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Tříkrálové přání

Jaké je tříkrálové přání od Kašpara? Nebojme se!

Nebojme se rozpoznávat podstatné od vnucovaného, nebojme se budovat prostředí důvěry. Nebojme se 
udělat něco pěkného pro naše sousedy a bližní. Nebojme se zastat dobrého nápadu. Nebojme se ztratit 
nápad svůj, když přijde někdo s lepším řešením.

Čím delší čas poznávám snažení o lepší správu věcí veřejných, tím víc cítím potřebu dělat co nejvíc pro 
dobré partnerství obcí a měst s poctivými podnikateli, činorodými neziskovými organizacemi a nápaditými 
občany. Zní vám to naivně či snad drze? Nebojte, nechci se stavět do pozice kádrováka, který rozhodne, 
kdo je hoden přízně. Chci poukázat na blahodárnou moc důvěry. Jasně. Důvěra nesmí být slepá, má ji ko-
rigovat rozum. Neměl by ji však bořit jakýkoli strach, tím méně strach vnucovaný ať už služebnými médii či 
věčnými kritiky a nespokojenci. Opakuji: Nebojme se! Rozhodně se nepovažuji za člověka statečného, jsem 
však hluboce přesvědčený, že důvěra projevená generuje důvěru opětovanou. A především, že důvěra je 
nejlevnějším palivem pro harmonický rozvoj jakéhokoli společenství. Určitě i našeho krásného města.

Toto číslo zpravodaje se k vám dostane v období projednávání a věřím, že i schválení důležitého dokumen-
tu – rozpočtu našeho města. Bude odrážet priority občanů - zastupitelů, kterým jste ve volbách dali důvě-
ru, aby se podíleli na jeho vedení. Velkou váhu má mít úsilí o rozšíření prostorů pro výuku v našich školách. 
Snažíme se o získání financí z dotací, o podpoře jednáme i s okolními obcemi, jejichž žáci tvoří zejména na 
druhém stupni našich škol většinu. Nechceme však zapomenout ani na finančně méně náročné „třešničky 
na dortu“. Podnikneme např. kroky k centrálnímu nákupu energií pro město a jeho organizace. Vedle toho 
se také zaměříme na cílenější využití nových technologií pro zprostředkování nabídky pořadatelů akcí kul-
turních, sportovních i obecně volnočasových. Rádi bychom zpestřili také komunikaci s podnikateli, aby se 
nescvrkla jen na inzertní část tohoto měsíčníku. Nemalé prostředky chceme vyčlenit na přípravu projek-
tových dokumentací. Po průtazích se objevují první konkrétní výzvy z jednotlivých operačních programů, 
které umožní čerpat zdroje mimo rozpočet města. A proto v dalším období musíme mít co vytahovat ze 
šuplíků naší projektové kanceláře. V rámci komunitního projednání se nad návrhy a studiemi chceme 
nadále scházet i s vámi. Těšíme se na vaše nápady!

Aleš Kašpar
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�Krátce z města
Děkujeme všem občanům a právnickým oso-
bám, kteří nám zaslali novoroční přání.

5. 12. 2015 na Mikuláše jsme poprvé veřejnosti 
zpřístupnili další úsek českobrodského podzemí. 
Díky stavebním úpravám, které proběhly v listo-
padu 2015, brzy se budou moci návštěvníci podí-
vat až na dvůr budovy čp. 12 na náměstí Husově, 
kde nyní sídlí RC Kostička.

Město Český Brod vypisuje dotační řízení na re-
konstrukce a opravy fasád nemovitostí v Měst-
ské památkové zóně Český Brod z rozpočtu 
města na rok 2016. Uzávěrka příjmu žádostí je 
1. 4. 2016. Bližší informace naleznete na inter-
netových stránkách města.

Město 29. 1. 2016 vyhlásí Výzvu k podávání žá-
dostí o dotace pro rok 2016 v rámci Programů 
podpory pro kulturu, sport a volnočasové akti-
vity na přidělení finančních prostředků z Fondu 
pro podporu sportu, kultury Města Český Brod 
nestátním neziskovým organizacím a dalším 
v Programu č. 2 – Podpora tradičních akcí měs-
ta, vybraných forem práce i s neorganizovanými 
dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města. 
Bližší informace naleznete na internetových 
stránkách města.

V rámci další metodické cesty zástupců Čínské 
republiky po České republice přijalo 11. 1. 2016 
vedení města na krátkou informativní schůzku 
čínskou delegaci z městské prefektury Huai´an 
(jihozápadně od Šanghaje) vedenou panem Jor-
danem. Předmětem jednání byla výměna zku-
šeností v oblasti kultury, sportu, volného času 
a stravování. Zajímala je i otázka možné podpo-
ry českobrodským podnikatelům. Protože i jejich 
město má zajímavou historii, hostům se naše 
historické město líbilo.

Město podalo na MŠMT a MF žádosti na inves-
tiční dotace na výstavbu nové budovy základní 
školy čp. 1100. 

Zastupitelstvo města schválilo úpravu Pravidel 
pro poskytování a použití finančních prostřed-
ků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád 
nemovitostí v městské památkové zóně města 
Český Brod.

Zastupitelstvo města schválilo maximální cenu 
vodného a stočného pro rok 2016, cena se na-
vyšuje na 94 Kč za m3, což je o necelé 2 Kč více 
než vloni.

Zastupitelstvo města schválilo ceny za odvoz 
odpadu pro občany a podnikatele na rok 2016. 
Pro občany se částka za odpad vrací na 500 Kč za 
osobu, u podnikatelů částka zůstává. Obecně zá-
vazná vyhláška jejich poplatky řeší již ne výčtem, 
ale ceníkem.

Zastupitelstvo města v oblasti financí schválilo 
Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2015 
a vzhledem k závazným ukazatelům státního roz-
počtu, které nebyly v prosinci známy, bylo přija-
to rozpočtové provizorium na rok 2016.

Jatky Český Brod a.s. se dočkaly své ulice, zastu-
pitelé schválili název ulice Jateční. Takže v oblas-
ti bude Jatecká směrem k nouzovským rybníkům 
a pro část ulice k Jatkám je nový název.

Zastupitelstvo města schválilo přidělení finanč-
ních prostředků z programu č. 3 Programů pod-
pory kultury, sportu a volného času v rámci Fon-
du podpory sportu, kultury a volného času na 
investiční akce sportovních spolků. 
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4 Věstník
Body projednávané Radou města 2. 12. 2015
1. Nákup přepravního podvalu na UNC 060
2.  Poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření 

v lesích
3. VZ - Nová technika pro městské lesy (staženo)
4. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 286/2010/STAV
5.  Přidělení finančních prostředků z programu č. 3 Pro-

gramů podpory kultury, sportu a volného času v rám-
ci Fondu podpory sportu, kultury a volného času

6.  Maximální cena pro odvoz odpadu pro podnikatele 
na rok 2016

7.  Maximální cena vodného a stočného pro rok 2016
8. OZV č. 1/2015 - sazba poplatku na rok 2016
9.  Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2015
10. Rozpočtové provizorium na rok 2016
11.  ZŠ Tyršova - změna závazných ukazatelů rozpočtu 

na rok 2015
12.  ZŠ Žitomířská - čerpání fondu dlouhodobého ma-

jetku
13. Záměr na pronájem bytu č. 1, Vrátkov čp. 78
14.  Dotace na výstavbu nové budovy základní školy 

čp. 1100 - dotace MŠMT 
15.  Dotace na výstavbu nové budovy základní školy 

čp. 1100 - Ministerstvo financí
16.  Darování pozemků v ulici V Lukách v k.ú. Český Brod
17. VB - ČEZ Distribuce, a. s., kNN - ul. Palackého
18. Protest od manželů H.
19.  Odměny ředitelům příspěvkových organizací města
20. Výběr zhotovitele PD Přístavba ZŠ Tyršova
21.  Pravidla pro poskytování a použití finančních pro-

středků z Programu na rekonstrukci a opravy fa-
sád nemovitostí v městské památkové zóně města 
Český Brod

22. IMPULS Teplice - bezúplatný převod majetku
23.  Zapojení do pilotního projektu - osvětlení doprav-

ního prostoru
24.  Informace - Komise pro územní rozvoj a staveb-

nictví - zápisy 
25.  Informace o ukončení projektu Sdílené radosti 

a strasti ZŠ ORP Český Brod
26. Informace - Zápis z komise dopravy
27.  Informace - Likvidace komunálního odpadu po-

mocí pomalého termického rozkladu

Body projednávané Zastupitelstvem města 9. 12. 2015
1.  Maximální cena vodného a stočného pro rok 2016
2.  Maximální cena pro odvoz odpadu pro podnikatele 

na rok 2016
3. OZV č. 1/2015 - sazba poplatku na rok 2016
4.  Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2015

5. Rozpočtové provizorium na rok 2016
6.  Prodej bytové jednotky č. 340/1 v ul. Komenského
7.  Darování pozemků v ulici V Lukách v k.ú. Český Brod
8. Prodej pozemku v obci a k.ú. Český Brod (H. L.) 
9. Nový název ulice
10.  Změna zřizovací listiny Technických služeb Český 

Brod
11. IMPULS Teplice - bezúplatný převod majetku
12.  Pravidla pro poskytování a použití finančních pro-

středků z Programu na rekonstrukci a opravy fa-
sád nemovitostí v městské památkové zóně města 
Český Brod

13.  Přidělení finančních prostředků z programu č. 3 Pro-
gramů podpory kultury, sportu a volného času v rám-
ci Fondu podpory sportu, kultury a volného času

14. Informace - Zápisy finanční výbor

Body projednávané Radou města 16. 12. 2015
1. Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 164-2005-OSM
2.  Uzavření licenční smlouvy OSA - Vánoční koncert 

Sester Havelkových
3.  Zřízení Komise zdravého města, udržitelného roz-

voje a MA21
4. Žádost poskytnutí sponzorského daru
5.  Smlouva o povinném ručení - podvalník pro převoz 

UNC - Městské lesy
6.  Pronájem nebytového prostoru v čp. 1 - místo pro 

bankomat
7.  Dodatek č. 1 - OmniLab s.r.o. - změna na straně ná-

jemce
8.  Akční plán 2016-2017 a vyhodnocení Akčního plá-

nu 2014-2015 (informace)
9.  Školní jídelna Žitomířská - myčka černého nádobí 

(staženo)
10.  VB - RWE  GasNet s.r.o. - plynovodní přípojky - ul. 

Žitomířská
11. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Štolmíř 
12. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - ul. Žižkova
13.  VB – J. B. - kanalizační a vodovodní přípojka -  ul. 

Nová, Liblice u Českého Brodu
14. VB - manželé T. - kanalizační přípojka - Štolmíř
15.  Administrace veřejné zakázky malého rozsahu na 

výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu po-
mocí elektronické aukce

16. MŠ Sokolská - čerpání rezervního fondu
17.  Technické služby - změny závazných ukazatelů roz-

počtu na rok 2015
18.  Technické služby - žádost o čerpání fondů organizace
19. Ukončení smlouvy se společností Ekolamp
20. Informace - Výhled bytového hospodářství

Českobrodský zpravodaj
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Rekonstrukce kina, pardon Kulturního domu Svět, probíhala vcelku překotně a prakticky skončila až na pod-
zim loňského roku. To v podstatné míře ovlivnilo i dramaturgii celé sezóny a neumožnilo nám nasmlouvávat 
náročnější představení, když jsme nevěděli, zda vše zdárně dopadne. Zábavné pořady je potřeba domlouvat 
s určitým časovým předstihem, a tak začátek kulturní sezóny nebyl jistě podle vašeho ani našeho očekávání. 

Ale od konce ledna vývoj dostává dynamiku a opat-
ření, která jsme učinili před několika měsíce přináší 
své ovoce. Jak jsme vás již informovali v listopadu, 
máme nový profil na facebooku, před spuštěním 
jsou samostatné kulturní webové stránky a hlavně 
se dramaturgii začala koncepčně věnovat pově-
řená zaměstnankyně úřadu. Vstupenky na akce si 
můžete zakoupit buď přímo v českobrodském  in-
formačním centru nebo online přes službu Goout. 

Na co se tedy můžete těšit? Od konce ledna nás 
společně čeká kolem dvaceti představení od diva-
del, přes muzikál až po koncerty a výstavy. Po po-
hádce pro děti k nám 28. ledna zavítá s divadelním 
představením Nebezpečné známosti Divadelní spo-
lek Jiří z Poděbrad a na toto představení již zbývá 
několik posledních volných vstupenek. V únoru 
u nás například vystoupí kapela Krausberry, dále se 

zábavným pořadem Josef Fousek nebo Divadlo Háta 
a nejen pro mladé je určen i muzikál Thrill me.

V březnu se pak můžeme těšit na kapelu Neřeš, 
nebo na známou herečku Chantal Poullain zpíva-
jící šansony.  Zájem máme uspořádat i jazzový ve-
čer. Potvrzená jsou i vystoupení Jiřího Schmitzera 
a Poutníků. Výročí 700 let od narození Karla IV. si 
připomeneme koncertem loutnisty Jindřicha Mac-
ka a uvítáme také pásmo cestovatelů populárních 
vozů Trabant. 

Sledujte naše stránky a další informační kanály, 
neboť právě tam pro vás připravujeme podrobněj-
ší informace. Mějte se fajn a i v příštím roce žijte 
kulturně!

Jakub Nekolný, foto: Jakub Červenka

Nejistá sezóna

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
pan Josef Pešek, paní Jana Johnová, paní Marie Šmídková, 
paní Helena Kulhavá, paní Eva Stránská, paní Vlasta Brožáková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Českobrodský zpravodaj
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V následujícím přehledu vám představujeme nejdůležitější investiční akce v uplynulém roce. Částky jsou 
zaokrouhleny, skutečné výše nákladů budou zveřejněny ve výroční zprávě města, která se připravuje na 
měsíc duben. Město také finančně podpořilo projekty v programech Rekonstrukce a opravy fasád nemo-
vitostí v MPZ Český Brod, Regenerace městské památkové zóny a Investičním programu z Fondu sportu, 
kultury a volného času.

Zateplení budovy kina čp. 332 v Českém Brodě
Popis: Provedení zateplení střešního pláště a zho-
tovení nové krytiny, výměna oken a dveří v obvo-
dovém plášti, zateplení obvodového pláště včetně 
nové fasády.
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 14. 1. 2015 - 12. 5. 2015
Celkové náklady: 5.500.000 Kč
Výše dotace: 3.800.000 Kč
Spoluúčast: 1.700.000 Kč

Město Český Brod - rozšíření městského kamero-
vého systému CCTV 2015
Popis: Rozšíření současného kamerového systému 
o dva nové kamerové body a to v prostoru ulice 
Jana Kouly a v ulici Žižkova.
Dotace: MV
Realizace projektu: 26. 5. 2015 - 29. 9. 2015
Celkové náklady: 280.000 Kč
Výše dotace: 250.000 Kč
Spoluúčast: 30.000 Kč

Konsolidace IT a nové služby TC obcí pro Město 
Český Brod
Popis: Modernizace územní veřejné správy prostřed-
nictvím rozvoje informačních technologií, tj. umožnit 
efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparent-
nost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti, zkvalitnit 
a zefektivnit vlastní činnost úřadu - za tímto účelem 
proběhla konsolidace HW i SW v rámci úřadu.
Dotace: MMR 
Realizace projektu: 15. 9. 2014 - 29. 10. 2015
Celkové náklady: 5.800.000 Kč
Výše dotace: 4.800.000 Kč 
Spoluúčast: 1.000.000 Kč

Jídelna B. Smetany
Popis: Rekonstrukce technologie kuchyně ve školní 
jídelně, rekonstrukce rozvodů vody, elektrické ener-
gie, stavebné úpravy, nákup nové varné techniky.
Realizace projektu: 15. 1. 2015  - 31. 7. 2015  
Celkové náklady: 7.900.000 Kč

Kulturní a společenské centrum (KD Svět)
Popis: Rekonstrukce ústředního topení, elektroin-
stalace, vzduchotechniky, nové bezbariérové WC, 
nové vybavení sálu sedačkami, šatny pro účinkují-
cí, bezbariérový přístup, vybavení interiéru vstup-
ních prostor a občerstvení.
Realizace projektu: 16. 10. 2014 – 30. 9. 2015
Dotace: ROP
Investiční náklady: 11.380.000 Kč  
Neinvestiční náklady: 260.000 Kč
Celkové náklady: 11.640.000 Kč
Výše dotace (investiční náklady): 9.320.000 Kč
Spoluúčast: 2.320.000 Kč

Parkoviště P+R II ROP
Popis: Výstavba odstavného parkoviště systému 
P+R, 126 parkovacích stání pro osobní vozidla, z to-
ho 7 stání pro invalidy, veřejného osvětlení, kame-
rového a parkovacího systému, oplocení areálu, 
zpevněné komunikace.
Realizace projektu: 1. 12. 2014 – 1. 5. 2015
Dotace: ROP
Celkové náklady: 19.720.000 Kč
Výše dotace: 6.320.000 Kč
Spoluúčast: 13.400.000 Kč

Zateplení pavilonu G nemocnice OPŽP
Popis: Výměna oken, dveří a zateplení fasády bu-
dovy čp. 297 – pavilon G, zvýšení energetické ná-
ročnosti budovy.
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 15. 1. 2015 – 27. 7. 2015
Celkové náklady: 7.000.000 Kč
Výše dotace: 5.300.000 Kč
Spoluúčast: 1.700.000 Kč

Sběrný dvůr
Popis: Výstavba nového Sběrného dvora v areálu 
ČOV v Liblicích, byly zpevněny plochy, vybudova-
né oplocení, areálové sítě, mostní váha a vybavení 
kontejnery, buňky, Bobcat.
Dotace OPŽP

Stručný přehled investičních akcí města v roce 2015
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Realizace projektu: 9. 1. - 31. 5. 2015
Výše dotace: 6.200.000 Kč 
Celkové náklady: 8.600.000 Kč  
Spoluúčast: 2.400.000 Kč

Chodník v ul. Jungmannově
Popis: Předláždění chodníků do zámkové dlažby, 
přesunutí přechodů pro chodce a úprava oblouku 
v křižovatce Jungmannova, Havlíčkova. Práce se 
prováděly ve dvou etapách v roce 2014 a 2015. 
Realizace projektu: I. etapa 29. 9. – 27. 11. 2014, II. 
etapa 18. 5. - 2. 7. 2015 
Celkové náklady: 1.400.000 Kč

Chodník v ulici Žitomířská
Popis: Předláždění chodníků do zámkové dlažby, 
úprava žulových obrub.
Realizace projektu: 4. 5. - 15. 6. 2015
Celkové náklady: 820.000 Kč

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:
•  lokalita Za Nemocnicí 

Realizace projektu: I. etapa 25. 4 - 15. 8. 2014, 
II. etapa 27. 8. - 12. 10. 2015 
Celkové náklady: 1.600.000 Kč

•  ulice Jungmannova 
Realizace projektu: 4. 5. – 6. 6. 2015 
Celkové náklady: VO  860.000 Kč, kamerový 
rozvod 100.000 Kč

•  ulice Komenského 
Realizace projektu: 11.5. - 9. 7. 2015 
Celkové náklady: 180.000 Kč

•  ulice Žižkova 
Realizace projektu: 17. 6. - 28. 8. 2015 
Celkové náklady: 160.000 Kč

PROJEKTY VODOHOSPODÁŘSKÉHO FONDU
•  Vodovod Na Kutilce 

Popis: Jedná se o propojení vodovodního řadu 
v ul. Tuchorazské do ulice Sokolské. K dnešnímu 
dni nejsou dokončeny živičné povrchy, jinak je 
stavba dokončena. 
Realizace projektu: 3. 11. 2015 – 30. 4. 2016 
Celkové náklady: 500.000 Kč

•  Šachta na sídlišti 
Popis: Jedná se o kompletní výměnu kanalizační 
šachty. 
Realizace projektu: 23. 11. - 30. 12. 2015 
Celkové náklady: 90.000 Kč

•  Přemístění dávkovacího zařízení pro koagulant 
do Štolmíře 
Popis: Jedná se o řešení zápachu z kanalizace 
v ul. Kollárova. V roce 2014 bylo zařízení v hod-
notě 85.855 Kč pořízeno a umístěno k čerpací 
jímce v ul. Sportovní. V roce 2015 bylo zařízení 
přemístěno včetně vybudování nové šachty na 
kanalizačním řadu a přípojky elektro. 
Realizace projektu: 10. 1. - 10. 9. 2015 
Celkové náklady: 120.000 Kč

PROJEKTY V OBLASTI REGENERACE MĚSTSKÉ PA-
MÁTKOVÉ ZÓNY:
•  Středověké hradby 

Popis: Očištění koruny zdiva, zpevnění kamene, 
přeosazení a dozdívání kamenů, zamezení proni-
kání srážkové vody do koruny zdiva, tmelení pů-
vodních kamenů, spárování vápennou maltou. 
Realizace projektu: 24. 4. 2015 - 30. 9. 2015 
Celkové náklady: 820.000 Kč 
Dotace z MK: 340.000 Kč 
Spoluúčast: 480.000 Kč

•  Zvonička v Liblicích 
Popis: Instalace repliky zvonečku 
Realizace projektu: 22. 4. 2015 - 29. 5. 2015 
Celkové náklady: 5.000 Kč

•  Informační cedule na památky v MPZ 
Popis: Skleněné tabulky umístěné na význam-
ných domech města s krátkým popisem historie 
domu. 
Realizace projektu: 16. 3. 2015 - 30. 4. 2015 
Celkové náklady: 50.000 Kč

•  Čp. 12 podzemí 
Popis: Elektroinstalace, stavební úpravy na 
rozšíření podzemí. 
Realizace projektu: 23. 3. 2015 - 13. 11. 2015 
Celkové náklady: 17.000 Kč

Petra Ištvániková, PR manažerka ve spolupráci 
s finančním odborem a odborem rozvoje
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Konec kalendářního roku vždy asi každého tak nějak přirozeně vede k bilancování uplynulých dvanácti mě-
síců. Jako i v uplynulých letech bych zde chtěl shrnout, co vše se v našem městě podařilo v roce 2015 v ob-
lasti péče o kulturní památky a další pietní místa a jaké máme v této oblasti vyhlídky, cíle a v něčem i sny.

Nespornou výhodou Českého Brodu je skuteč-
nost, že už od roku 1990 je jeho rozlehlé centrum 
prohlášeno za městskou památkovou zónu a díky 
tomu můžeme na zdejší památky čerpat dotace ze 
speciálního dotačního titulu Ministerstva kultury 
ČR. Objem získaných financí se každým rokem pří-
jemně zvyšuje od cca 220 tisíc Kč roku 2010 až po 
985 tisíc Kč v letošním roce (jen pro srovnání – na 
příští rok jsou nyní připraveny možné investiční 
projekty na zapsaných kulturních památkách v na-
šem městě v celkové výši 42 milionů Kč).

Největší opravy na svých památkách už tradičně 
provádí Římskokatolická farnost Český Brod a Měs-
to Český Brod. Stejně tak i v roce 2015 – za cel-
kovou částku 688 tisíc Kč byla dokončena výměna 
střešní krytiny na kostele sv. Gotharda a těsně za 
ní je částka 678 tisíc Kč, kterou Město vložilo do 
2. fáze rekonstrukce koruny středověkých hradeb. 
Velkou akcí byla také obnova dřevěných okenic 
neodmyslitelné dominanty Českého Brodu, totiž 
zvonice u kostela sv. Gotharda (290 tis. Kč). Dále 
prošla generální repasí šindelová střešní krytina 
na zvonici u kostela Nejsv. Trojice v parku (136 tis. 
Kč) a repasována byla také některá dožilá okna 
v Podlipanském muzeu (180 tis. Kč). Kromě toho 
se z rozpočtu města podařilo po pětadvaceti letech 
dokončit zpřístupnění gotického podzemí, jehož tu-
ristická trasa tak dnes ústí u domu čp. 12. Všechny 
tyto úspěšné akce jsou především dílem nesmírně 
zdatného Odboru rozvoje MěÚ, který akce koordi-
nuje ve spolupráci s Komisí pro regeneraci Městské 
památkové zóny.

Na rok 2016 bychom chtěli získat dotaci z Minister-
stva kultury např. na dokončení rekonstrukce ko-
runy hradeb v Šafaříkově ulici a za čp. 62, obnovu 
fasády a vitráží kostela sv. Gotharda, celkovou ob-
novu omítek na Kouřimské bráně, očištění pomní-
ku Prokopa Velikého, repase dalších oken muzea 
a např. T.J. Sokol Český Brod připravila projekt na 
generální obnovu suterénu sokolovny.

Naši značnou pozornost do blízké budoucnosti si 
jistě zaslouží i prostor obou českobrodských ná-
městí, která dnes v řadě zákoutích nedělají našemu 
městu dobrou čest. V rámci vedení města i památ-
kové komise se hovoří např. o skupině kontejnerů 
na tříděný odpad před kostelem sv. Gotharda, kte-
ré jsou v dnešní době sice holou nezbytností, ale 
svým současným pojetím spíše připomínají mo-
dernistickou etudu na husitskou vozovou hradbu. 
Proto se zrodil záměr na vybudování velkokapa-
citních podzemních kontejnerů na jiných místech 
náměstí, jak je to dnes už běžné v centrech řady 
jiných historických měst. Tento záměr je pochopi-
telně schůdný jen s pomocí dotace. Bohužel, i přes 
značnou snahu města, nestihl letos projektant při-
pravit všechny náležitosti žádosti o dotaci do ter-
mínu podání, a tak o „neviditelných“ kontejnerech 
můžeme snít minimálně do roku 2017.

Město Český Brod má pochopitelně zájem i o vzhled 
dalších budov, které utvářejí obraz zdejšího centra. 
Proto zde už třetí rok existuje lokální dotační Pro-
gram na regenerace fasád v MPZ. Díky němu byly 
v roce 2015 opraveny fasády na pěti obytných do-
mech, sokolovně a na zvonici u kostela sv. Gotharda 
(souhrnně bylo rozděleno 250 tis. Kč).

Snad nebude znít příliš morbidně, když napíšu, že 
naší péče a jistě i projevu úcty se dočkaly i hroby 
na obou zdejších hřbitovech. Zde leží celá řada vý-
znamných osobností našeho města, o jejichž hroby 
se už v mnoha případech dlouhá léta nikdo nesta-
rá a i oni sami pomalu upadají v zapomnění. Pro 
oba hřbitovy byl proto letos vytvořen pasport pa-
mátkově cenných náhrobků a zdejších význačných 
„rodáků“ a jejich hrobová místa budou postupně 
procházet alespoň základní údržbou. Kromě toho 
na hřbitově také vzniká informační systém právě 
o našich významných zvěčnělých předchůdcích, 
kteří v minulosti věnovali Českému Brodu svůj čas, 
energii a schopnosti.

PhDr. Vl. J. Mrvík, Ph.D., předseda Komise RMPZ

Péče o českobrodské památky v roce 2015
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Při přípravě vánočního programu orchestru a sboru Vox Bohemica jsme se loni shodli. Máme už dost šňůry 
„Rybovek“, začínající na prahu adventu a končící po Třech králích. Méně může být více.

Na tradiční a jediný koncert naší milé skladby Hej 
Mistře jsme naše příznivce pozvali do Tismic o třetí 
adventní neděli. Vládla tam pravá předvánoční po-
hoda. Vzduch prosycený vůní svařeného vína, na 
stolech před bazilikou lákají k ochutnání vzorky vá-
nočního cukroví a vánoček zdobených plátky křeh-
kých mandliček. A my musíme zkoušet. Díky ne-
zvykle teplému počasí je v kostele tentokrát méně 
syrovo. Nástroje mají muzikanti naladěné vmžiku 
a za chvíli projíždíme notové osnovy jako po sjez-
dovce. Po zkoušce se hrneme konečně ven z chrá-
mu snad všemi jeho otvory. Ale ouha, ty z nás, kteří 
ho chtěli dočasně opustit hlavním vchodem, strhá-
vá zpět lavina dychtivých posluchačů. Snad milé 
občerstvení zbyde i po koncertě. Proud hostů po 
chvíli na okamžik řídne, a tak jsme pár ločků sva-
řáčku stihli ještě před ostrým startem. Do kostela 
přetékajícího obecenstvem jsme nakonec pronikli 
přes zákristii. Ještě krátké přivítání paní starost-
kou a kolegyní zpěvačkou a jdeme na to. Zpěváci 
i hudci nakonec šťastně dospěli i s dary k Betlému, 
poklekli u jesliček, aby ve strhujícím závěru pocítili 
velkou radost a veselost, že nám nastalo spasení. 
Vděčné publikum nešetřilo potleskem. Atmosféra, 
která se obtížně sděluje – musí se zažít.

O týden později jsme posluchačům v kostele 
sv. Gotharda poprvé uvedli o století starší skladbu 

M. A. Charpentiera Messe de Minuit pöur Noel. 
Na její radostné taneční rytmy vrcholící netradičně 
svižnou částí Agnus dei jsme navázali pásmem špa-
nělských a českých koled, které si s námi zazpívali 
i zpěváčci z koncertní přípravky. Také českobrodský 
kostel se nám podařilo zaplnit téměř do všech kou-
tů. Některým se zaleskly oči při vzpomínce na prv-
ní uvedení španělských koled před 13 lety. Jejich 
tehdejší půlroční drilování od časného léta mají 
v paměti nejen odrostlí zpěváci, ale i jejich rodiče. 
Ani v Brodě potlesk nebral konce a tak, abychom 
aspoň skromně připomněli tradiční českou vánoční 
muzikantskou stálici, jako přídavek jsme dali finální 
sbor z Rybovy mše.

Charpentierovu „půlnoční“ jsme zopakovali na 
první neděli v novém roce. Vstávání po zaslouže-
ném vánočním lenošení bylo pro mnohé kruté, 
ale disciplína obdivuhodná. Tak jsme již před de-
vátou ranní zkoušeli na překvapivě prostorném 
kůru vesnického kostelíka Petra a Pavla v Čestíně 
u Uhlířských Janovic. Místní velice živá farnost náš 
koncert pojala jako vskutku společenskou událost 
otevřenou pro lidi dobré vůle ze širokého oko-
lí. Protože i v Čestíně startovala tříkrálová sbírka, 
vytvořil v kostele nádherný předěl mezi mší a pás-
mem koled příchod tří králů. K flétničce a zpěvu 
místních zpěváčků se brzy přidaly tóny našich pěv-
ců a muzikantů. Následné přátelské posezení při 
svátečním obědě bylo vedle potlesku nádhernou 
tečkou za Vánocemi Voxu.

Aleš Kašpar

Vánoční Vox
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Také letos začal advent v Anně Perníčkovou dílničkou. Senioři a děti ze 4. B. ZŠ Tyršova krásně nazdobili 
perníčky, které se pak rozdávaly při Adventním průvodu světýlek o první adventní neděli.

V dalším týdnu už začal pestrý kolotoč vánočních 
akcí. Mikulášskou nadílku přišli klientům rozdat 
deváťáci z „Myšárny“. Obejít všechny pokoje bylo 
náročné, ale přesto děti stíhaly i zazpívat každému 
krátkou koledu.

Dlouho očekávaný byl koncert zpěvačky Pavlíny Fi-
lipovské, na který se všichni moc těšili a také nebyli 
zklamáni. Krásné předvánoční povídání a zpívání 
v doprovodu zpěváka Šimona Pečenky bylo téměř 
dojemné. Paní Filipovská byla moc milá a trpělivá, 
když si po skončení koncertu s některými klienty 
chvilku popovídala.

Během prosince nás také navštívily děti z obou zá-
kladních škol. Vánoční pásmo ZŠ Žitomířská bylo 
překvapivé hlavně počtem účinkujících. Více než 
70 dětí pod vedením paní učitelky Houšové podalo 
dokonalý pěvecký výkon a společné zpívání koled 
se seniory bylo moc hezké.  Také vánoční zpívání 
dětí ze ZŠ Tyršova se našim klientům velmi líbilo. 
Koledy a písně za doprovodu kytar odměnili klienti 
dlouhým potleskem.

Rodinné centrum Kostička pro nás tradičně 
připravilo jedno hezké předvánoční odpoledne 
s názvem Vánoce dříve a dnes. Děti potěšily naše 
klienty skvělým tanečním představením, hrou na 
flétnu i přednesem básniček. Nakonec děti rozdaly 
seniorům různé hudební nástroje a všichni si 
společně zahráli a zazpívali vánoční koledy.

Trochu jiný hudební žánr přineslo další předvánoč-
ní vystoupení, se kterým k nám přijela paní Zdeňka 

Mudrová, bývalá členka Orchestru Státní opery. 
Svým zpěvem, hrou na housle a na klávesy naladila 
v Domově povznesenou vánoční atmosféru.

Zlatou adventní neděli měli klienti Domova zpes-
třenou krásným zpíváním koled v podání skautů 
z Kouřimi. Ti za námi přijeli letos již podruhé. Po 
společném vystoupení na knihovně zazpívali vá-
noční koledy i ležícím klientům na čtyřlůžkových 
pokojích. Skauti nám také předali Betlémské svět-
lo, které jsme v Domově uchovávali přes celé vá-
noční svátky.

Poslední letošní akcí, kterou jsme uspořádali pro 
naše klienty, byla tradiční vánoční besídka. I letos 
si mohli senioři zazpívat s panem Horáčkem a po-
chutnat si na výborných dortech, které upekla paní 
Krutská.  Na Štědrý večer se klasicky podávala rybí 
polévka, bramborový salát, smažený kapr i řízek. 
Po celý advent přicházeli navštívit naše klienty je-
jich příbuzní a známí a někteří odjížděli strávit vá-
noční svátky ke svým rodinám.

Více fotografií najdete na www.domov-anna.cz

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Advent a vánoce v domově seniorů
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Když jsem se rozhodl před Vánoci 2009 začít s výstavami betlémů v našem farním kostele svatého Go-
tharda, bylo to tak trochu „opičení se“ po mnoha a mnoha místech, kde se výstavy betlémů pořádají. 
Byla v tom také touha zpřístupnit a ukázat veřejnosti krásné prostory ochozů kostela, kde předtím byl asi 
málokdo, a nějak tyto prostory využít.

Co přesně stálo za myšlenkou uspořádat živý bet-
lém, už si přesně nepamatuji. Snad touha pozvat 
obyvatele města i okolních obcí k nám do kostela 
a společně tak oslavit Kristovo narození. Náš živý 
betlém byl od počátku originální. Totiž, asi málo-
kde jej pořádají uvnitř v kostele i se zvířátky či po-
hoštěním. 

Když jsme o Vánocích 2010 měli první živý betlém, 
tehdy ještě vzadu u kostelního vchodu, uspořáda-
ný tak trochu narychlo, bez náležité přípravy a pu-
blicity, velice mile nás překvapila masová účast ná-
vštěvníků. Byla to tehdy asi hlavní motivace v této 
akci pokračovat. A tak jsme o těchto Vánocích 
mohli pořádat již šestý živý betlém.

Pokaždé přibylo lidí i svařáku, pokaždé bylo na prv-
ní pohled vidět, že snad nikdo odsud neodcházel 
se špatnou náladou a nelitoval toho, že sem přišel. 
Za těch šest let se již vytvořil realizační tým, který 
se pokaždé snaží obohatit tu hodinku nějakou no-
vinkou v programu. 

Tak nejdříve se jen zpívaly koledy tak trochu „na-
divoko“ a pár lidí se obléklo do kostýmů. Potom se 
zpívání koled vylepšilo kapelou i nafocenými texty 
pro návštěvníky. Napadlo nás také podávat svařené 
víno, čaj a cukroví. K stabilní sestavě se přidali tři 
králové, kteří v pozdějších ročnících již slavnostně 
a za zvuku „fanfár“ přinášejí své dary. V roce 2014 
se objevil anděl, zpívající chvalozpěv Sláva na vý-
sostech, a svatá rodina dostala stylový přístřešek. 
A konečně, posledně byl program obohacen dětmi 
čtoucími krátké básničky. 

Náš betlém byl vždy živý se vším všudy. Svatá ro-
dina, Ježíšek, Maria a Josef, byla pokaždé ztvárně-
na živou rodinou, tedy žádná panenka v kolébce, 
ale skutečné děťátko. Pravda, ne vždy to byl chla-
peček, ale to nikomu nevadilo. A všechny děti za 
celou dobu si to pěkně užívaly, tedy spinkaly a ne-
plakaly. A co by to byl za živý betlém bez zvířátek? 

Pamětnicí je koza z Kutlířů u Kolína, která se zú-
častnila všech ročníků. Od roku 2011 se ke kozičce 
přidal oslík a o rok později byl betlémový zvěřinec 
doplněn pejskem Ferdou, morčátkem a letos dal-
ším pejskem. 

Zvířátka jsou samozřejmě velkou atrakcí hlavně pro 
děti, ale i dospělí si od svatého Gotharda odnášejí 
krásné dojmy. Tak to má o Vánocích být. Ježíš, pro 
nás narozený, nás má sjednotit, vytvořit ze všeho 
stvoření jednu rodinu živých bytostí obývajících 
tuto krásnou planetu Zemi. Nezbývá, než poděko-
vat všem, kdo živý betlém i výstavu betlémů při-
pravili a přát si, aby nám ta svornost, kterou proží-
váme u živého betlému, vydržela po celý rok.

P. RNDr. Matúš Kocian Ph.D.

Živý betlém už pošesté, výstava betlémů posedmé

Českobrodský zpravodaj
leden 2016
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Svět s vámi nekomunikuje? Začněte vy s ním! A hned celá rodina. Vyzpovídali jsme jednu z rodin, jejichž 
všichni členové dochází na kurzy jazykové školy v Českém Brodě. Dozvěděli jsme se, co jim výuka přináší, 
jak probíhá, proč se vzdělávají nebo co je na kurzech nejvíc baví.

Jaké kurzy navštěvujete?
Maminka Pavla: „Velmi oceňujeme zážitkovou me-
todu výuky angličtiny se zkušeným rodilým mluv-
čím pro ty nejmenší, takže naše tříletá dcera Anič-
ka navštěvuje dopolední školičku. Já sama chodím 
na kurzy italského jazyka.“
Syn Matěj: „Já chodím taky na angličtinu. Jsem 
v páté třídě a chtěl bych jít na osmiletý „gympl“, 
takže se ve stejné jazykové škole připravuju na při-
jímací zkoušky z češtiny a matematiky.“
Táta Petr: „I já jsem letos potřeboval oprášit ang-
ličtinu, hlavně mluvit a získat jistotu v konverzaci, 
takže navštěvuji individuální kurz pro jednotlivce.“

Co vás na kurzech opravdu baví?
Dcera Anička: „Když se Scottem hrajeme hry a ně-
kdy chodíme i ven. A pořád mluvíme anglicky.“
Syn Matěj: „ Líbí se mi, že s námi Sean mluví jen an-
glicky, je Američan. Taky jsme si zrovna před Váno-
ci na jedné hodině povídali třeba o superhrdinech 
nebo Star Wars. Chodím tam rád. Dobrá angličtina 
mi pomáhá třeba při hraní her na počítači a vlastně 
i naopak.“
Syn Petr: Já už jsem na střední škole, tak chodím 
na konverzační kurzy. Nedávno jsem byl ve Velké 
Británii a už dnes se tam skvěle dorozumím.

Už jste si své znalosti také ověřili v testech nebo 
zkouškách?
Syn Matěj: „Já jsem v loni složil YLE testy. Nejdřív 
jsme si testy v jazykovce několikrát vyzkoušeli 

a pak nás vzali do Prahy, kde jsme testy skládali, 
součástí byl taky rozhovor nebo poslech. Tento rok 
bych chtěl zkusit na jaře další úroveň. Už se docela 
těším.

Takových rodin jako právě tato není v našem městě 
málo. Je to skvělé, když se takto vzdělává celá ro-
dina. Přejeme všem našim studentům jen to dobré 
v roce 2016 a celou řadu studijních pokroků, úspě-
chů i zážitků. 

Kromě lásky k jazyku nás baví i učení samotné, pro-
to doufáme, že i Vás to bude bavit s námi!

Dita Nekolná, JŠ Carpinus

„Speakuje“ celá rodina

Českobrodský zpravodaj
leden 2016



Všechno, co jste chtěli vědět o vernisáži 
výstavy kreseb Petra Nikla
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Petr Nikl patří mezi naše nejvýznamnější výtvarníky. Je ale známo, že i vernisáže bývají legendární. Kresby 
“Divňáků z NewYorku (Ňůjorku)” byly doprovozeny nejen vyprávěním o  často drsných postavách, kterým 
se zachycení na papír nemuselo líbit, ale i improvizovanou show.

Po příjezdu vlakem Petr Nikl v pátek 4. 12. odpo-
ledne navštívil skvělou výstavu prací Josefa Lady 
v Podlipanském muzeu i expozici k bitvě u Lipan, 
fascinován husitskými chorály pronikajícími do kli-
du a pokoje Ladových obrázků.

Když se v 17.01 Galerie K zaplnila, začali jsme asi-
stovat u vymýšlení průběhu vernisáže. Petr Nikl si 
vyžádal skládací schůdky (a přidržení na nich), tak 
aby mohl nad publikum vystoupat za naším závě-
sem, píseň zahrát z výšky dvou metrů a ukázat ze 
sebe zatím jen hlavu.

Další hudební vystoupení - již přímo mezi návštěv-
níky - bylo doprovázeno hudebním nástrojem 
“vodaphone”. Ten si poté mohli návštěvníci i vy-
zkoušet. Umělce jsme samozřejmě museli něčím 
obdarovat. Dostal stuhy na svázání desek s kresba-
mi - patent, jež se líbí každému u nás vystavujícímu 
umělci. Petr Nikl zuby dárkový balík roztrhl a svázal 
stuhami sám sebe. 

Když už vše vypadalo na volnou zábavu, rozléva-
lo se víno a džus. Petr Nikl mezi návštěvníky pustil 
brouky - neškodné mechanické. Používá je i pro 
svou tvorbu - projíždějí barvami a sami se tak stá-
vají spolutvůrci uměleckého díla.

Kdo přišel, nelitoval. Těšíme se i na Vás na příští 
vernisáži!

Pavel Fuchs
foto: Lenka Šošolíková

Českobrodský zpravodaj
leden 2016
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Rada kraje vybrala naše českobrodské gymnázium k realizaci projektu na snížení energetické náročnosti 
v rámci Operačního programu životní prostředí.

Díky tomuto programu máme šanci získat sku-
tečně nemalé finanční prostředky. Mohli bychom 
tak začít napravovat špatný stavebně-technický 
stav historické budovy v městské památkové zóně 
a splnit i nové přísné energetické požadavky. K to-
mu, aby se vše povedlo, bude stačit relativně málo. 
Je zapotřebí mít nápady, co vše by mělo a mohlo 
být uděláno, hodily by se i peníze a pak ještě schá-
zí doporučující stanoviska dalších orgánů, institucí. 
Vyjadřovat se budou například i ornitologové a pa-
mátkáři. Zatím nemáme nic jistého.

O čem tedy sníme, že stojí za to o tom napsat článek?
a)  Rádi bychom vyměnili střešní krytinu z nynější-

ho (nepůvodního) alukrytu, který je ve špatném 
stavu, opět na střešní tašku pálenou.

b)  V souvislosti s tím je také nutné opravit všechny 
nadstřešní části – komíny a vyústění větracích 
šachet.

c)  Soustředíme se na myšlenku zateplení střechy. 
Půdní prostory jsou obrovské a představa speci-
alizovaných učeben v zatepleném stylovém pod-
kroví je lákavá. Ve hře je ale také zateplení pou-
ze půdní podlahy, které by budoucí sny o využití 
podkroví úplně vymazalo. Nové učebny budeme 
potřebovat.

d)  Zkřížená a netěsnící špaletová okna musí být 
nahrazena okny novými, pokud možno bezúdrž-
bovými.

e)  Nutně potřebujeme i výměnu výplní dalších 
stavebních otvorů (místy jsou jednoduchá pro-
sklení – viz okna přízemí a suterén budovy), kde 
jsou také pouze jednoduché dveře do venkovní-
ho prostoru.

f)  V rámci projektu bychom také rádi řešili počíta-
čem řízený systém větrání a rekuperace tepla. 
V budově je důmyslný systém původních větra-
cích šachet, který bychom rádi rozvinuli a využili.

Co z našich snů budeme schopni prosadit a splnit 
se postupně řeší již od loňského podzimu. Celé 
roky nebylo možné rozhodovat o prostředcích 
na údržbu a rozvoj budovy na základě připrave-
né koncepce. Budova našeho gymnázia je proto 

dlouhodobě „podfinancovaná“. Peníze se vždy na-
šly jen na řešení havarijních stavů. S péčí řádného 
hospodáře bychom rádi bez problému dokončili 
přípravu této investiční akce, a co nejdříve zahá-
jili její realizaci. V těchto dnech probíhají důležitá 
jednání a přípravné práce, abychom mohli svůj 
projekt předložit. Držte nám, prosíme, palce. Bu-
dova našeho českobrodského gymnázia tuto akci 
opravdu nutně potřebuje. Všichni podvědomě tu-
šíme, že celý článek není jenom o stavebních úpra-
vách krásné budovy v památkové zóně města. Jde 
o investici do vzdělání obecně pojatou. Pokud se 
vše povede, dopřejeme našim studentům učební 
prostředí odpovídající 21. století.

Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

Stavební a jiné sny ředitelství gymnázia v roce 2016

Českobrodský zpravodaj
leden 2016



LECCOS, z občanského sdružení se stal zapsaný spolek
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Možná někdo z vás v posledních měsících zaznamenal, že díky legislativním změnám se z Občanského 
sdružení LECCOS stal v říjnu 2015 LECCOS z. s. (tedy zapsaný spolek). Velkou radost z těchto změn nemá-
me, nicméně je to jen formální záležitost, která má jen minimální vliv na naši práci a neovlivňuje rozsah 
ani kvalitu poskytovaných služeb.

Stále zůstáváme LECCOSem, jak nás většina z vás 
zná. Neziskovkou, která v Českém Brodě a dnes již 
i v širším regionu poskytuje sociální služby a ak-
tivity ve prospěch rodiny a dětí a mládeže. V ro-
ce 2015 jsme oslavili „půlkulaté“ 15. narozeniny. 
Z malé skupiny dobrovolnic, která založila klub pro 
děti a mládež, jsme vyrostli v neziskovou organizaci 
s rozsáhlým portfoliem služeb. Kromě Nízkopraho-
vého zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Ro-
dinného centra Kostička jsme za posledních něko-
lik let rozšířili naše aktivity o další sociální služby 
– sanaci rodin, sociálně aktivizační služby pro rodi-
ny s dětmi, služby pro pěstounské rodiny. Sociální 
služby pro rodiny, převážně služby v terénu dnes 
poskytujeme také na Říčansku, Pečecku či Kolín-
sku. Organizujeme programy primární prevence 
pro žáky místních základních škol. Naše organizace 
stále roste, rozvíjí se a zkvalitňuje své služby.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kte-
ří nás podporovali v plnění našeho poslání. Velký 

dík patří donátorům našich projektů – Minister-
stvu práce a sociálních věcí, Středočeskému kraji, 
Městu Český Brod, Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy. Děkujeme O. p. s. Region Pošem-
beří, který administroval několik našich projektů 
podpořených z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova. Dík patří také Nadačnímu fon-
du Albert a v poslední době také Městu Kolínu za 
podporu. Za léta naší činnosti nás v naší neziskové 
a veřejně prospěšné činnosti podpořila celá řada 
převážně místních firemních i drobných dárců, 
dobrovolníků, příznivců i partnerů. Každé takové 
pomoci si velmi vážíme. Seznamy těch, kterým 
bychom rádi poděkovali, je za ta léta velmi dlouhý 
a najdete ho na našem webu – www.leccos.cz.

Přejeme vám úspěšný nový rok 2016, jen to dobré, 
pevné zdraví a štěstí!

Za LECCOS, z. s. Dita Nekolná

Českobrodský zpravodaj
leden 2016
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Tajemný adventní čas je plný tradic a svátečních příprav, nejinak tomu je ve třídě liblických předškoláků. 
Prvního prosince si kluci i holčičky vybarví okénko s jedničkou na adventní omalovánce a každé ráno spě-
chají vybarvit další. Nedočkavě počítají, kolik bílých je dělí od toho největšího s číslem 24.

Během čekání na Vánoce zdobíme třídy, vyrábíme 
ozdoby, vystřihovaný betlém i dárky. Ráno na děti 
čeká stolek plný výtvarných pomůcek a materiá-
lu, fantazii a nadšení se meze nekladou. V tvůr-
čí atmosféře se prstíky stávají stále šikovnějšími 
a obratnějšími, rozumí si s nůžkami, lepidlem, 
štětcem, hlínou, malí výtvarníci vymýšlejí vlastní 
návrhy a často i odpoledne zasednou a nově naby-
té dovednosti znovu využijí. Šikovnější pomohou 
méně zdatným i těm, které přišly později. Učí se 
spolupracovat, pomáhat si, myslet na druhé, dělat 
radost svým blízkým, poznávají tradice. Nástěnky 
se plní vánočními dekoracemi a chystaná překva-
pení pro rodiče jsou jedinečné originály. Neoši-
díme se ale o potřebný pohyb a hry na zahradě, 
kterým přeje počasí.

V prvním adventním týdnu se děti těší i obávají 
návštěvy Mikuláše. Říkanky i písničky se naučí leh-
ce, zbavit se strachu není tak snadné. A tak obavy 
dětí paní učitelka sepíše na papír a strčí do pytle. 
Naštěstí jsou Mikuláš i Anděl spravedliví, za dobré 
skutky pochválí, za nedobré jen napomenou a na-
dílku dají všem. Čerti si odnesou jen pytel plný stra-
chů ke spálení.

Strojení stromečku je pro děti hračka, vlastnoruč-
ně vyrobenými ozdobami a řetězy zkrášlí každou 
větvičku. Přibyla i nová světýlka a betlém. Zároveň 
finišují s přípravou dárků, čeká nás vrchol adventu 
ve školce – tradiční vánoční dílnička pro rodiče. Za 
přísného utajení dokončí děti kouzelné keramické 
ryby a odlijí voňavá mýdla.

Vánoční dílnička se koná poslední pátek před vá-
nočními prázdninami. Děti se ujmou role hostitelů 
a připraví pohoštění. Maminky přinesou cukroví, 
oříšky, ovoce, my učitelky připravíme třídu a ná-
poje. Tento neformální a kreativní způsob rozlou-
čení se s uplynulým rokem podtrhne příjemnou 
adventní atmosféru. Děti bez trémy a s důvěrou 
ve své schopnosti předvedou rodičům, jak jsou ši-
kovné, zúročí vše nové, co se naučily, zasvětí je do 

vyrábění, sdílejí radost z tvorby. Letos si domů od-
nesly pletená srdíčka, pytlíčky s bylinkami, vánoční 
svícny, malované ozdoby. A hlavně prožijí společné 
chvíle s těmi nejbližšími.

Pro nás učitelky to jsou milá setkání s rodiči, mož-
nost popovídat si a popřát vše nejlepší do nového 
roku. Ten bude pro naše budoucí školáky opravdu 
důležitý, tak hodně štěstí.

učitelky starších dětí MŠ Liblice

Čas adventu v MŠ Liblice

Českobrodský zpravodaj
leden 2016



Zpátky do papučí

Skautský rok 2015 zakončilo skautské středisko Psohlavců již tradičním setkáním dětí, rodičů, vedoucích 
a přátel skautingu na již čtvrtém ročníku akce „Zpátky do papučí“.

Akce proběhla 19. prosince v budově městského 
KD Svět, kde se rovněž nachází i naše klubovna. 
V letošním roce účastníci společně vytvářeli vá-
noční strom z vystřižených otisků svých rukou, jako 
symbol společně prožitých dobrodružství, prací 
a vzájemné podpory.

Pro děti byl připraven zábavný program a rukoděl-
né dílny, kde se naučily vyrábět postavičku z pa-
dákové šňůry a ozdobu na lízátko. Rodiče si mohli 
prohlédnout prostory klubovny, zalistovat kronika-
mi a v klidu se posadit do kavárny v přízemí, kde 
se mohli občerstvit různými nápoji, chlebíčky, či 
čerstvě grilovanými steaky.

Po programu pro děti se všichni sešli v hlavním 
sále, kde je přivítal vůdce střediska Josef Ležal. 
Dále přišlo na řadu několik písní našich kytaristů, 
kterým svým zpěvem pomohli odvážlivci z řad na-
šich členů. Následovala komentovaná prohlídka fo-
tografií z uplynulého roku a drobné dárky pro děti 

v podobě ovocných balíčků. Nezbývalo než pustit 
se do zbývajícího občerstvení a svařáku a po pří-
jemně stráveném odpoledni se vydat domů. Závě-
rem bychom rádi poděkovali za spolupráci městu 
Český Brod a panu Chaloupkovi, majiteli pizzerie 
Malechov.

Těšíme se na další skautský rok s Psohlavci.

psohlavci14.cz
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Loňský rok pro nás nezačal moc příjemně, od podzimu jsme měli naši Andulku nepojízdnou a nevěděli, co 
s ní je. A tak se stala naším hlavním cílem její oprava, od léta byl její motor v péči těch nejpovolanějších, 
diagnóza „vyklepaný šály“ znamenala víceméně jeho generálku.

1. květen 2015, XIX Okruh Českobrodský 
Okruh, kterého jsme se, netradičně, zúčastnili pou-
ze v pozici vystavujících. 

11. květen 2015, Český rozhlas Region 
– Region na cestách
Této akce jsme se zúčastnili nejen s naší Andul-
kou, ale i v rámci preventivně – výchovné činnosti 
Okresní odborné rady prevence OSH Kolín. Pro děti 
zde byly připraveny různé testové otázky.

23. květen 2015, Hasičský den na Konopišti
Již na castingu na Miss Hasičku Středočeského kra-
je odpovídala slečna Aneta Nouzovská, členka SDH 
Poříčany, porotě, že pokud postoupí, přijedeme ji 
na Konopiště podpořit. A tak se i stalo, byť jsme 
ji tam nemohli odvézt. Byli jsme svědky, jak neda-
la svým konkurentkám šanci a za veliké podpory 
svých přátel v  soutěži zvítězila.

1. – 2. srpen 2015, Prázdninové dobrodružství 
Uspořádali jsme soustředění pro děti našeho sboru 
a i z těch spřátelených – Klučova, Poříčan, Ratenic 
a Tuchoraze. Nejeli jsme daleko, tuchorazská tvrz 
byla tou nejlepší volbou a jak dětem, tak nám se 
tam velmi líbilo.

27. září 2015, Sportovní den hasičských přípravek 
(nejen) okresu Kolín
Naše v pořadí již druhá soutěž pro ty nejmenší 
hasiče ve věku 3 – 6 let. Akci jsme uspořádali ve 
spolupráci s SDH Tuchoraz a Okresní odbornou 
radou mládeže, za podpory Bohemia Apple, druž-
stvo, Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., Ing. Milo-
še Petery - hejtmana Středočeského kraje, Města 
Český Brod, Okresního sdružení hasičů Kolín a Sa-
be, s. r. o.

Na soutěžní odpoledne se přihlásilo celkem třináct 
družstev z osmi SDH tří okresů, zúčastnili se i hosté 
- vedoucí OORM Jan Hybler, starostka OSH Kolín 
Kamila Havlínová a starosta Krajského sdružení ha-
sičů Středočeského kraje Oldřich Lacina. 

26. listopad 2015, IKEM – Registr dárců krvetvor-
ných buněk
Společně s o. s. Českobroďák jsme uspořádali 
schůzku se zástupci pražského IKEMu, kteří zájem-
cům o vstup do Registru dárců krvetvorných buněk 
(„kostní dřeně“) přiblížili problematiku této věci. 
Byť byla účast menší, odjížděly koordinátorky spo-
kojené – pro vstup do registru se rozhodli všichni 
účastníci tohoto setkání. 

Loňský rok jsme nezaháleli. A doufáme, že v tom 
letošním roce bude už vše, tak jak má a budeme se 
již potkávat všichni společně i s naší Andulkou. 

Všem našim příznivcům děkujeme za dosavadní 
podporu a přejeme úspěšný vstup do roku 2016.

Lída Voslářová, starostka SDH Český Brod
foto: Lukáš Vinš

Minulý rok u dobrovolných hasičů

Českobrodský zpravodaj
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Ke konci minulého kalendářního roku se u nás ve škole uskutečnil workshop Média a migrace, který byl 
určen pro studenty třetího a čtvrtého ročníku. Z Prahy k nám přijely dvě milé dámy, jedna z organizace 
Člověk v tísni a druhá, novinářka s praxí z Českého rozhlasu. Mluvily s námi o jednom z nejzávažnějších 
problémů současnosti, týkající se migrantů.

První části workshopu byla zaměřena na téma mi-
grace v českých médiích, druhá část byla převážně 
debatní a praktická. Bylo fajn, že každý, kdo se chtěl 
vyjádřit k současné situaci, tady měl možnost. Měli 
jsme spousty otázek a názorů a naši hosté se nám 
na ně snažili odpovědět, i když to měli těžké, pro-
tože názory některých z nás byly poněkud radikál-
nější. Ale někdy nám přišlo, že se nás dámy snaží 
přesvědčit o tom, že jenom ony mají pravdu a jen 
jejich názor je správný a ten náš je scestný.

Mysleli jsme si, že z nás ty dvě paní moc nadšené 
nebudou, ale asi to tak nebylo, protože nám díky 
naší aktivitě byla nabídnuta pro 10 zájemců exkur-
ze do Českého rozhlasu.

Hned po příchodu do budovy na Vinohradské třídě 
nás na recepci všude obklopoval krásný bílý mra-
mor. Dozvěděli jsme se, že recepce byla zrekon-
struována do původního stavu podle dobových 
fotografií a plánů ze 30. let minulého století.  Jako 
první jsme navštívili rozhlasovou galerii, kde nám 
poskytli informace o Českém rozhlase od jeho po-
čátků až dodnes.  Bylo tam k vidění mnoho zajíma-
vých předmětů a přístrojů, které se dříve používaly 
k vysílání. Průvodce nás poté vedl po celé budově, 
která se nám zdála jako obrovské bludiště plné 
kanceláří a vysílacích studií.  Zajímavostí pro nás 
všechny bylo odpružení celé budovy kvůli metru, 
které jezdí přímo pod ní, aby pohyby nenarušovaly 
vysílání. Také nás zaujala informace, že se ani ně-

meckým okupantům v roce 1945, ani Rusům v ro-
ce 1968 nepodařilo najít studio, ze kterého se tajně 
vysílalo.

Asi po hodinové prohlídce jsme se všichni usadili 
v takové menší posluchárně, kde nás uvítal sym-
patický pán, který se představil jako Dan Moravec. 
Poslechli jsme si některé ukázky zvukových doku-
mentů. Bylo to velice zajímavé a pro většinu z nás 
nová věc. Během workshopu jsme se toho o tvo-
ření zvukových dokumentů a o všem kolem nich 
dozvěděli velice mnoho. Věřím, že mnohé z nás to 
oslovilo a určitě alespoň některým proběhla hla-
vou myšlenka na nějaký vlastní dokument.

Radka Adamová, Denisa Dvořáčková 
a Kateřina Pačesová, SOŠ Český Brod-Liblice

Návštěva Českého rozhlasu

Českobrodský zpravodaj
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Ve dnech 10. a 11. 12. 2015 navštívili žáci pátých ročníků a žáci 2. stupně 2. ZŠ Český Brod Mobilní plane-
tárium, které se snaží zábavnou formou zpopularizovat vzdělávání v oblasti astronomie a přírodních věd.

Jak si představit mobilní planetárium?
V místní sokolovně, což je místnost s velmi vysokým 
stropem, byla postavena nafukovací kupole, uvnitř 
které probíhaly filmové projekce. V této planetární 
kupoli se pak jednotlivé třídy střídaly ve 45 minu-
tových intervalech. V takovémto planetáriu se však 
nesedí jako třeba v divadle, ale leží se na žíněnkách 
či karimatkách. Žáci jednotlivých tříd si mohli vybrat 
z těchto nabízených pořadů: Původ života, Historie 
kosmonautiky, Klimatické změny – jaká budoucnost 
nás čeká?, Voda. Tyto výukové programy výrazně 
obohatily např. výuku přírodopisu, zeměpisu, fyzi-
ky, přírodovědy nebo výuku předmětů věnujících 
se ochraně životního prostředí.

Po skončení každé projekce ještě proběhla diskuze 
se speciálně vyškoleným lektorem, který zodpově-
děl dotazy dětí. Před spuštěním projekce jim ještě 
zdůraznil, na co se mají při sledování pořadu sou-
středit a které informace jsou nejpodstatnější.

Návštěvu Mobilního planetária lze považovat ne-
jen za kulturní a zábavné osvěžení školních dnů, ale 
zejména za velký přínos do výuky.

Dana Tůmová, ZŠ Tyršova
foto: Romana Lupínková, ZŠ Tyršova

Návštěva Mobilního planetária – netradiční zážitek uvnitř kupole

Vánoční ladění začalo hlavně poslední týden před prázdninami. Ve třídě stál tradičně nazdobený stromeček, 
na stole ležel adventní věnec a my se chystali na vánoční návštěvu Prahy spojenou s výstavou v muzeu. Muze-
um hlavního města Prahy nabízelo lektorem vedenou a komentovanou prohlídku expozice středověké Prahy.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o počátcích 
osídlení, postupném rozšiřování města a jeho ev-
ropském významu. Zaujala nás řada dochovaných 
předmětů z pražských domácností. Nakonec jsme 
vypracovali zadané úkoly na pracovních listech a vše 
jsme si ještě jednou zopakovali. Na úplný závěr jsme 
se „prolétli“ ve 3D stereo kině Langweilovým mode-
lem Prahy a naráz jsme se ocitli v jiném století.

V pátek jsme pokračovali skvělou vánoční besíd-
kou, která byla plná klidu a pohody tak, jak to má 

o Vánocích být. Nejdřív jsme si povídali s paní uči-
telkou o tom, co si přejeme k Vánocům a čím my 
naopak potěšíme ostatní. Chvíli jsme hráli zábavné 
hry v kolektivu třídy a potom už přišla na řadu na-
dílka, teplý čaj s chutným cukrovím a dárečky. Kaž-
dý přinesl jeden dárek pro spolužáka či spolužačku 
do tomboly, aby mohli mít všichni na tváři úsměv, 
když něco rozbalí.

No a závěr byl asi nejlepší. V sokolovně nás čekal 
hodinový program s dvěma lektory, kteří nám po-

Vánoční ladění v 8. A

Českobrodský zpravodaj
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Pár dnů před zahájením vánočních prázdnin jsme se vypravili do penzionu Anna, současného domova ba-
biček a dědečků z Českého Brodu a okolí. Důvod byl prostý - vykouzlit úsměv na tváři a rozzářit oči stařečků 
a stařenek v době adventní, předvánoční, v době, kdy by se měl každý zastavit a rozjímat.

Já vím, tyto babičky a tito dědečkové tráví většinu 
času právě jen tím rozjímáním, vzpomínáním, pře-
mýšlením... Ale my, my ostatní - spěcháme, honí-
me se, kdo ví za čím, my si na to rozjímání uděláme 
trochu času většinou až na Štědrý den.

I proto bylo toto setkání tolik milé, že jsme se 
zastavili, nadechli a prostě si jen tak zazpívali. 
Slavnostně jsme se oblékli, postavili se před na-
těšené babičky a dědečky, uklonili se a přednesli 
našim posluchačům vánoční vyprávění a nacviče-
né koledy.

Děti se snažily, předvedly se, jak nejlépe to umě-
ly, a myslím, že jsme je obě paní učitelky - Ĺubica 
Spurná a Michaela Kemrová - mohly s čistým svě-
domím moc pochválit.

Když jsem se, po skončení, již ve třídě, dětí ptala, 
jestli se babičky usmívaly, říkaly mi děti: „...i zpí-
valy, paní učitelko!!“ Tak to mě těší. Mám radost, 
že jsme my udělali radost. Možná docela malinkou, 
ale i tak to stálo za to.

Michaela Kemrová, ZŠ Tyršova
foto: Ĺubica Spurná, ZŠ Tyršova

Vánoční zpívání v penzionu Anna

máhali zvládnout africké bubny-bubnování v kru-
hu. Do jednohodinového programu se vždy spojily 
dvě třídy. Byla to ohromná podívaná a legrace vidět 
více než 50 žáků zuřivě hrajících na bubny ve stej-
ných rytmech. Zábavní lektoři nás také naučili, že 
pomocí bubnů můžeme vyjádřit naše emoce, a tak 
se všichni pořádně odvázali. Po skončení programu 

se celá naše třída i  s bezva lektory vyfotografo-
vala, rozloučili jsme se po báječném dni a vyrazili 
domů, kde nás čekalo brzy další překvapení pod 
stromečkem.

Vanesa Martincová, 8. A, ZŠ Tyršova
foto: Ĺubica Spurná, ZŠ Tyršova

Českobrodský zpravodaj
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Kalendářní rok 2015 jsme zakončili na naší škole ředitelským volnem ve dnech 21. a 22. prosince. 
Naši učitelé v těchto dnech ovšem nezaháleli a v pondělí 21. 12. absolvovali školení.

Školení byla dvě, pro učitele prvního stupně - Čte-
nářskými dílnami ke kritickému myšlení a pro učite-
le druhého stupně - Osobnostní a sociální výchova. 
Věřím, že poznatky z obou seminářů použijí učitelé 
ke zkvalitnění vzdělávacího procesu na naší škole.

V lednu nás čekají tři důležité akce, na které bych 
chtěl upozornit. 16. ledna odjíždí žáci sedmých roč-
níků na lyžařský výchovně vzdělávací zájezd do Ro-
kytnice nad Jizerou. Doufám, že napadne dostatek 
sněhu, aby si mohli tento zájezd plně užít. Čeká je 
výcvik na sjezdových lyžích, snowboardech a bě-
žeckých lyžích. O tom, jak lyžařský výcvik proběhl, 
vás budeme informovat v únorovém čísle ČBZ.

Druhou akcí je zápis do prvních ročníků, který pro-
běhne ve dnech 25. a 26. ledna, vždy od 14.00 do 
18.00 hodin na budově Chanos - Na Vyhlídce 1304. 
Prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby si přinesli 

následující doklady: rodný list dítěte, doklad totož-
nosti zákonného zástupce. K zápisu se dostaví děti 
narozené v době od 1. 9.2009 do 31. 8.2010. Zápis 
se týká i dětí, které měly v minulém roce odlože-
nou školní docházku.

Poslední událostí je pololetní vysvědčení ve čtvrtek 
28. ledna a pololetní prázdniny 29. ledna 2016.

Přeji všem úspěšný rok 2016.

Mgr. Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská

Aktivity na ZŠ Žitomířská

Českobrodský zpravodaj
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Výsledky turnaje:
chlapci 8. a 9. ročník

1. 9. A 6 bodů
2. 9. B 4 body
3. 8. B 2 body
4. 8. A 0 bodů

dívky 8. a 9. ročník
1. 9. A 5 bodů
2. 8. A 4 body
3. 9. B 3 body
4. 8. B 0 bodů

chlapci 6. a 7. ročník
1. 7. A 5 bodů
2. 6. A 3 body
3. 6. B 3 body
4. 7. B 1 bod

dívky 6. a 7. ročník
1. 7. A 5 bodů
2. 7. B 4 body
3. 6. A 3 body
4. 6. B 1 bod

Stalo se již tradicí, že poslední pátek před vánočními prázdninami odehrají žáci druhého stupně naší zá-
kladní školy vánoční florbalový turnaj. Ani na konci kalendářního roku 2015 tomu nebylo jinak.

V pátek 18. 12., poslední den školy roku 2015, se 
sešli hráči před sportovní halou v Českém Brodě, 
aby od 8 hodin změřili své síly v tomto krásném 
sportu. V dopolední části, od 8 do 10.30 hodin, 
odehráli turnaj žáci šestých a sedmých ročníků. 
V odpolední části, od 11 do 13.30 hodin, hráli starší 
žáci z osmých a devátých ročníků.

Každá třída postavila dívčí a chlapecký tým a na 
všechny čekaly tři těžké zápasy. Abychom vše ča-

sově stihli, byla stanovena hrací doba na 10 minut. 
V Českém Brodě sice nepůsobí žádný florbalový 
tým, ale výkony našich žáků byly skvělé.

Když už nešlo o vítězství, šlo alespoň o dobrý po-
cit ze hry a věřím, že se turnaj všem líbil. V tradici 
budeme určitě pokračovat, protože aktivní pohyb 
dětí je jednou z našich priorit.

Mgr. Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská

Vánoční florbalový turnaj

Českobrodský zpravodaj
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Předvánoční čas v naší českobrodské základní a praktické škole zpestřilo hned několik akcí. Nejen že do 
školy přišli Mikuláš s čerty a anděly, ale odehrál se i turnaj v přehazované a proběhla každoroční vánoční 
výstava.

O medaile ve Vánočním turnaji v přehazované 
bojovalo zhruba osm desítek dětí. Utkali se o ně 
nejen žáci základních škol praktických, ale ve své 
kategorii proti sobě bojovali také žáci ze škol spe-
ciálních, tedy žáci s těžším mentálním nebo kom-
binovaným postižením. Toto klání v přehazované 
tak bylo rozděleno do dvou částí. „Bylo úžasné 
sledovat to nadšení dětí. Tu radost, že si mohou 
obléknout dres a reprezentovat svoji školu,“ po-
dotkla ředitelka školy Marie Šnajdrová. Hrálo se 
systémem každý s každým. Asi nejtěžší zápas svedli 
domácí s nedalekými Býchory v kategorii základ-
ních škol praktických. „Bylo to hodně vyrovnané, 
navíc hned první zápas, takže to byl pořádně těžký 
vstup do turnaje,“ hodnotil vedoucí našeho čes-
kobrodského týmu a učitel Pavel Šeda. Celkem se 
turnaje účastnilo osm týmů z pěti škol. Některé 
měly své zástupce v obou kategoriích. O medaile 
tak bojovaly děti z Býchor, Kolína, Kouřimi, Peček 
a naši domácí z Českého Brodu.

Přehazovaná nepatří na školách mezi sporty číslo 
jedna, o to větší bylo vidět nadšení v očích malých 
sportovců. „Děti z různých škol regionu se více 
poznají a užijí si sportovně-předvánoční dopoled-
ne,“ zdůraznila původní myšlenku turnaje ředitel-
ka Šnajdrová.  Letos se předvánoční turnaj u nás 
v Českém Brodě konal už popáté. „Vyhrála družstva 
s největší počtem bodů v tabulce,“ popisoval hlavní 
pořadatel turnaje pan učitel Jaroslav Kulich. Naše 
družstva nakonec kralovala oběma částem turnaje, 
jehož rozhodování se zhostili na výbornou studenti 
českobrodského gymnázia, a tak si naši žáci v obou 
kategoriích mohli užít přebírání zlatých medailí.

Týden na to bylo u nás ve škole opět živo. Naši žáci 
společně se svými pedagogy totiž připravili tradič-
ní výstavu svých výrobků s vánoční tématikou, vy-
tvořených z přírodních materiálů, keramiky, papíru 
a dalších materiálů. Během tří dnů, kdy výstava 
probíhala, ji navštívilo několik stovek lidí. „Každý 
rok tu najdu moc zajímavé věci na vánoční výzdo-
bu,“ pochlubila se jedna z návštěvnic výstavy.

Ani v roce 2016 nebudeme ve škole zahálet. Kromě 
hlavní povinnosti našich žáků, tj. učení, chystáme také 
několik projektů a jiných akcí. A tak už v únoru spo-
lečně s námi můžete vyrazit do českobrodských ulic 
v masopustním průvodu, nebo se můžete přijít podí-
vat v březnu na velikonoční výstavu k nám do školy. 
Naši žáci i zaměstnanci školy se těší na setkání s Vámi.

Denisa Kottová

V základní škole a praktické škole bylo před Vánocemi živo
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Mistrovství České republiky 2015

Listopadový víkend 15. - 17. 11. 2015 byl významným sportovním “svátkem” pro všechny nadšence korej-
ského bojového umění sebeobrany Taekwon-Do I.T.F. Ve Sportovním centru v Nymburce se pod záštitou 
Českého svazu Taekwon-Do I.T.F. konalo Mistrovství České republiky ve všech věkových kategoriích, od 
žáků po veterány.

Letošní ročník byl výjimečný nejen rekordní účastí 
závodníků, ale také proto, že se nesl v duchu oslav 
60. výročí založení Taekwon-Do. Ke zhlédnutí bylo 
velké množství kvalitních výkonů, které každoroč-
ně neodmyslitelně patří k vrcholu soutěžní sezóny.

Sportovního zápolení v disciplínách technických 
sestav (tul), sportovního boje (matsogi), silového 
přerážení (wiryok), speciálních přerážecích technik 
(tukgi) a sebeobrany (hosinsool) se zúčastnilo 429 
soutěžících z celkem 29 škol z celé České republiky.

Své zástupce na soutěži měla tradičně i největší ško-
la Taekwon-Do ITF v České republice Ge-Baek Hosin 
Sool, která obhájila loňské prvenství a se ziskem 23 
zlatých, 32 stříbrných a 44 bronzových medailí se 
opět stala nejúspěšnější školou šampionátu.

Skupinu z Českého Brodu reprezentovala Nikol Křížová, 
která si vybojovala bronzovou medaili ve sportovním 
boji v kategorii juniorek. Soutěže se aktivně zúčastnil 
i trenér Tomáš Komrska (IV. dan), který obsadil stříbr-
nou pozici v disciplíně sebeobrany a bronzovou příčku 
v technických sestavách (IV. dan) v kategorii jednotliv-
ců. V soutěži družstev seniorů se přičinil o zisk stříbrné 
medaile v technických sestavách, bronzové medaile 
ve sportovním boji a silovém přerážení týmů.

Nakonec patří poděkovaní za účast a kvalitní spor-
tovní výkony všem soutěžícím z naší školy a bude-
me se opět těšit na viděnou na Mistrovství České 
republiky příští rok!

Tréninky v Českém Brodě probíhají pravidelně ve 
čtvrtek od 18.30 do 20.30 v TJ Slavoj. Více informa-
cí najdete na stránkách školy www.tkd.cz.

Všichni zájemci o tohle krásné bojové umění jsou 
srdečně zváni!

Mária Trundová, Ge-Baek Hosin Sool
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V kryté běžecké dráze TJ Slavoj Český Brod pořádal oddíl atletiky začátkem roku tři a na konci roku dva 
veřejné atletické závody.

Vždy se závodilo v běhu na 60 m, v běhu překážko-
vém na 60 m, skoku dalekém, skoku vysokém. Jen 
nejlepší sprinteři a veteráni běželi vždy 50 m nebo 
50 yardů.  Jedenkrát 45 závodníků běželo 60 m tak 
50 m jako sprinterský dvojboj. Na požádání tří zá-
vodníku se jednou závodilo v trojskoku. Největší 
zájem je o běh na 60 m, kde jeden den startovalo 
86 závodníků a celkově v pěti závodech bylo 313 
startujících. Celkově ve všech disciplínách včetně 
trojskoku v pěti závodech bylo 834 startujících. 
V loňském roce bylo o 121 startujících více.

Na závody přijeli závodníci z Kolína, Nymburka, 
Staré Boleslavi, Líbeznic, Ledče nad Sázavou, Zru-
če nad Sázavou, Újezda nad Lesy, Říčan, Příbrami, 
Kladna, Litoměřic, Týniště nad Orlicí, Žebráku, 
Nové Paky a z pražských oddílů: Jižní Město, ASK 
Slávia, Bohemians, AC Praha, Kotlářka.

Nejmladší závodnici byla Ella Pischnothová na-
rozena v roce 2011 z Líbeznic, která běžela 60 m. 
Nejstarším závodníkem mistr světa veteránů Anto-
nín Kábele narozen 1935 z ASK Slávia, který doká-

zal běžet ručně měřených 50 m za 8,1 s a 60 m za 
9,6 s. Současně se vedou  rekordy jen měřené elek-
tronicky, a to především u krátkého sprintu. Časy 
měřené ručně jsou asi o 0,23 s lepší.

K posouzení o kvalitě veřejných atletických závodů 
v Českém Brodě uvádím několik výkonů u následu-
jících závodníků. Josef Vonášek nar. 1937 z Bohe-
mians Praha skočil do dálky 348 cm. Jan Bouma 
nar. 2000 z Kolína běžel 60 m překážek za 8,3 s. 
Tereza Srnová nar. 2003 z Neratovic běžela 60 m za 
8,0 s. Tereza Parásková nar. 2000 z Kotlářky skočila 
do dálky 528 cm. Ve skoku vysokém Štěpán Šanc 
nar. 2000 překonal 190 cm, Josef Šedivý nar. 2007 
překonal 137 cm, oba jsou z Kolína a závodnice 
z Českého Brodu Natálie Dusová nar. 2004 překo-
nala 143 cm, Aurora Tlamichová nar. 2006 překo-
nala 121 cm.

V roce 2016 budeme pořádat pět těchto závodů 
v termínech 16. 1.; 13. 2.; 5. 3.; 12. 11.; 10. 12., 
počítáme s větším počtem účasti závodníků z Čes-
kého Brodu a to především mladšího a staršího 
žactva. Na závody zveme rekreační běžce nebo 
sportovce z Českého Brodu a blízkého okolí.

Stanislav Kosík, trenér, foto: ilustrační

Atletické závody v Českém Brodě v roce 2015
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Novoroční jízda 2016

Na novoroční jízdu se vždy opravdu těším, je to pro každého cyklistu tak trochu svátek, protože všechny na-
jeté kilometry z loňského roku jsou zapomenuty a do nového roku vstupují všichni s nulou na tachometru.

Jede se za každého počasí a vždy je to loterie, 
pamatuji jízdy na sněhu, v dešti i v krutém mra-
zu s východním větrem, který vám nedá ani metr 
zadarmo. 

Letos bylo sice pod nulou a ráno byl jemný sněhový 
poprašek, ale nefoukal vítr a tak se jelo vcelku pří-
jemně. Navíc se nás sešlo opravdu hodně, napočítal 
jsem něco lehce přes třicet jezdců a to už je pořád-
ný „balík“, ve kterém vám kilometry jen ubíhají. 

Nakonec jsme všichni zvolili kratší variantu, cca 
27 km a my čtyři, kteří jsme přijali a dokončili vý-
zvu Rapha Festive 500 (musí se ujet 500 km mezi 
24. – 31. 12.) jsme za to byli rádi.

V Poříčanech jsme se rozdělili, protože garda „zku-
šenějších“ jezdí do Třebestovic a my do Kerska na-
pít se živé vody a potom zpět do Českého Brodu.

Dokonce jsme se dostali i do novin!

Jaroslav Pažout

27Sport Českobrodský zpravodaj
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�0 Sport

Basketbal má v našem městě velkou tradici a jak se můžete dočíst na jiném místě, i v současné době si 
drží pevné místo mezi českobrodskými sporty. Nemusíme se obávat ani o svou budoucnost. Na poměry 
velikosti našeho města máme totiž vcelku širokou mládežnickou základnu.

Po dlouhé době se podařilo i zásluhou v minulých 
letech podstatně zlepšenému zázemí pro basket-
bal v našem městě zajistit pořádání vrcholové re-
publikové akce. Spojili jsme síly s ŠBK Sadská, zpra-
covali přihlášku a uspěli ve velmi silné konkurenci. 
Česká basketbalová federace nám dala přednost 
před městy jako je Hradec Králové nebo Ostrava 
a přidělila nám pořádání Národního finále mlad-
ších žákyň.  Je to vlastně poprvé, kdy se podobná 
vrcholová basketbalová akce uskuteční ve dvou 
městech najednou. Pro českobrodský basketbal 
určitě bude vrcholem sezóny uspořádání tohoto 
„mistrovství republiky“ v dané kategorii v termínu 
od 29. dubna do 1. května.

Hrát se bude ve čtyř skupinách po 
třech týmech, kdy dvě skupiny se 
odehrají v Sadské a dvě v Českém 
Brodě. Čtvrtfinále a zápasy o umís-
tění budou také rozděleny mezi obě 
haly, ale vyvrcholení včetně semifi-
nálových a finálových zápasů ode-
hrají děvčata již jen v českobrodské 
sportovní hale. Národní finále pro-
běhne pod patronací špičkového 
ženského týmu Basketball Nymburk, 
jehož hráčky se zúčastní i slavnost-
ního zahájení a ukončení s předává-
ním pohárů a medailí. Chtěli bychom 
v rámci akce uspořádat i setkání 
basketbalistů a basketbalistek, kteří 
v minulosti v Českém Brodě působili.

Na finále se díky pořadatelství kva-
lifikovala i českobrodská děvčata, 

a tak je potřeba se na něj pořádně připravit. Proto 
se nad rámec soutěžních zápasů družstvo na jaře 
zúčastní i tradičního mezinárodního turnaje v Os-
travě, kde změří síly nejen s českým a slovenskými 
celky, ale také s družstvy z Estonska, Slovinska, Ně-
mecka nebo Maďarska. Držte nám palce a případ-
ně se na přelomu dubna a května přijďte podívat 
do českobrodské sportovní haly na špičkový basket 
v podání mladších žákyň.

Jakub Nekolný

V Českém Brodě přivítáme nejlepší republiková dívčí družstva 
v minibasketbale

REKLAMACE ROZNOSU ČESKOBRODSKÉHO ZPRAVODAJE
Vážení občané, máte přístupnou poštovní schránku v pracovní dny i o víkendu a nedostáváte 
Českobrodský zpravodaj? Zašlete nám na e-mail info@cesbrod.cz  nebo zatelefonujte na 321 
612 219 vaši adresu (ulici a číslo popisné), kam nebyl Zpravodaj dodán. Zajistíme nápravu.

Českobrodský zpravodaj
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Basketbal v Českém Brodě vstoupil v září 2015 do své 83. sezony. Velikost členské základny je již několikátý rok 
stabilní a drží se okolo čísla 90. Sezona začala již srpnovými soustředěními. Dvěma krátkými na Jizerce a v Čes-
kém Brodě družstva mužů a rovněž srpnovým soustředěním dětských družstev ve sportovním areále v Jičíně.

Nejmladší smíšené družstvo dětí (U11) pod ve-
dením hlavního trenéra Petra Fischera odehrálo 
druhý víkend v září Českobrodský turnaj přípravek 
a před vánoci jeden turnaj přípravek Šmoulinka 
v Sadské. Ale do soutěží dané sezony se nepřihlási-
lo a snaží se zatím pracovat na rozvoji basketbalo-
vých dovedností v rámci tréninkového procesu. Do 
soutěží plánuje vstoupit v září 2016.

S velkým elánem se v běžící sezoně pohybuje stře-
dočeskou soutěží dívek U12 družstvo vedené Jaku-
bem Nekolným. Družstvo má nadstandardní počet 
hráček a ne na všechny se pokaždé dostane v no-
minaci na zápasy. Krajský přebor hraje pod vede-
ním nového trenéra Jana Košaře i družstvo starších 
minižáků (U13). Díky systematické práci trenéra, 
i díky tomu, že část hráčů souběžně trénuje a hraje 
soutěže i v BA Nymburk, je v herním projevu druž-
stva, které se zatím pohybuje ve středu tabulky, 
znát výrazný pokrok.

Výborné výsledky a lepšící se projev má v KP II pod 
vedením Jiřího Růžičky po podzimní části i družstvo 
mužů, podruhé v rozpětí dvou let značně omlaze-
ného o členy družstva mladších dorostenců, které 
hrálo v předchozí sezoně ligu. Jiří Růžička, který 

začal muže od jara 2015 trénovat, má nejvyšší tre-
nérskou licenci a v minulosti v basketbale repre-
zentoval Československo i na olympijských hrách 
a v roce 2015 byl uveden do české basketbalové 
síně slávy. Má mezi všemi hráči vysoký respekt. 
To se projevuje jak na nebývale vysoké účasti na 
trénincích, tak na získání stability a systému ve hře 
družstva, které bylo v předchozím období dlouho 
bez trenéra. V družstvu se vhodně doplňují zkušení 
hráči s bývalými dorostenci, týmovou hru posilují 
individuálními výkony a na jaře nás čeká boj o po-
stup ze soutěže.

Na jaře také některé z nás, zejména dorostence a do-
rostenky čekají trenérské kurzy a kurzy rozhodčích. 
V létě pak budou následovat tradiční soustředění 
mužů se zaměřením na horskou cyklistiku a basket-
bal v osadě Jizerka v termínu 10. – 13. srpna a sou-
středění všech mládežnických družstev v Jičíně v ter-
mínu 13. – 20. srpna.  V září 2016 by pak po turnaji 
přípravek mělo do dalšího ročníku soutěží vstoupit 
družstvo mužů a čtyři družstva dětí a mládeže. Bas-
ketbalu zdar!

Stanislav Šaroch - oddíl basketbalu 
TJ Slavoj Český Brod

Českobrodský basketbal v polovině sezony 

Českobrodský zpravodaj
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O zlaté neděli, 20. prosince 2015, dopoledne se v autokempu u Podviničního rybníka sešli závodní i re-
kreační běžci, aby změřili své síly při 23. ročníku silničního běhu na 10 kilometrů „Českobrodská vánoční 
desítka“, který uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod.

Tento závod mají mnozí běžci již stabilně zařazen 
ve svém běžeckém plánu, neboť termín běhu těs-
ně před Vánoci a příjemné prostředí jídelny auto-
kempu přímo vybízejí k diskusím vyznavačů běhu 
o končící běžecké sezóně i k plánování sezóny 
nadcházející. Chvíle před startem i po doběhu také 
mnozí využívají k přáním přátelům - běžcům k vá-
nočním a novoročním svátkům a k novému roku.

Počasí závodu celkem přálo - bylo zataženo s tep-
lotou kolem 7 °C. V 10.30 hodin zazněl startovní 
výstřel a přes startovní čáru se převalila masa 206 
běžců (160 mužů a 46 žen). Závodníci absolvovali 
tradiční trasu běhu po silničce proti proudu poto-
ka Šembery na obrátku v Dolánkách a zpět do cíle 
u Podviničního rybníka.

V cíli se jako první objevil Ondřej Čadek (AC Ústí 
nad Labem) v čase 33:15 min., před vítězem ka-
tegorie „čtyřicátníků“ Jiřím Milerem (AC Mladá 
Boleslav) – 33:44 min., Janem Hostičkou z Příbra-
mi – 34:45 min., Ondřejem Teplým (Hisport team) 
z Úval – 35:33 min. a Tomášem Šťastným z praž-
ských Modřan – 35:43 min.

Mezi ženami zvítězila Daniela Havránková (KERTE-
AM Praha) v čase 39:17 min., před Radkou Sýkoro-
vou z Prahy 9 – 40:43 min. a Reginou Procházko-
vou (Spartak Praha 4) – 41:10 min.

Pěkný výkon opět předvedl vítěz kategorie „šede-
sátníků“, nestárnoucí Miloš Smrčka (61 let), startu-
jící za BK Říčany, který v celkovém pořadí obsadil 
osmé místo, v čase 36:14 min. Nejstarším běžcem 
byl Jaroslav Gaman (80 let) z Havířova, se kterým 
trasu závodu zdolal i jeho pes.

Běžců z Českého Brodu či běžců startujících za čes-
kobrodské kluby bylo patnáct (10 mužů a 5 žen). 
Nejrychlejším Českobroďákem byl Marek Skála 
s časem 41:49 min.; mezi ženami byla nejrychlejší 
členka pořádajícího oddílu Eva Babicová (roz. Čokr-
tová) v čase 44:49 min.

Po doběhu čekalo závodníky v jídelně autokem-
pu občerstvení – čaj či čaj s tuzemákem a domácí 
perník. Krátce po poledni proběhlo vyhlášení vý-
sledků. Finanční ceny převzalo pět nejrychlejších 
mužů a tři nejrychlejší ženy v absolutním pořadí. 
Následovalo vyhlášení nejúspěšnějších závodníků 
v jednotlivých kategoriích - věcné ceny, včetně pa-
mětních hrnků závodu, převzalo prvních pět běž-
ců 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

Ing. Václav Čokrt

Českobrodská vánoční desítka

Českobrodský zpravodaj
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Jedním slovem: náročný. Událo se toho hodně a tak zmíníme jen ty „velké“ akce. Mikulášské setkání pro 
děti přeskočím (psali jsme o něm v minulém čísle ČBZ), rád se ale zmíním o tom dospěláckém. Pořádáme 
ho pro naše členy každým rokem a je to vždy velmi pohodová akce. Stejně tak i letos: dobré vínko, nějaké 
dobroty, zpívání při kytaře i povídání. Novinkou, která zde byla oznámena, je založení Klubu sokolských 
seniorů, který by se měl stát místem setkání našich starších členů. Více o projektu někdy příště.

Mimo to, že se oddíl stolního tenisu zapojil do 
regionálních soutěží a pomalu se v nich začíná 
otrkávat, uspořádal také pro veřejnost 2. ročník 
Mikulášského turnaje v tomto sportu. Účast dětí 
i dospělých byla hojná a díky sponzorům (Řeznictví 
na Bulánce, Řeznictví u Sojků, Keramos, Fuchsovi, 
Restaurace U Ševčíků, Rybářské potřeby, Vinotéka 
U Hodináře, Cukrárna Kašovi, Drogerie Vondryso-
vá, Knihkupectví Za Hvězdou, Stavební firma No-
vák, Vinotéka Zlatá Réva, Firma Peach, Zastavárna 
Spáčil) si i ten poslední odnesl krásné ceny.

A ze sportu ještě jednou: na mistrovství světa v ae-
robiku získala naše členka, Terezka Strejčková, titul 
mistryně světa v týmech v kategorii Kadet. Moc 
blahopřejeme!

Sokolovnu nám hlídají kamery. V dnešní době po-
měrně běžná záležitost ve spoustě budov. Ty naše 
nám nyní hlídají všechny tři vchody do objektu 
i dvůr za sokolovnou. Vzhledem k tomu, že soko-
lovna má nyní status kulturní památky, je potřeba 
ji chránit mnohem víc než v dřívějších dobách.

V letošním roce se nám podařilo dát do pořád-
ku celkem tři části fasády obou budov sokolov-
ny. U historické budovy prošel generální opravou 
celý sokl z taženého teraca, zadní přístavek získal 
v rámci své generálky novou růžovou barvu a tou 
třetí je zateplená fasáda „nové“ budovy sokolov-
ny v Kollárově ulici. Tu se nám podařilo zhotovit 
až v posledních týdnech minulého roku, a to ještě 
se štěstím díky abnormálně teplému a příznivému 
počasí. Svatý Petr byl patrně v mládí členem Soko-
la, že nad námi držel ochrannou ruku…

Věřte, že na neziskovou organizaci, kterou Sokol je, 
jsou tři fasády poměrně velké sousto. A zcela jistě 
by se nám všechny tyto investice nepodařilo zrea-
lizovat, nebýt dotací. Dotace, které byly využity na 
fasády, pocházely z největší části z dotačních titulů 

města Český Brod. Proto bychom i tímto způso-
bem rádi městu Český Brod a jeho vedení moc po-
děkovali za vstřícný přístup. Naše sokolovna, jedna 
z nejstarších a nejhezčích z celé republiky, si zvýše-
nou péči a pozornost zcela jistě zaslouží.

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

Jaký byl konec roku v Sokole?

Českobrodský zpravodaj
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Dobrý večer a dobrou noc…

...nám už padesát let přeje z televizní obrazovky kluk s papírovou čepicí, kterého právě v roce 1965 na-
kreslil malíř Radek Pilař. Čas mezi přivítáním a rozloučením vyplňují pokaždé jiní pohádkoví kamarádi, se 
kterými nám je nebo možná kdysi bylo krásně, mile a veselo. Většina z nich se zabydlela i na stránkách 
knih, a proto se s nimi můžeme setkávat i v místech, kde není televize, nebo v čase jiném než večerním.

Pohádkám z českých televizních Večerníčků jsme 
letos v říjnu věnovali čtení a hraní pro děti z ma-
teřských školek. Začátkem listopadu na ně navázal 
cyklus literárních besed pro žáky základních škol, 
který probíhal až do poloviny prosince, v Městské 
knihovně jsme přivítali více než 700 školáků z Čes-
kého Brodu, Přistoupimi a Poříčan. Děti si mohly 
vyzkoušet své znalosti při zábavném soutěžení na 
večerníčkovské téma, připravili jsme pro ně dvacet 
sedm záludných otázek, na které musely pomo-
cí barevných cedulí ANO-NE správně odpovědět 
a tak získat bod pro své družstvo. Pro odlehčení 
jsme si během „urputného boje“ přečetli ukázky 
z některých méně známých Večerníčkových příbě-
hů, zazněly také hudební hádanky. Odvážným jed-
notlivcům byla k dispozici ještě pravá Večerníčkova 
čepice, se kterou mohli prostřednictvím naší tele-
vize všem popřát dobrý večer nebo dobrou noc.

Ve druhé části našeho setkání došlo tradičně na 
představení a prohlížení nových přírůstků v dět-
ském oddělení, které jsme tentokrát rozšířili také 
o čtení z vybraných knih. Na závěr se otevřela naše 
knihovnická truhla a nejenom vítězný tým ochut-
nal cukroví v podobě vánočních večerníčkovských 
hvězdiček.

Vánoční prázdninové čtení
Ve středu 23. prosince odpoledne jsme do Měst-
ské knihovny pozvali všechny děti na poslední 
letošní živé čtení, abychom si všichni zpříjemnili 

čekání na Štědrý den. Sváteční atmosféru navodil 
poetický úvod, básničky s vánoční tematikou i dva 
krátké příběhy o vánočních dárcích a splněných vá-
nočních přáních. Potom na naše návštěvníky čekal 
malý kvíz, kterým jsme prověřili jejich znalosti zim-
ního období a vánočních zvyků. Prožili jsme také 
vánoční dobrodružství s Krtečkem a jeho přáteli, 
nechybělo oblíbené „obrázkové čtení“ a samozřej-
mě ochutnávka vánočního cukroví.

Vlasta Novotná, Městská knihovna
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Vybíráme z knižních novinek

Martin Čičvák: Kukura
Neobyčejný příběh charismatického slovenského herce, který v roce 1984 zahájil 
fascinující mezinárodní kariéru, projel doslova celý svět, osobně poznal nejvý-
znamnější evropské umělce své doby, proslavil se v Německu a nakonec se vrá-
til, aby dnes vedl jedno z nejdůležitějších slovenských divadel. Dozvíte se o jeho 
životě, názorech, exilu, osudových setkáních, láskách, prohrách i vítězstvích, 
o zkušenostech z velkých evropských divadelních domů. Autor knihy je umělec 
a režisér, který dává knize hluboký a úplně nový rozměr, je pohledem mimořád-
né osobnosti na druhou mimořádnou osobnost….

Marka Míková: Varvara
Kniha o velkém velrybím putování vznikla na základě skutečné události. V roce 
2015 vědci změřili, že velrybí slečna Varvara z rodu plejtvákovců šedých upla-
vala na své cestě Pacifikem 22 500 kilometrů, což je nejdelší dráha, jakou kdy 
nějaký savec urazil. Příběh Varvary začíná jejím narozením v teplých vodách 
u pobřeží Kalifornie a pokračuje řadou dobrodružství, při kterých se naučí po-
starat nejen sama o sebe, ale i o druhé. Podmořský svět Marky Míkové není 
tichý ani němý, ponořte se do něj a uslyšíte, co si zpívají a vyprávějí velryby, se 
kterými toho máme společného víc než jen zázračně krásnou planetu Zemi.

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

Stanislav Motl: Válka před válkou
Krvavým podzimem roku 1938 znělo rekviem za poslední ostrůvek demokracie 
ve střední Evropě… V českém a moravském pohraničí vzplál oheň války, o to niči-
vější, že proti sobě stáli Čechoslováci. Na jedné straně Němci, zpravidla fanatičtí 
stoupenci Adolfa Hitlera, na straně druhé Češi a s nimi mnoho německých od-
půrců nacismu. Kniha Stanislava Motla vznikala několik desetiletí, objevil celou 
řadu příběhů a osudů lidí, kteří se stali přímými svědky dramatických událostí 
konce třicátých let minulého století v našem pohraničí. Je doplněna více než 
dvěma stovkami dokumentárních fotografií.
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Vzpomínky Zdeňka Hybeše na konec války
v Českém Brodě (4. část)
Po válce procházel přes Liblice transport Sudet-
ských Němců. U statku se někdo chopil vidlí a tři 
rodiny pobodal.

To už ale Hybešovi balili. Rozhodli se, že se přestě-
hují do Sudet v rámci osidlování pohraničí. Otcův 
známý, pan Říha z Naftaspolu, vyjednal pro pana 
Hybeše licenci na čerpací stanici v Karlových Va-
rech. Rodina se tam přestěhovala a do Českého 
Brodu se už vraceli jen namát-
kově nebo při návštěvě hrobů 
příbuzných.

Čerpací stanice byla po únoru 
1948 znárodněna, ale pan Hy-
beš tam zůstal pracovat i poté. 
V roce 1955 přijelo načerpat 
palivo auto s rakouskou pozná-
vací značkou. Pan Hybeš začal 
tankovat a řidič si dlouho pro-
hlížel jeho tvář a chybějící ruku. 
Poté se jej opatrně zeptal, zda za 
války nebydlel v Liblicích. Byl to 
jeden z dědků - protiletadlových 
střelců. Sdělil otci, že se všech 
7 vídeňských Čechů dostalo až 
do Vídně, kde se vrátili k rodi-
nám, celou cestu šli pěšky, ale 
nikdo jim neublížil.

Jména Jiřího Šediny a Josefa Beka 
jsou vyryta na pomníku padlým. 
Pan Jaroslav Hybeš s manželkou 
jsou pohřbeni na hřbitově v Při-
stoupimi.

Čest jejich památce!

Marek Skýpala
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Většina obcí a měst má pevný termín, kdy se slaví po-
svícení: V Kolíně je to poslední neděli v srpnu, v Kos-
telci nad Černými lesy první týden v září, v Přehvozdí 
po Martinovi. V Českém Brodě se dle mého s termí-
nem, kdy se koná posvícení vexluje podle toho, jak se 
to hodí Třískovi a jeho atrakcím.

Pamatuji, jak jsem v mládí litoval, že se nemůžu zú-
častnit mělnického vinobraní, protože bylo ve stejný 
termín jako u nás posvícení. Teď je většinou u nás 
posvícení před mělnickým vinobraním. Má maminka 
říkávala „ V Přistoupimi je posvícení neděli po Václa-
vovi a v Brodě neděli před Václavem.  Je-li Václava 
v neděli, v Brodě je posvícení 21. 9. Na Václava je 
v Přistoupimi pouť a posvícení je tam o týden pozdě-
ji.“ Podle této definice by v Brodě mohlo být posvícení 

nejdříve 21. 9. Letos tj. v roce 2015 bylo posvícení 20. 
9. a část obyvatel slavila kvůli dětem o tomto termí-
nu a většinou starší občané drželi posvícení o týden 
později. Zvlášť tato varianta byla zajímavá, neboť na 
Zlatou byl svátek. Sportovci se též spíš přiklonili k té-
to variantě, Posvícenský koláč byl 26. 9. Cyklisté tuto 
záležitost řešili mazaně, Závod do vrchu nazvali po 
jednom ze tří cyklistických nadšenců, které já osob-
ně znal (Frodl, Horký, Hladík) jako memorial Václava 
Hladíka, mají tak zaručen neměnný termín závodu. 
Letos datum konání posvícenských oslav zkompliko-
vala St. Boleslav, neboť zde byla pouť (kulaté výročí 
zavraždění Boleslava). Věřím, že v příštích letech zví-
tězí tradice nad kolotoči pana Třísky.

Slávek Břečka, Český Brod

Podle čeho se řídí posvícení v Českém Brodě?

Termín oslavy Výročí posvěcení farního kostela sv. 
Gotharda, tedy lidově řečeno „posvícení“, se v mi-
nulých letech, spíše než potřebami firmy manželů 
Třískových, řídilo dalšími poutními církevními slav-
nostmi, konanými v tomto období. Zejména šlo 
o slavnost svatého Václava v Přistoupimi a svato-
václavské oslavy ve Staré Boleslavi. Jelikož o dříve 
zavedené tradici, kterou zmiňuje pan Břečka, jsme 
nebyli dostatečně informováni, rozhodnutí o ter-
mínu se jí v několika minulých letech vždy neřídi-

lo. To však není problém napravit. V příštím roce 
bude každopádně termín českobrodského posvíce-
ní v souladu se zmiňovanou tradicí, tedy 25. září, 
a pouť v Přistoupimi 2. října. Naše farnost se těší 
na všechny, kdo přijdou oslavit slavnost Výročí po-
svěcení kostela do našeho farního chrámu sv. Go-
tharda i slavnost svatého Václava do Přistoupimi.

P. RNDr. Matúš Kocian Ph.D.,
administrátor farnosti

PRONÁJEM BYTU 3+1
Město Český Brod nabízí k pronájmu byt č. 1, 3 + 1 o velikosti 72,79 m2, na adrese Vrátkov 
čp. 78 v obci a v katastrálním území Vrátkov,  za minimální nájemné ve výši 6.500 Kč/měsíčně 
bez záloh na služby, na dobu určitou dva roky. Byt se nachází v objektu hájenky cca 2 km od 
obce Vrátkov. Nabídky v zalepené obálce, označené slovy „NEOTEVÍRAT – PRONÁJEM čp. 78“ 
zašlete na adresu města Český Brod, nám. Husovo 70 nebo předejte do podatelny nám. Ar-
nošta z Pardubic 56, Český Brod, nejpozději do 29. 1. 2016 do 10.00 hod. Bližší informace 
naleznete na úřední desce města nebo získáte u paní Petry Strakové na finančním odboru 
(tel. 321 612 164, 734 800 380, e-mail. strakova@cesbrod.cz).

Českobrodský zpravodaj
leden 2016



Zábava��
Sudoku
Obtížnost – lehká Řešení
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Rezervace a prodej lístkù 
v IC Èeský Brod, 

nám. Arnošta z Pardubic 56,
telefon: 321 612 218/19, email: info@cesbrod.cz,

nebo na www.facebook.com/kdsvet/
a www.goout.cz

ètvrtek 28. ledna 2016 od 19:00
KD SVÌT
Vstupné 150 Kè

Českobrodský zpravodaj
leden 2016



sobota 23. 1. 2016 od 15:00 hodinsobota 23. 1. 2016 od 15:00 hodin  
Předprodej v IC, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod  

email: info@cesbrod.cz, telefon: 321 612 218 
nebo na www.facebook.com/kdsvet/ a www.goout.cz 

JEDNOTNÉ 

VSTUPNÉ 

100,- Kč 

KULTURNÍ DŮM SVĚT 



KD SV T ESKÝ BROD
Krále Ji ího 332 

M sto eský Brod 
Srde n  zve MŠ, 1. stupe  ZŠ a rodi e s d tmi na pohádku 

Když jde k zle otev ít 
Hravé divadlo, Brno 

tvrtek 4. února 2016  
od 8:30 a 10:00 hodin 

Jednotné vstupné 50,- K .

Rezervace a prodej vstupenek v Informa ním centru v eském Brod  (nám. Arnošta z Pardubic 56)
Tel.: 321 612 218 – 9, e-mail: info@cesbrod.cz, www.cesbrod.cz

Zm na programu vyhrazena. 
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ZŠ Český Brod, Žitom’řsk‡ 885
z‡pis do prvn’ch tř’d

budova CHANOS
Na Vyhl’dce 1304
ponděl’ 25. ledna 2016  14:00 - 18:00 
œterý 26. ledna 2016  14:00 - 18:00
K z‡pisu si přineste:
rodný list d’těte 
doklad totožnosti z‡konnŽho z‡stupce 
kartičku zdravotn’ pojišťovny d’těte 
www.zszitomirska.info

Den otevřených dveř’ - 1. tř’dy 

p‡tek 8. ledna 2016
8:00 - 10:00 

přijďte se pod’vat 

budova pod penzionem Anna - bočn’ 
vchod



         Klub eských turist, odbor eský Brod    

  

   Program na rok 2016  
Leden 
 1. 1. Novoroní vycházka  Misterka 
 2. 1. Itálie – nejkrásnjší zahrady (1) P Kyselová 
 9. 1. Uzbekistán – putování hedvábnou stezkou (1) P Kyselová 
 16. 1. Tajemství Rumunska – kraj hrabte Drákuly (1) P Kyselová 
 23. 1. Kambodža se zastávkami v Dubaji a Thajsku (1) P Kyselová 
 30. 1. Výroní lenská schze  výbor  
Únor 
 6. 2. Kambodža se zastávkami v Dubaji a Thajsku (2) P Kyselová 
 13. 2. Setkání úastník „Tyroly 2015“ s promítáním  P ezá, Zuska 
 20. 2. Francie – Burgundsko a Alsasko P Misterka 
 27. 2. Pohodová Andalusie 1. P Kyselová 
Bezen 
 5. 3. Finsko - Helsinki P Firbas 
Duben 
 2. 4. Podle Labe 6: elákovice – Touše – Brandýs n. L. LA Misterka 
 16. 4. Podle Labe 7 – Z Litole do Kameného Zboží LA, V Misterka 
 23. 4. Z eského Brodu pes Štolmí do Kounic  LA ermáková 
 30. 4. Hlízov, nová rozhledna Kak, Kutná Hora - Sedlec V Štanglerovi 
Kvten 
 13. 5. Hora Blaník a Trhový Štpánov (zemdlský podnik) A Martínek, Sadecký 
 21. 5. Podle Labe 8 –Nová Ves u Kolína, Oseek, Velký Osek  LA, V Misterka 
 27. 5. DP Krajem bitvy u Lipan – 34. roník  okrt 
 27.- 29. 5. Tídenní zájezd „Hostýn a okolí 2.“ A ezá, Crkalová 
erven 
 4. 6. Dobichovice – evnice (pes lesy na Hebeny)  V Misterka 
 11. 6. Podle Labe 9 – Z Nymburka pes Písty do Sadské V Misterka 
 18. 6. Eurorando 2016 – Údolím zlatonosné Kocáby V, LA Misterka 
 22.-29. 6.  Severní Chorvatsko mA ezá, Dufková 
ervenec 
 2. 7. Podle Labe 10 – Ze Starého Kolína do Týnce n. Labem  V Misterka 
 9. 7.  Okolí Brna – Rosicko, park. železnice, Ivanice na Mor. mA Hanzlík, ezá 
Záí 
 3. 9. Z Kouimi do Kostelce nad ernými lesy V, LA Misterka 
 8.-10. 9. Tídenní zájezd „Šumava – 2.“ A Sadecký, Martínek 
 17. 9. Uhínves, Kolodje, Dube V, LA Myná 
íjen 
 1. 10. DP eskobrodská padesátka – 50. roník  okrt 
 15. 10. Z Mukaova pes Vodradské Buiny do Jevan LA Misterka 
Listopad 
 26. 11. Vel. Popovice – podzimní setkání stedoeských turist V, LA Misterka 
Prosinec 
  Adventní zájezd do Nmecka mA ezá 
  Promítání P  

 
Zkratky: P Promítání A velký autobus mA malý autobus LA linkový autobus V vlak 

 





MO RS eský Brod

po ádá

Dne 20. 2. 2016 od 20.00 hodin 
v sokolovn  v eském Brod

Hraje skupina

SYNTÉZA
Bohatá tombola i program.  

Jako zvláštní host vystoupí Milan Pitkin! 

Vstupné 190 K
P edprodej vstupenek  

IC eský Brod,  
Nám Arnošta z Pardubic 56

RYBÁ SKÝ
PLES



 

 BÍLÁ OKOUZLENÍ  
Výstava fotografií  

 

 

EVA KARLÍKOVÁ 

18. 1. – 12. 2. 2016 

GALERIE ŠATLAVA V ČESKÉM BRODĚ  
 



Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

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

1/1
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

879 Kč

KlaSICKá bloKoVá INZERCE

ExKlUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

279 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

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

OStatNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a tisk letáků A5:

logo na titulní straně:
odkaz na PR článek

na titulní straně:
řádková inzerce:

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

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

poslední aktualizace ceníku: 15. 12. 2015

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

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.



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

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

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

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

! Stěhování - Vyklízení !
Stěhování všeho druhu. Odvoz starého nábytku na 

skládku. Vyklízení bytů, domů, pozůstalostí atd. 
Autodoprava. Telefon: 773 484 056 

SALÓN MARTINA, Starý Vestec 5 nabízí tyto služby: 
PEDIKÚRA /180 - 230,-Kč/ - mob. 702 429 238

KADEŘNICTVÍ - mob. 606 120 482
PŮJČOVNA SPOL. A SVATEBNÍCH ŠATŮ - půjčovné 
po dobu tanečních a plesů: šaty krátké - 250,- Kč, 
dlouhé - 500,-Kč, dlouhé zdobené 1.500,-Kč, mob. 

606 120 482 
MODELÁŽ AKRYL. NEHTŮ - mob. 602 126 512

MASÁŽE - mob.776 564 168 



vepřovou kýtu bez kosti – 75 Kč/kg
vepřovou krkovici s kostí – 75 Kč/kg

vepřový bok s kostí – 59 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 15. 1. do 30. 1. 2016
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



 TANE NÍ
  PRO DOSP LÉ (12.SEZÓNA)

SOKOLOVNA  STRAN ICE
 S1: Za áte níci 15:15 – 16:50       všechny kurzy
 S2: Mírn  pokro ilí 17:00 – 18:35           za ínají
 S3: St edn  pokro ilí 18:45 – 20:25         v ned li
 S5: Speciál 20:35 – 22:15       17.1.2016

       Info: tel: 603 238 090      e-mail: vasova@volny.cz 

www.tanecni.net

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       PRODÁM osobní automobil Škoda Octavia 
TDi 1968 ccm,  výkon  103 kW,   st íbrná   metalíza,    
rok výroby 2005 
Jsem první majitel, vozidlo je servisované, nebourané, 
v dobrém technickém stavu.             

Cena 125 000,- K .     KONTAKT:  tel.733 626 090 

         Cena zahrnuje nové díly za 22 552,- K :   
• sada letních pneu na elektronech  (2 nové)  
• kompletní sada zimních pneu (2 nové), 
• nové zadní tlumi e  
• nový olej 5W-30 + filtry 
• nová regula ní klapka zp tných plyn   
• technická kontrola do 10/2017 

Hodiny francouzštiny s rodilou mluvčí
- v Českém Brodě.

-individuální přístup 

                                                -pro jednotlivce i skupiny  
                                                  

 E-mail : ya_koo47@hotmail.com
Tel : 608199663 





  

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
 
 

 

 

 

  

Veřejnosprávní činnost 
Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) 

 

Střední škola-Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, Praha 9, 

Poděbradská 1/179     

Elektronické systémy 
automobilů 
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52) 

Management obchodu a služeb 
Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA  
pro školní rok 2016/2017 

Elektrikář - silnoproud 
Elektrikář – silnoproud (26-51-H/02) 

 

STŘEDY 14-18 hodin 
 

9. 12. 2015  
6. 1., 3. 2. 2016 

 

Farmaceutický chemik 
Chemik operátor (28-42-L/01) 

 

PROJEKTOVÉ 
INTERAKTIVNÍ  

dny otevřených dveří 

Mechanik elektronických zařízení se zaměřením  
na zabezpečovací techniku 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01) 

 

Elektrotechnika se zaměřením na energetiku 
Elektrotechnika (26-41-M/01) 

Mechanik silnoproudých zařízení  
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 
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Výuka probíhá na adresách: 
    Poděbradská 1 a 12 (Praha 9) 
    Pod Balkánem 599 (Praha 9) 

KONTAKT 

SOBOTY  8-12 hodin 
12. 12. 2015 
16. 1., 6. 2.,  
20. 2. 2016 

Dny otevřených 
dveří 

STŘEDY 14-18 hodin 
 

21. 10., 4. 11., 18. 11., 
9. 12. 2015 

6. 1., 3. 2., 10. 2.,  
 24. 2. 2016 

Poděbradská 1/179, Praha 9 
WWW.COPTH.CZ 

266 039 304 a 266 039 359 

Elektronika silničních vozidel a automobilová diagnostika 
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 

Mechanik elektronik – organizační a výpočetní technika 
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 

Elektrotechnická zařízení  
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52) 
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Chemik 
Chemik (28-52-H/01) 

Automechanik 
Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01) 

Kontrola kvality potravin 
Chemik operátor (28-42-L/01) 

 

C E S T A  K E  V Z D Ě L Á N Í  

Autoelektrikář 
Autoelektrikář (26-57-H/01) 




