený sportovní areál
Vlastní tělocvična
Moderní klubovna s interaktivní tabulí

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

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

Cena: 2150 Kč / týden

Pro přihlášené do 15.5.2016 cena 2000 Kč
Cena pro sourozence a členy SK 1950 Kč
Cena obsahuje: jídlo, pomůcky, práci lektora

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

ANNA ÈESKÝ BROD, sociální služby pro seniory
ve spolupráci s mìstem Èeský Brod
Vás srdeènì zve na

ÈESKÝ BROD

OSLAVY VÝROÈÍ
20 LET OD REKONSTRUKCE
BUDOVY
ètvrtek 26. kvìtna 2016 od 10:00 hodin
budova Domova seniorù ANNA
Žitomíøská 323, Èeský Brod

Program:

Slavnostní zahájení (13:00)
Mažoretky ZŠ Žitomíøská (13:45)
Kapela M.A.S.H. (14:00 - 15:00)
CORRIDOR – oddíl aerobiku Sokol Èeský Brod (15:00 - 15:30)
Koncert ZUŠ pod vedením T. Charváta (16:00 - 17:00)
Den otevøených dveøí
Dopolední blok živé hudby
Výstava fotografií – døíve a dnes
Obèerstvení – bìhem celého odpoledne
Prodejní výstava výrobkù našich klientù
www.domov-anna.cz
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PRODE J
PALIVOVÉHO DŘEVA
• příznivé ceny – sypaný štípaný m3 tvrdého dřeva: 950 Kč vč. DPH
• jistota původu – vyrábíme palivové dřevo přímo z našeho certifikovaného lesa
• výroba expedice v areálu hájovny ve Vrátkově č.p. 78
d
• dopravu zajistíme
eský Bro
Č
y
s
e
l
é
k
Městs 605 064 519
• kompletní ceník na www.cesbrod.cz tel.: +420 y@cesbrod.cz
s

e-mail: le

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KlaSICKá bloKoVá INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČláNKy

OStatNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

tEChNICKé PodMÍNKy INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
• v případě celostránkové inzerce, kde bude tisk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme
ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF 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: 15. 12. 2015

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

!! Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu.
Volejte: 773 484 056

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

Ve dnech 20. 5. od 17.00 hod., 21. 5.
od 11.00 hod. a 22. 5. od 14.00 hod.
proběhnou v Českém Brodě v rámci
Města v pohybu na hřišti Na Vyhlídce
u ZŠ Žitomířská rytířské turnaje
na koních v podání středověkého
divadla Traken. V humorně laděném
představení uvidíte napínavá klání
urozených rytířů, jezdeckou dovednost,
dřevcové souboje, souboje muže proti
muži, spousty kaskadérských kousků
a nezvyklé podívané.
Princezna Adriana a všichni rytíři
se těší na vaši návštěvu.

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

Otevírací doba:
Po – So 9 – 18, Ne 9 – 13
Tel.: 736 765 346
www.zahradnictvilimuzy.cz
PRODEJ HRNKOVÝCH KVĚTIN PŘÍMO OD PĚSTITELE
NA VÍCE NEŽ 2000 m2 PRODEJNÍ PLOCHY:
Široký sortiment balkonových a záhonových květin:
pelargonie, petunie, surfinie, Million Bells, begonie,
fuchsie, verbeny, bacopy, bidens, afrikány, voskovky
a další letničky.
Dále bohatý sortiment trvalek, skalniček,
okrasných trav, sadby jahod a zeleniny.

Jazyková škola CARPINUS
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PŐIJMEME

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

Je zamČĜena na profesionální prezentaci nabízených
nemovitostí, jako jsou videoprohlídky, virtuální prohlídky,
u vybraných nemovitostí videa natoþená dronem, takže
zájemce je seznámen i s okolím nabízené nemovitosti.
Velký dĤraz je kladen na individuální pĜístup ke
klientĤm. Pokud to vyžaduje situace, makléĜi Ĝeší
problematiku nákupu a prodeje komplexnČ, tedy
s ohledem na osobní život klienta.
Virtuální realitní kanceláĜ se zamČĜuje také na Ĝešení
exekucí, kdy koneþné rozhodnutí vždy záleží na osobČ,
na kterou je exekuce uvalena.
V souþasné dobČ poptáváme pro své klienty zejména

erce_Cesky Brod_69x50_PRINT.indd 1

24.9.2015 13:56:50 rodinné domy na Praze východ a dále zemČdČlské

usedlosti do 100 km východnČ a jižnČ od Prahy.
Aktuální nabídku naleznete na www.vrkcz.cz

ČERSTVÁ KÁVA Z RODINNÉ PRAŽÍRNY
ŠIROKÝ VÝBĚR SORTIMENTU VÝBĚROVÝCH KÁV
WWW.KAFESOLO.CZ

ZDE
MŮŽE BÝT
I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní
obchodní zástupkyni:
Dana Brejchová,
tel.: + 420 603 588 338,
e-mail:
brejchova@profitisk.cz

Regionální makléĜ
ZdenČk Novotný
603 222 871
zdenek.novotny@vrkcz.cz

NÁBYTEK

Jiřina Marková / Český brod

Možnost velkého výběru potahových látek a odstínů dřeva

ent nábytku
preferuJeMe široký sortiM
uMné ceny
od Českých výrobců za roz

pracovní doba:
Po-Pá 8.30 – 12.00
13.00 – 16.30
So 8.30 – 11.00

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte nás
v naší prodejně na adrese:
SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
nebo volejte na telefonní čísla
321 622 475, 723 931 999

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

www.autoservis-hovorka.cz
Cestovní a dopravní agentura LIDO-CS a CA M.
Sklenářová Český Brod
Cesty na přání za poznáním, kulturou, sportem, turistikou,
výstavami.
Doprava osob i čistého zboží.
Projevte své přání ! Do tří dnů návrh a kalkulace a stačí 6 osob !
Pobyty Chorvatsko – DOPRODEJ, KORSIKA a na přání:
Doprava i od domu a výlety.

Technická musea D: 16.-17.4., NL Speciál: 22.-24.4.,
Šumava: 30.4.-1.5., Lucemburské Švýcarsko 5.-8.5.,
Normandie: 25.-29.5., A jiné po ČR.

Cesty luxusními loděmi s plnou penzí po mořích a oceánech!
Děti i zdarma.
PODROBNÉ INFORMACE: kancelář- Arnošta z Pardubic č. 13,

Po, St, Pá, So - dohodou. Tel. 603 539701, 604 244987,
e-mail: lido-cs@seznam.cz, www.lido-ck.estranky.cz

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ
SEMINÁŘE V ČESKÉM BRODĚ
TERMÍN: ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN
INFORMACE: TEL.: 321 620 274

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover,
patřící do mezinárodní skupiny Saint-Gobain

HLEDÁ pro svůj závod v Českém Brodě vhodné kandidáty na POZICE:
ŘIDIČ VZV
Požadujeme:
• vyučen
• praxe ve skladu vítána
• oprávnění řidiče VZV
• ochota pracovat ve směnách

StrOjník
Požadujeme:
• učební obor strojní nebo elektro
• praxe v oboru na obdobné pozici vítána
(strojní mechanik, mechanik-seřizovač,..)
• základní znalost práce na PC vítána
• ochota pracovat ve směnách

nABíZíME:
• Zajímavou práci v rámci mezinárodní společnosti
• Kvalitní zaškolení
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Možnost pracovního růstu a aktivního zapojení do firemních projektů
• Zaměstnanecké výhody, např: 5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování,
penzijní nebo životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele

tECHnOLOG
Požadujeme:
• SŠ vzdělání (chemický směr výhodou)
• Uživatelská znalost práce na PC, výborná znalost MS Excel
• Řidičský průkaz sk. B
• Pečlivost, spolehlivost, analytické myšlení

Strukturovaný životopis prosíme zasílejte na e-mailovou adresu
gabriela.hrubecka@saint-gobain.com nebo na adresu
divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
personální oddělení, Masarykova 197, Častolovice 517 50.
Vybrané zájemce budeme kontaktovat na jimi uvedeném telefonním čísle
tel.: 494 331 199

www.isover.cz

KOŽNÍ A LYMFOLOGICKÁ AMBULANCE

www.dermalink.cz
info@dermalink.cz

• Vyšetření a léčba kožních onemocnění
pomocí digitální dermatoskopie
• Vyšetření znamének, pih a bradavic
• Léčba onemocnění nehtů a vlasů
• Léčba oparů a akné
• Lymfologická péče, léčba celulitidy
a otoků
• Kosmetické poradenství, korektivní
dermatologie
• Ošetření CO2 laserem, peeling pleti,
omlazení pomocí mikrojehliček a další.

STAČÍ SE JEN OBJEDNAT!

pro dospělé a děti
ORDINACE ŘÍČANY
Nemocnice Říčany
Smiřických 315/26, 251 01 Říčany
Tel.: +420 604 120 223 (Po až Pá: 9 – 13 hod.)
ORDINACE ÚVALY
Poliklinika Úvaly
Pražská 1144, Úvaly
Tel.: +420 732 898 292
+420 281 912 424
KRÁTKÉ čekací lhůty
PÉČE HRAZENÁ ze zdravotního pojištění
PŘÍJEM PACIENTŮ i bez doporučení lékaře!

www.tjslavojcb.cz
t e l. : 6 02 2 0 8 8 6 0
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M&M reality nově
i v Českém Brodě
Největší realitní kancelář v ČR pro Vás otevřela svoji pobočku na adrese

Jana Kouly 1349, Český Brod (vedle Penny marketu).
Nabízíme Vám komplexní realitní služby jako je prodej a pronájem Vaší
nemovitosti. Hypotéku pro Vás zařídí naši hypotéční specialisté, v neposlední řadě Vaši nemovitost vykoupíme až za 85% prodejní ceny. Máte-li
problémy s exekucí, pomohou Vám ji vyřešit naši školení experti a navrhnou řešení dříve, než dojde k prodeji nemovitosti dražbou. Každou hodinu
M&M reality prodají v České republice 7 nemovitostí, proč by to nemohla
být právě ta Vaše?
Tak neváhejte a zastavte se na výše uvedené adrese nebo volejte
739 407 368, 702 395 321, e-mail: ceskybrod@mmreality.cz
KARIÉRA: Chcete se stát makléřem v největší realitní kanceláři v republice?
Pak neváhejte a skočte s námi do toho!!!!
Do začátku nabízíme až 24.000,- Kč, zázemí silné společnosti a příjemný
kolektiv. Na věku a vzdělání nezáleží. Bereme jen ty, kteří to myslí vážně
a chtějí na sobě pracovat a splnit si své sny.

GRAFIKA | TISK
FOTO | WEB

�

letáky | plakáty | bannery
polepy | reklamní tabule
vizitky | pozvánky
časopisy | katalogy | atd..
více na:
608 711 109

www.com4t.cz

NABÍZÍME:

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

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

ceny jsou platné od 18. 4. do 30. 4. 2016
na prodejně v Českém Brodě
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