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Regulujeme, omezujeme, přikazujeme a trestáme!
Na stránkách městského zpravodaje se zřídka setkáváte s obhajobou či kritikou obecnějšího přístupu ke správě věcí veřejných. Spíše se dozvídáte o konkrétních akcích, které se buď uskutečnily, nebo se teprve plánují.
Představujeme také zajímavé lidi či spolky obohacující náš život nebo pomáhající v různých životních situacích.
Přesto si dovolím udělat výjimku a pustím se na výsostné pole politiky. Zkusím se též vyhnout určitým klišé či
zjednodušujícím soudům.
Ano, již podle nadpisu je zřejmé, že mám na mysli odvěký spor mezi svobodou jedince či skupiny a jeho případnou ochranou před negativními vlivy. Asi se shodneme, že si lidé nemohou dělat, úplně co chtějí. Ale také
není možné každý jejich krok svázat nařízeními co, jak, kdy a hlavně s kým mají udělat. Pravda bude někde mezi
a každý z nás má podle své nátury blíž k jednomu či druhému tvrzení.
Z pozice vedení města bych chtěl říct, že nám je bližší svoboda a ponechání volnosti. Kdyby heslo naší slovutné
policie nebylo tak zprofanované, řekl bych, „pomáháme a chráníme“. Ať se nám to více či méně dařilo a daří,
chceme hlavně nastavit podmínky a nechat vyniknout lidskou jedinečnost a kreativitu. Snažíme se podporovat
občanskou společnost, veřejnou diskuzi a také kritický přístup k problémům. Nemálo úsilí a peněz vynakládáme,
aby lidé dostali prostor k vyjádření a tento prostor mohli využít. Jak se nám to daří a nakolik lidé na podobný
přístup slyší, by asi bylo na dlouhou polemiku.
Přesto jsou situace, kdy také musíme přistoupit k omezování a ukládání sankcí. Děláme tak většinou až na
vnější podněty, nikoliv předběžně. Přestože máme vypracováno mnoho studií, které nás na některé trendy
upozorňují, přistupujeme na regulace, až když je to nezbytně nutné. A právě často reagujeme až na kroky jiných.
Takových opatření bylo v poslední době na poli bezpečnosti a dopravy několik a v posledních dnech jste mohli
zaregistrovat další.
Neschopnost dobudovat pražský obchvat z Říčan do Běchovic a dopravní opatření odklánějící tranzitní nákladní
automobilovou dopravu mimo území hlavního města společně s nárůstem dopravy neúměrně zatížily silnice ve
městě a okolí. Na to jsme museli s okolními obcemi a místním odborem dopravy reagovat a připravit návrh na
další regulaci. Po docela dlouhém úředním jednání bylo schváleno dopravní opatření zakazující tranzit automobilů s hmotností nad 12t od silnice I/12 Praha – Kolín (státovka) přes Český Brod k dálnici D11 na Hradec Králové.
Nemáme z toho radost. Víme, že se problém neřeší, ale přenáší na jiné území. Nicméně již nešlo nečinně stát
a čekat až dojde ke kolapsu. Okresní silnice opravdu nejsou na takovýto druh dopravy ani kapacitně a ani stavebně připravené. A to už vůbec nemluvím o pěší dopravě či cyklistech, nejzranitelnějších účastnících silničního
provozu. Českobrodská městská policie má za úkol kontrolovat dodržování i tohoto opatření a bude tak ještě do
konce roku intenzivně činit.
Jakub Nekolný
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V měsíci říjnu rada města projednala mnoho administrativních bodů, které jí ze zákona o obcích
přísluší, ale které nejsou čtenářsky zajímavé.
Jde o věcná břemena, doporučení pro zastupitelstvo, vyhlašování záměrů. Počet těchto bodů
najdete ve Věstníku na následující straně.

V adventním čase i o Vánocích je tradičně v Českém Brodě ještě rušněji než obvykle. Činorodé
skupiny na školách, ve spolcích, jednotách, farnostech a sborech připravují opět bohatý program, jehož přehled najdete nejen v kalendáři,
ale také jako samostatný leták adventních akcí.

Vedení města projednalo s nájemci prostorů
areálu nemocnice opravy a investiční akce, které
v areálu probíhají a které začnou v příštím roce.

V Havlíčkově Brodě hodnotící komise udělila
ceny ve fotosoutěži „Brodů“. Více o soutěži i další spolupráci Brodů v článcích uvnitř časopisu.

Rada města projednala i zápisy z komisí RM a zadala úkoly z nich vyplývajících pro jednotlivé odbory městského úřadu.

Rada města schválila dokument Aktualizace Programu regenerace MPZ v Českém Brodě, který
je důležitou přílohou žádostí na Ministerstvo
kultury.

Od 15. 11. začala platit opatření o zákazu tranzitní dopravy nad 12 t přes město Český Brod.
Vzpomínkové zastavení u pomníku T. G. Masaryka v parku uspořádali českobrodští Sokolové
28. října v 16.00 hod. Společně se zástupci města a veřejnosti si připomněli, že vlastenectví,
pravdomluvnost, pracovitost a další „obyčejné“
pojmy nejsou ani dnes přežitkem.
Rada města projednala podnět ze zastupitelstva
ohledně workoutového hřiště a na doporučení
odboru rozvoje bude město toto hřiště řešit rozšířením sportovních aktivit v areálu Havlíčkova
předměstí (známé spíše jako Škvárovna).

Zajímavý je také prosincový program v KD SVĚT.
Najdete ho v inzertní části zpravodaje.
V rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ve
správním obvodu ORP Český Brod si přítomní
zájemci o výtvarnou a polytechnickou výchovu
pod vedením Lucie Ulíkové vyzkoušeli vyrobit
v Oranžové zahradě gondolu a získali další náměty na společnou kreativní práci s dětmi.
Vedení města a finanční odbor ve spolupráci
s příspěvkovými organizacemi města (školy, TS,
Anna, městská knihovna) a odbory MěÚ připravují rozpočet na příští rok.

ADVENTNÍ ČAS V LIBLICÍCH
Spolek přátel obce Liblice pořádá dne 26. 11. 2016 od 10.00 do 16.00 hod. ve Střední odborné škole v Liblicích Adventní čas – dílničky pro děti i dospělé (výroba adventních věnečků, zdobení vánočních perníčků a cukroví, možnost zakoupení různých vánočních dekorací).
Vstupné dobrovolné. Více informací na www.liblice.estranky.cz, www.facebook.com/SpolekpratelobceLiblice.
VÁNOČNÍ POUKAZY DO KD SVĚT
V našem informačním centru nabízíme možnost zakoupení vstupenek na programy v KD Svět
jako vánočních dárků v podobě poukazu. Vstupenky lze platit na místě v hotovosti i platební kartou. Dle potřeby vyhotovíme také fakturu. Kontakt: Iva Nývltová, email: nyvltova@
cesbrod.cz, telefon: 321 612 218, 321 612 219, mobil: 730 870 954.
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Body projednávané Radou města 5. 10. 2016
1. Rozšíření VPS na činnost MP Český Brod v okolních obcích - staženo
2. Prodej podílu pozemku v k.ú. Chotěšice - staženo
3. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
- staženo
4. Prodej pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu
5. Plán inventarizace na rok 2016
6. Dodatek č. 1 ke SoD č. 21600107/OR - SÚ školní
jídelny, Bedřicha Smetany č.p. 1307
7. Nové pojmenování ulic v Českém Brodě
8. Vyhlášení záměru - pacht pozemků v k.ú. Český
Brod (za školou)
9. VZMR - Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Na Vyhlídce
10. Vyhodnocení stavu VH majetku 2016
11. Pronájem VH majetku
12. Projektová dokumentace - „Doplnění vodovodní sítě, část C a část H“
13. Malechov - plánovací smlouva
14. VZ Oprava elektrických rozvodů a výměna světel - pavilón E - nemocnice ČB
15. VZMR - „Český Brod, Škola 1100 – rekonstrukce
plotové zdi“
16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201500283/
OR - Lipovčan
17. Informace - Workoutové hřiště na Škvárovně
18. VZ vybavení ZŠ v č.p. 1100 - hodnocení nabídek
19. Informace - 1) Revitalizace Koupaliště 2) Lávky
přes Šemberu
Body projednávané Radou města 19. 10. 2016
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2. Darovací smlouva na ruční paletizační vozík

Věstník
3. Prodloužení nájemních smluv ANESAN s.r.o.
- staženo
4. Žádost Spirála pomoci
5. Vyhodnocení nabídek na vyhlášený záměr na
pronájem volných nebytových prostor v areálu
nemocnice - pavilon E, ordinace v 1. patře
6. Prodej části pozemku v obci a k.ú. Český Brod
(H. L.)
7. Převod podílu pozemku - Bytové družstvo Kounická
8. Potvrzení kupní ceny - pozemky v k.ú. Český Brod
9. Nabídka pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu
(Státní statek Čáslav)
10. Aktualizace Programu regenerace MPZ v Českém Brodě č. 5.
11. Koncepce vegetačních úprav na nám. Arnošta
z Pardubic v Českém Brodě
12. Souhlas s podáním žádosti o dotaci Nízkoprahový klub v budově č.p. 508 pavilon H nemocnice
13. Informace - Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny dne 1. října 2016
14. Informace - Zápis komise ŽP ze dne 7. 9. 2016
15. Informace - Kulturní komise - září 2016
16. Informace - Zápis ze 14. jednání komise dopravy dne 5. 9. 2016
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 973/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na
rok 2016
18. Svěření pravomoci - IC
19. Vyhrazené parkování pro osobu ZTP
20. Změna smlouvy o dílo Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Na Vyhlídce - staženo

Brigáda v našem Informačním Centru pro mládež
Hledáme ke spolupráci studenty SŠ/VŠ pro zajištění běžného chodu a nabízených služeb v Informačním centru Český Brod při střídání dovolených, nepřítomnosti nebo pro víkendový provoz. Nástup dle dohody. Nejlépe z Českého Brodu a okolí.
Požadujeme:
• Minimální věk 18 let
• Student SŠ nebo VŠ
• Základy nejméně jednoho světového jazyka
• Zkušenosti v oblasti cestov. ruchu výhodou
• Komunikační dovednosti
• Spolehlivost a pečlivost
• Pracovní doba během turistické sezóny hlavně o víkendech, jinak dle potřeby a dohody

Nabízíme:
• Zkušený tým, který Vás ochotně zaučí
• Pestrost činností během pracovní doby
• Dohodu o provedení práce
• 70 Kč/hod. Po zaučení možnost navýšení
• Získání praxe pro studenty
cestovního ruchu
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Článek na houby
Rostou, rostou. Ta zpráva letěla od úst k ústům. A všichni hned na nohou a do lesa. Pro houbaře les nevidíš… No pravdou je, že vlhčí počasí zapůsobilo na lid různě. Kdo se deště bojí, nesmí do lesa.
Děti z českobrodských školek a z doubravčické
Doubravky se však nebály, a tak mohly pozorovat
nejen barvy podzimu a výměnu srsti u našich daňků, ale i rozličné broučky a houby všech barev a vůní. Jak praví slogan Lesů Města Brna na facebooku
„Děcka hříb nenajdou“. Ale dnes už tam najdou
zprávy z českobrodských lesů (www.facebook.
com/lesyceskybrod/) a dočtou se tam třeba i jak
vypadá takový hnojník.
Nejen v lesích, ale i okolo hájenky bylo v říjnu živo.
Vypadá to, že rozšíříme portfolium našeho chovaného zvířectva o roháče a zlatohlávky. Larvy roháče, které jsme objevili v jednom prožraném dubu
(vida, jaká je výroba paliva inspirativní a pestrá
činnost), již spočívají ve směsi hrabanky a trouchu.
Doufáme, že v pořádku přežijí zimu.
Na listopad pro děti ze ZŠ připravujeme speciální
program Rybám z očí do očí, který bude spojen
s výlovem rybníčka na hájence. Budeme si povídat o rybníkářství, rybolovu a o životě i smrti ryb.
My však poté, co vyloveným rybám upřeně po-

hlédneme do očí, vypustíme náš úlovek zpět do
rybníčku.
Abychom naše environmentálně vzdělávací, výchovné a vůbec osvětové aktivity rozšířili a abychom mohli přizvat i další pomocníky a „participanty“, zakládá se pod ZŠ Tyršova spolek Návrat, který
bude s Městskými lesy úzce spolupracovat. Jeho
působení bude poměrně pestré a pozor, neomezí
se pouze na školní výukové programy. V tomto čísle
Zpravodaje najdete například náš plakát s pozváním na odpolední nácviky „primitivních“ dovedností přežití v přírodě a to nejen pro děti a mládež.
Chcete-li nám tedy i Vy pomoci budovat v dětech
vztah k přírodě a okolí, vrátit je zpět do přírody a do
skutečného světa nebo máte-li nápad na využití zázemí naší hájovny, ozvěte se a řekneme si víc.
Přeji suchou stezku a modré nebe nad hlavou.
Jan „Čáp“ Žák, Městské lesy Český Brod
(zak@cesbrod.cz, tel. 725 957 414)
foto: Michaela Kašparová, Jan „Čáp“ Žák
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Další setkání Brodů
Tentokrát jsme byli pozváni do Havlíčkova Brodu u příležitosti oslav 195. výročí narození, 160. výročí úmrtí
Karla Havlíčka Borovského a 760. výročí první písemné zmínky o Brodu. Setkali jsme se nejen „Broďáci“ ale
mohli jsme poznat i partnerská města hostitele. Jsou jimi Brielle z Nizozemí a Spišská Nová Ves ze Slovenska. Naše město jsme reprezentovali já a druhý místostarosta Tomáš Klinecký.
V muzeu K. H. Borovského jsem si mohl připomenout všechny důležité milníky v životě a tvorbě
tohoto místního rodáka a při výkladu a prohlídce
archiválií jsem mohl porovnat, co jsem asi svým
žákům zatajil. Dopoledne pokračovalo komentovanou procházkou po novém sídlišti, mohli jsme
vidět protipovodňové zábrany i repliku sklářské
pece. Za slunečného počasí to byla velmi příjemná
procházka, při které, jak to bývá, bylo i dost času si
popovídat mezi sebou.
Vzpomněli jsme si na poslední setkání ve Vyšším
Brodě a ještě jednou poděkovali tamnímu starostovi, z naší strany zaznělo pozvání na naše městské
oslavy v květnu příštího roku. Závěr procházky byl
věnován prohlídce rekonstruované staré radnice.
Všechny užitečné informace jsme získali díky entuziasmu Libora Honzárka, který nás celý den provázel.

Slavnostní večer pak pokračoval koncertem slovenského tria La Gioa v havlíčkobrodském KD. Ještě chvilku po koncertě jsme navzájem probrali důležité společné věci s tím, že další setkávání bude
v rámci putovní výstavy fotografií, která již má svoji
tradici a v níž nás letos zastupovali Eva Šašková,
Lubomír Fila, Tomáš Sysel, Ladislav Velehradský,
Veronika Pilařová, Ludmila Kontowiczová, Romana
Kontowiczová, Iveta Wagnerová, Irena Mrázková,
Soňa Vrbová, Jakub Čepelák, Jana Králová, Jaroslav
Hlaváček, Václav Vícovský a Eva Karlíková.
Odjížděli jsme z „Brodu“ jako z „Brodu“.

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
paní Marie Brožková, paní Zdenka Kapalová, paní Valerie Kuchařová,
paní Miloslava Strejčková, pan Josef Boruta, paní Helena Drábková,
paní Miloslava Zadinová, paní Soňa Wretzelová, paní Emilie Picková,
paní Miloslava Kobližková, Zdeňka Miková a pan František Pazderec.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Pavel Janík
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Fotosoutěž Brody v Brodě počtvrté
V letošním roce došlo 518 soutěžních fotografií. Soutěž byla vypsána v kategoriích: krásy města s rozšířením téma o detail (274 fotografií), život ve městě (190 fotografií). V poslední době jsou v oblibě staré
fotografie, snad pro svůj nostalgický půvab, proto Fotostředisko Havlíčkův Brod, které soutěž ve spolupráci
s městem řídí, letos vyhlásilo i kategorii staré – nové nebo dříve a dnes. Na toto téma dorazilo 54 fotografií. Za Český Brod soutěžilo celkem 15 soutěžících s celkovým počtem 98 fotografií. Všem, kteří za naše
město soutěžili, děkujeme.
Komise složená ze zástupců Brodů fotografie vyhodnotila 2. listopadu. V pátek 25. listopadu proběhne v Havlíčkově Brodě předání cen a zahajovací
vernisáž, kde bude představen nový katalog fotografií 2016. Putovní výstava proběhne mezi všemi
Brody v průběhu příštího roku. V Českém Brodě výstava proběhne v jarních měsících 2017 ve vstupní
části KD Svět.
Vítězové ročníku 2016:
Krásy města
1. místo: Petr Tichý, Zimní (Havlíčkův Brod)
2. místo: Květa Šaková, Čas k zastavení
(Uherský Brod)
3. místo: Jaromír Svoboda, -15 (Havlíčkův Brod)
cena předsedy: Irena Mrázková, Zimní noc
(Český Brod)
Život ve městě
1. místo: Vladimír Kunc, Rozhovor
(Havlíčkův Brod)
2. místo: Josef Maštalíř, Rock na náměstí
(Havlíčkův Brod)
3. místo: Lenka Rázlová, Výlet do historie
(Havlíčkův Brod)
cena předsedy: J an Jelínek, Kamarádi
(Havlíčkův Brod)

Staré a nové
1. místo: Květa Lutnerová, 1963 máma – 2016 dcera (Havlíčkův Brod)
2. místo: Iveta Wagnerová, Stavokonstrukce 1980
– 2016 (Český Brod)
3. místo: Vladimír Kunc, Konfrontace 1
(Havlíčkův Brod)
cena předsedy: František Blaha, Včera a dnes
(Uherský Brod)
Mladí
1. místo: Radek Votoček, Na schodech (Železný Brod)
2. místo: Petr Šourek, Hladomorna (Železný Brod)
3. místo: Yang Cai, Deštivý den (Havlíčkův Brod)
cena předsedy: Yang Cai, Procházka (Havlíčkův Brod)
Cena udělená porotcem města
Český Brod: Eva Šašková, Radost ze života
Havlíčkův Brod: Marek Hladík, Křížení okurek
Uherský Brod: Květa Šaková, Za pět dvanáct
Vyšší Brod: Romana Marková, Tok času
Železný Brod: Jan Mašek, Malý rynek
Všechny soutěžní fotografie včetně minulých ročníků naleznete na www.fotobrody.cz.
Zdenka Bočková, IC Český Brod a Kateřina Nováková,
produkční KD Svět, foto: Eva Šašková
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V rámci projektu Učíme se udržitelnému rozvoji
se uskutečnily tři desítky akcí
Český Brod – Tři desítky akcí v průběhu celého letošního roku, stovky účastníků. Tak by se dal číselně vyjádřit projekt města Český Brod s názvem Učíme se udržitelnému rozvoji. Projekt podpořilo Ministerstvo
životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR. Město je současně zapojené do projektů místní
Agenda MA21 a Zdravá města..
V rámci projektu se uskutečnily osvětové komunitní
kampaně (Ukliďme Pošembeří – Den Země, Světový
den bez tabáku, Město v pohybu, Evropský týden
udržitelného rozvoje, Národní dny bez úrazů, Evropský týden mobility či Dny zdraví), na něž přišla
spousta lidí všech věkových kategorií. Nechyběly
jednorázové vzdělávací akce vycházející z agendy
MA21 s důrazem na životní prostředí (Lesní den,
Noc v lese, Promítání dokumentárních filmů s besedou). Akce byly provázány s místními školami. Například se základními školami Žitomířská a Tyršova
se uskutečnila Noc v lese. Program připravili skauti
a městské lesy, město zajistilo autobus do hájovny.
„Součástí výletu s přespáním v hájence byla i procházka lesem, kde se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, zkrátka příjemná vzdělávací akce s oblíbeným opékáním buřtů,“ popsala PR manažerka
města Petra Ištvániková.
Na promítání filmů zase město spolupracovalo
s MAS Pošembeří, kde navázalo na její projekt Učíme se filmem. „Pomohli nám zajistit kvalitní film
i dva průvodce festivalových ozvěn. Přišli žáci základních i studenti středních škol. Šlo o témata jídla, obezity, historie stravování, následků chybného
stravování. Kdyby jen několik dětí z těch, které přišly, začalo přemýšlet, kolik litrů slazených nápojů
týdně vypije, splnila akce svůj účel,“ dodala Petra
Ištvániková.
Další součástí projektu bylo Fórum zdravého města
Český Brod k udržitelnému rozvoji. Město ho dělá
pravidelně. Z problémových oblastí pak vždy vybere k řešení ty nejožehavější, které obyvatele trápí.
Uskutečnilo se také několik komunitních projednávání, jako například nad využitím kostela sv.
Havla ve Štolmíři, novou podobou webových stránek města, variantami studie zeleně na místním
hřbitově nebo plánem mobility města Český Brod.
Největší zájem byl o využití kostela sv. Havla. Se zájmem lidí se setkalo i projednávání úprav zeleně na
městském hřbitově.

Pěknou návaznost má projekt i v tom, že při Dnech
zdraví s Českým červeným křížem se domluvila
spolupráce, kdy zaměstnanci městského úřadu vyrazí darovat krev.
Z projektu byl hrazen i názorový průzkum, který se
uskutečnil ve městě už počtvrté. „To nám umožňuje mimo jiné sledovat trendy v oblasti školství,
dopravy, bydlení apod,“ vysvětlila Petra Ištvániková s tím, že do průzkumu se zapojilo zhruba 400
respondentů.
„Zajímá nás názor veřejnosti na život ve městě
a s výstupy bude radnice pracovat při dalším plánování rozvoje města,“ shrnul starosta Jakub Nekolný celý projekt, který navázal, doplnil a rozšířil
již fungující systém. Znamená to, že se nejedná
o jednorázovou záležitost jen na dobu podpořenou dotací.
„Chceme, aby kampaně a podobné akce pokračovaly do dalších let. Dny mobility, Den Země, Dny
zdraví, dopravní dny jsou naše tradiční akce, které
jsme do projektu zapojili a budou samozřejmě dál
pokračovat,“ vysvětlil starosta.
„Naším zájmem je mít co nejvíce zapojených občanů a jejich podnětů a do budoucna možná i spokojených obyvatel,“ zakončil starosta.
Jana Martínková, redaktorka Kolínského deníku
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13. Drakiáda tentokrát Na Kutilce
Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, které pořádá nezisková organizace LECCOS, společně se 14. střediskem Junáka Psohlavci a Informačním centrem pro mládež, proběhlo v sobotu 15. října. Návštěvníky
neodradilo ani bezvětří, které trvalo celé odpoledne, kdy probíhala tato tradiční českobrodská akce.
Velmi chladné říjnové dny vystřídalo v sobotu
příjemné slunečné počasí a na atletický stadion
Na Kutilce dorazilo více než 170 návštěvníků a v tradičních dračích soutěžích zápolilo téměř 90 dětí.
Děti, většinou s pomocí svých rodičů, převážně tatínků, vyvedly své draky do výšky, kde ovšem draci
vydrželi létat jen chvíli. „Na bezvětří jsme, bohužel,
na naší Drakiádě zvyklí. Dětem nezbývá nic jiného,
než se snažit draka vyhnat co nejvýše nebo vytrvale běhat a vést draka za sebou,“ posteskla si Andrea Hradecká, jedna z pořadatelek.

stezkou, vyzkoušely si sport woodkopf nebo korfball, ale také si mohly na památku vyrobit svoji
vlastní placku. Zajímavou disciplínu pro ně připravila firma Elektrowin, která se zabývá zpětných odběrem vysloužilých elektrozařízení. Děti se na jejím
stanovišti dozvěděly více o materiálech, ze kterých
se různé elektrické přístroje vyrábí, a jak je důležité tato zařízení správně třídit a recyklovat. Také si
zaskákaly na velké nafukovací konvici. Všichni malí
účastníci, kteří prošli alespoň polovinou disciplín,
si odnesli malé odměny.

V soutěži o nejkrásnějšího svépomocí vyrobeného
draka soutěžili draci látkoví i z papíru. Malí tvůrci, majitelé nejkrásnějších draků, i nejvytrvalejší
„dračí piloti“, byli na konci odměněni zajímavými
cenami.

Symbolický startovní poplatek činil tento rok 20 Kč.
Vybíral se u příležitosti veřejné sbírky LECCOS, z. s.,
která celý výtěžek použije na podporu aktivit NZDM
Klub Zvonice, které v Českém Brodě a jeho okolí nabízí dětem od 6 do 20 let prostor pro trávení volného času, podporu jejich aktivit a pomoc v obtížných
životních situacích.

Ten, kdo v sobotu nechtěl v bezvětří pouštět draka, mohl si projít dvanácti disciplínami. Děti stavěly vysoké věže na hranolkovišti, běhaly na gumě,
soutěžily ve vázání uzlů na čas, prošly si slepeckou

Za pořadatele Drakiády, Dita Nekolná
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Beánie 2016
Dne 1. října se konala v sokolovně v Českém Brodě Beánie kvinta. Letos proběhl už 5. ročník, jehož hlavním
tématem byl vesmír.
V podstatě se jednalo o jakýsi uvítací večer pro
studenty 1. ročníků českobrodského gymnázia,
tedy pro primány a pro nás, první ročník čtyřletého
studia.
Program si pro nás připravili letošní maturanti,
kteří se zároveň ujali i moderování celého večera.
Součástí programu bylo plnění různých úkolů, vtipných i vědomostních.
Jedním z nich bylo nacvičit se svou třídou společnou choreografii skupinového tance „Makaréna“,
což se povedlo nám i primánům.
Mezi jednotlivými úkoly hrála živá hudba, a tak si
mohli studenti, rodiče a další hosté zatančit.
Na závěr měla každá třída podle několika zadaných
indicií získat klíče k truhle, v níž se ukrývaly zelené

šerpy pro primány a tmavě modré pro prváky čtyřletého studia.
Obě třídy vše zvládly na jedničku, a tak jsme byli
ošerpováni, přijati mezi studenty gymnázia a oficiální část večera mohla skončit.
Následovala volná taneční zábava, která byla ukončena až o půlnoci.
Letošní Beánie se opravdu vydařila. Bavili jsme se
my, přímí účastníci programu, ale i přítomní studenti dalších ročníků, spokojeni byli i naši rodiče
a všichni další hosté.
Již se těšíme na další ročník. I když už nebudeme hlavní účinkující, ale „jenom“ hosté, určitě se zúčastníme.
Kateřina Dobešová, 1. A4
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Ceny příběhů bezpráví aneb Dějiny Evropy 20. století,
to jsou slzy, bolest a krev
Zhruba rok zpátky nám, mně a jednomu mému spolužákovi, Láďovi Pokornému, pověděl prof. Volvovič
o soutěži pořádané českou humanitární, rozvojovou, vzdělávací a lidskoprávní organizací Člověk v tísni.
Jedná se o Ceny příběhů bezpráví, existující již od roku 2009, které uděluje studentská porota právě na
základě nominací podaných mladými lidmi. Nominován může být kdokoliv, kdo v období komunistického
režimu prokázal jakýmkoliv způsobem svou odvahu, ať už svými postoji či činy.
Ohledně toho, koho budeme do soutěže nominovat, jsme měli jasno během chvilky. Již několik let
naše gymnázium totiž navštěvuje pan František
Teplý. Vykládá nám o svém životě a různých příhodách, které se staly jemu a jeho rodině za doby
komunismu, a protože jsme jeho příběh ve zkratce
již znali, byl pro nás při nominaci jasnou volbou.
Nehledě na to, že nikdo z nás nezná člověka, který
by si nominaci zasloužil více než právě on.
Během několika následujících měsíců jsme absolvovali schůzku s panem Teplým, přepsali téměř
sedmihodinový rozhovor, který během tohoto setkání vznikl a za neskutečné podpory prof. Perutky
a prof. Volvoviče, kterým tímto děkujeme, vznikl náš soutěžní text nesoucí název Dějiny Evropy
20. století, to jsou slzy, bolest a krev (k dispozici na
www.gcbrod.cz).

následoval projev Bohuslava Sobotky a poté herečka a politička Magda Vášáryová předala první
ocenění. Druhá cena byla předána z rukou ministra kultury ČR Daniela Hermana. Do třetice převzal
cenu pan Teplý, a to z rukou ukrajinského aktivisty
Hennadije Afanasjeva.
Musím říct, že sledovat pana Teplého při přebírání
ceny a následném proslovu byl zážitek na celý život a jsme moc rádi, že jsme se mohli této soutěže
účastnit a také, že cenu si mohl odvézt právě pan
Teplý, protože životní příběh, energie a optimismus
tohoto pána je opravdu něčím neskutečným.
Tereza Houžvičková,
studentka oktávy Gymnázia Český Brod

Přestože jsme na celou soutěž přes prázdniny
pozapomněli, 18. října jsme obdrželi email od organizace Člověk v tísni, obsahující pozvánku na
slavnostní předávání cen a a především gratulaci
k našemu vítězství v soutěži. Nevěřili jsme vlastním
očím – z celkového počtu sedmnácti přihlášených
se námi nominovaný pan Teplý umístil mezi pouhými třemi oceněnými.
Cena příběhů bezpráví mu byla předána
18. 11. 2016 v kině Lucerna na slavnostním předávání, které zahájila svou písni Emma Smetana,

František Teplý
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M‘am‘aloca a advent ve Štolmíři
M´am´aloca o.p.s. působí v mnoha oblastech již 12 let. Přestože je organizace nejčastěji spojována s veřejnou pecí ve Štolmíři i ostatní aktivity stojí za povšimnutí. Během uplynulých 6 let sdružení, respektive
obecně prospěšná společnost pomohla realizaci několika projektům.
Působištěm není jen Český Brod a okolí, ale aktivity
zasahují do celého Středočeského kraje a dokonce
i za hranice státu. Významnou dlouhodobou aktivitou je participace na koncepčních, ale i konkrétních projektech na podporu osob starších 50 let.
V současnosti jsme partnerem mezinárodního
projektu pro ženy 50+, které by měly zájem se stát
profesionálními chůvami. Projekt vede úřad práce v polských Katowicích a dále jsou zde partneři
z Maďarska, Bulharska, Itálie a Irska. Celý projekt
bude trvat až do poloviny roku 2018 a odstartuje
úvodním setkáním začátkem prosince v Polsku,
kterého se zúčastní dva zástupci organizace.
Další aktivitou za hranicemi Českého Brodu bylo
nedávno dokončené první veřejné agility hřiště

ilustrační foto

pro psy v Kolíně. Na tento mini projekt navazuje
na vedlejším pozemku (Kolín-Štítary) první veřejná
dráha pro Spartan Race neboli tréninkové hřiště
pro závodníky i amatéry v poslední době velmi populárního sportu. Otevírat by se mělo v první polovině roku 2017 a budou zde pravidelné soutěže
dospělých i mládeže.
Ve Štolmíři nezahálíme a chystáme ve spolupráci
s církví a městem Český Brod adventní koncert Jiřího Stivína. Koncert bude v kostele sv. Havla 10. 12.
od 16.00. Zazní speciální program mistra za doprovodu cembalisty a zpěvačky. Koncert okoření básnické vystoupení Rudolfa Kvíze. Samotný začátek
adventu patří již tradičně vánočním dílnám pro
malé i velké v ateliéru M´am´aloca a kulturnímu
rozsvícení vánočního stromu ve Štolmíři. Kdo přijde, bude si s Luckou Čurgaliovou moci zazpívat,
horkým nápojem utišit žízeň a nově si také bude
moci vybrat něco na mini vánočním jarmarku, kde
bude prodávat své výrobky Zvoneček Bylany. Vše
vypukne 26. 11. od 14.00 hod.
Bc. Jiří Stuchl, M´am´aloca o.p.s.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
V českobrodském IC je v prodeji nová kniha zdejšího historika Vladimíra Jakuba Mrvíka s názvem „Zahrada květná a melounice“, kterou
letos vydala Ostravská univerzita. Kniha představuje každodenní život
poddaných na Českobrodsku a Černokostelecku v době baroka s různými pohledy na poměry Čech po třicetileté válce. Formou rozsáhlých
encyklopedických hesel je zde představeno život dvaceti vsí bývalého
Černokosteleckého panství, včetně blízkých Liblic, Štolmíře, Tuchoraze, Lstiboře, Bylan nebo Vrátkova. Tyto údaje vycházejí především
z tzv. Zlatého urbáře Černokosteleckého panství z let 1672 – 1677,
mezi historiky velice známého a ceněného pramene, který nebyl (!)
až doposud ani zčásti vydán tiskem. Kromě toho jsou u každé vsi
uvedeny údaje z robotní knihy nebo seznam obyvatel k stejnému
roku. Poslední komentovanou částí hesla u řady lokalit je výtah z pozemkových knih z konce
18. století, kdy úředníci pečlivě popsali vzhled každé poddanské chalupy, a to včetně vnitřního
vybavení domácnosti. Kniha pochopitelně obsahuje řadu soudobých názorných ilustrací.
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Podzim v mateřské škole Český Brod – Liblice
Kralující podzim okouzlil celou naší školku. Věnujeme se sběru a hrabání listí, sběru kaštanů pro lesní
zvířátka. O zvířátkách si také povídáme a učíme se o nich i básničky. Třeba o ježkovi, který dupe kolem
chalupy, a tak to zkoušíme jako on, až se otřásá celá naše školka. Nevynecháme však ani ostatní zvířátka
a ptáčky, na nikoho nezapomeneme.
Pozorujeme plody a plodiny, které se na podzim
sklízí. Ochutnali jsme jich co nejvíce a dokonce
jsme je skoro všechny našli v okolí naší školky na
zahrádce. Učíme se je poznávat a povídáme si
o tom, co se z nich dělá dobrého – například z jablek a švestek. Přidali jsme je do koláčů, posypali
je skořicí s cukrem a dali upéci. To jsme si všichni
moc pochutnali a vzali s sebou domů na ochutnání
maminkám a tatínkům.

Nejvíc nás však baví tvoření, a to díky široké škále
barev, kterou na podzim pozorujeme všude kolem
nás v přírodě. A tak máme spoustu nápadů. Například obtiskáváme listy, rozpůlená jablka a hrušky, které však musíme nejdřív natřít temperou.
„Vyťupáváme“ kukuřici zrníčka pomocí nastříhané
houbičky na nádobí a kolíčků na prádlo, které nám
slouží jako držátko, když kousky houbiček namáčíme do vybrané barvičky, a tak dále.
Mícháme barvy a sledujeme, jaká další nám z toho
vznikne. Na podzim se názvy barev dokonce učíme
a příroda nám v tom velmi pomáhá. Když jdeme
na procházku, tak barvy hledáme kolem nás nebo
odpovídáme na otázky od paní učitelky. Podzim ve
školce je prostě prima!
Marcela Ložková, MŠ Liblice
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Podzimní prázdniny v Pardubicích
Již tradičně jsme se v době podzimních prázdnin vydali na velkou vícedenní skautskou výpravu. Tentokráte
do Pardubic. Cesta vlakem nám utekla hrozně rychle a za chvíli už jsme se objevili před skautskou základnou Vinice Pardubice, kde budeme až do neděle.
Hned odpoledne jsme si zahráli hru. Získávali jsme
suroviny, ze kterých jsme pak postavili pomyslný dům. Všichni se do činností pustili se zápalem
a velkou energií. Tým, který měl nejvíce domů
a surovin, vyhrál. Zbytek dne jsme strávili s našimi
družinovými kamarády.
Druhý den ráno jsme vyrazili na hřiště v Olympijském parku Pardubice, kde jsme si procvičili všemožné sportovní dovednosti, počínajíce basketbalem a volejbalem, přes minigolf až po sjezd lanové
lávky. Odpolední program rozděleni na kluky a holky jsme strávili v bazénu a výrobou halloweenských
dýni. Večer se opět nesl ve znamení družinového
programu. Např. skautky si vyzkoušely při noční
bojové hře své smysly, šikovnost a v neposlední
řadě svou odolnost proti strachu.
V pátek ráno jsme v blízkém parku svedli velký boj
o poklad, při kterém jsme museli zapojit jak naší
rychlost, tak schopnost taktizovat. Vyhráli ti lepší.
Odpoledne nás čekala delší poznávací procházka
po Pardubicích, doplněná různými hrami v centru města. Po večeři jsme se dozvěděli nenadálou
zprávu, že v blízkém okolí přistála mimozemská
loď. Naším úkolem bylo zmapovat výskyt mimozemšťanů a zjistit jejich přesnou podobu (opět vyhráli ti lepší).

Sobotní den jsme navštívili lanové centrum. Pro
mladší zde byly připraveny všemožné prolézačky
a trampolíny. Pro starší tu byl lanový okruh ve výšce téměř jedenáct metrů, zakončený skokem do
bungee houpačky. V klubovně si během výpravy
družiny vyzkoušely i vysokou vnitřní leteckou stěnu s jištěním a bylo poznat, že pravidelný trénink
doma přináší výsledky. Poslední večer si ti starší
zpříjemnili promítnutím filmu. Vlčata vyrazila na
večerní hry a světlušky se vydaly hledat kouzelnou
hvězdnou lucernu.
V neděli zbyl čas užít si dopoledne se svými kamarády, poklidit klubovnu, rozloučit se s Pardubicemi
a po obědě jsme zamířili k domovu.
Fano, skautské středisko Psohlavci 14
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Šemberská 12
Nechte mě vám teď povyprávět o dalším ročníku kouzelné, avšak vyčerpávající Šemberské 12.
Když se ráno před závodem ukázalo, že nebudu
moct závodit, vyndala jsem z batohu oblečení
a naopak přibalila zrcadlovku. I když nemůžu závodit, pojedu alespoň pomoct. Dostala jsem přesně
takovou práci, jakou jsem chtěla. Sledovat závod
skrz hledáček fotoaparátu.
A teď k závodu. Šemberská 12 dostala svůj název
podle místa, kde se koná (Dolánky u Šembery),
a podle dvanácti záludných disciplín, které na soutěžní hlídky čekají. Jako první letos na závodníky
čekala stavba stanu. Rychle ubíhající dvouminutový limit vyčaruje na tvářích závodníků výrazy
k nezapomenutí. Dále překonat lanovou lávku,
která také umí pěkně pozlobit, po ní zatlouct hřebík a pokračuje se na šplh po laně, disciplínu, která
přidá trestné body mnoha hlídkám.
Vyčerpaní a s bolavýma rukama se poté starší
závodní hlídky vydávají vstříc azimutům. Mladší
závodníci orientují mapu s takovým umem, že se
nestačím divit. A je to tady! Střelba ze vzduchovky.
Mé oblíbené stanoviště. Asi proto, že se střílí vleže
a mám tak čas se vydýchat.
Další na řadě je morseovka. Pomocí červených
praporků vysílají dvojice jedno písmenko za druhým a rychlostí blesku luští krkolomné šifry. Hod
granátem. Od rozhodčích se doslýchám teorii, že
ženy nebyly zrozeny k házení. Tak čekám na dívčí
závodnice a doufám, že mě nezklamou. A podařilo
se, šikovná dívčí hlídka ukázala rozhodčím co proto a já můžu spokojeně pokračovat na disciplínu Y,
která je každý rok pro závodníky překvapením. Ta
letošní je obzvláště kreativní a zamotá nejednu závodnickou hlavu.

Pokračuji v cestě až k vázání uzlů na čas. Míjím
řezání a štípání dřeva, které se soutěžícím hodí
k další disciplíně – přepalování provázku. Letos je
sucho, tak jde oheň rozdělat lépe než jindy, ale co
to! Provázek ne a ne přehořet. Nakonec však i naše
nehořlavé provázky přehoří a předposlední disciplína je tu.
Plížení. Jako správný fotograf si lehnu na zem za
spletitou síť provázků a vyčkávám. Mám možnost
zachytit soustředěné pohledy závodníků při snaze
nedotknout se provázků nad nimi. Špinaví a vyčerpaní pokračují k poslední disciplíně a tou je bariéra,
která jako poslední stojí mezi nimi a vytouženým
cílem. S námahou většina z nich překážku překoná
a vyčerpaní dobíhají do cíle.
Výsledky jsou sečtené! Čas na vyhlášení. První tři
hlídky z každé kategorie si mohou vybrat z úžasných cen, ale ta hlavní je jen jedna! Cena pro
nejlepší středisko v součtu všech výsledků. Nikdo
napětím ani nedutá, a když Moko přečte výsledek,
následuje hlasitý křik a jásot. Je to doma!!!
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Karolína Mukařovská
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Podzimní slavnosti v Liblicích
V sobotu 22. října 2016 se prostory liblické střední odborné školy proměnily již podruhé v podzimní tvořivé dílny.
V době před Haloweenem pochopitelně nechybělo dlabání nebo malování dýní, výroba různých zvířátek z kaštanů a jiných přírodnin, chrastítek z ořechů, strašidelných lucerniček, ježků, pavučin z vlny
či podzimních věnečků. Děti si také mohly dekorovat perníčky, které si mnohdy s chutí hned snědly,
anebo zakoupit perníčky již krásně ozdobené. Malé
slečny zaujala možnost vyrobit si vlastní náramek
z nepřeberného množství korálků a chlapce zase
náramek z padákové šňůry. Ti, kteří nechtěli tvořit,
se mohli alespoň kochat tvorbou ostatních.
Byla zde také možnost zakoupit si různé podzimní
přírodní a textilní dekorace, výrobky z keramiky,
zboží z Nepálu, med od místních včelařů či domácí česnek.

Fotografie z akce jsou umístěny na stránkách
http://www.spolekpratelobceliblice.rajce.idnes.cz
V sobotu 26. listopadu od 10 hod. vás srdečně zveme na adventní dílničky s možností zakoupení různých již vánočních dekorací. Poté v 17.30 hod vyjde
od Střední odborné školy, za zvuku zvonečků, které
si můžete přinést, průvod světýlek. Na závěr průvodu v 18 hod. vystoupí Ve Staré vsi „u zvoničky“
děti z Mateřské školy v Liblicích a bude slavnostně
rozsvícen vánoční stromeček.
Přijďte si společně s námi připomenout, že se blíží
vánoční čas.
Martina Zvolánková, Spolek přátel obce Liblice

ŽIVÝ BETLÉM
Římskokatolická farnost Český Brod vás srdečně zve na Živý Betlém, v neděli 25. prosince
2016, 15.00 – 16.00 hod. v kostele svatého Gotharda v Českém Brodě.
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Kam za hudbou a zpěvem s Voxem?
Naše rozmanité muzikální těleso má pro adventní i vánoční čas opět poměrně „natřískaný diář“ koncertů. Po příjemném zářijovém rozezpívání při počernickém Babím létě, kam věrní posluchači museli téměř
proplout průtrží mračen, jsme se těšili na tradiční Martinské posvícení 12. listopadu ve Lstiboři. Hned
následující den – v neděli večer jsme s velkým očekáváním zakusili akustiku pro nás nového prostoru největšího kostela v Plaňanech. Na všech třech koncertech jsme cestovali hudebními epochami. Oprašovali
jsme osvědčené sborové kousky a postupně přidávali části nastudované v posledním období.
Tradiční odbočení i letos čeká posluchače na svátek
svaté Cecílie, patronky sborů a muzikantů nejen
chrámových. Letošní perličky Cecilčina náhrdelníku poskládají žáci a učitelé ZUŠ, zpěváci chrámového sboru sv. Gotharda. Umělecký přednes Rudolfa
Kvíze doprovodí varhanní improvizace Petra Štěpána. Pokud dostanete Zpravodaj do rukou včas
nebo se o koncertu dozvíte jinou cestou, neváhejte
v úterý 22. listopadu v šest večer navštívit kostel
na náměstí.
Ačkoli jsme si před několika lety předsevzali, že
s Rybovkou budeme šetřit a letos vynecháme
i z technických důvodů koncert v tismické bazilice,
kde se restaurují nástěnné fresky, užijeme si tuto
lahůdku dvakrát ve vlastním provedení – na třetí
adventní neděli, která letos připadá už na 11. prosince, kdy znovu zavítáme do Plaňan a jako Tříkrálový koncert ji uvedeme v Čestíně u Uhlířských
Janovic v sobotu 7. ledna ve 14. hodin. Ti zpěváci,
kterým neodejdou hlasivky odpoledne, se ještě
přidají v šest večer ke kouřimskému svatoštěpánskému sboru.
Rozhodně si nenechte ujít také náš předvánoční
koncert v kostele sv. Gotharda. Nově nastudované
vánoční skladby Bacha, Černohorského a Poulence
okořeněné pásmem španělských koled jistě přispějí k potřebnému zklidnění mnohdy zbytečného

shonu před svátky. Na tento koncert přijďte poslední adventní neděli 18. prosince.
Někteří z nás se stejně jako o předchozích Vánocích zapojí do svátečního programu u sv. Gotharda. Štědrodenní odpoledne trochu zkrátí mše pro
rodiny s dětmi. Nové zpěvy zazní také o půlnoční.
Na Boží hod odpoledne si s námi přijďte zazpívat
koledy k Živému betlému. Na závěr odpoledního
programu znovu zahájíme výstavu betlémů. Již teď
děkujeme všem, kteří se svými výtvarnými dílky či
jakkoli jinak do organizace výstavy zapojí.
Na Štěpána a Silvestra si ještě zazpíváme Českou
mši vánoční a Brixiho „Pastorálku“ a již můžeme
vyhlížet příchod Tří králů, který, jak jsem už psal,
oslavíme opět dublovaným zpěvem.
Kdyby se Vám pak zdálo v dalších zimních týdnech
příliš ticho, nenechte se mýlit. To se jen budeme
důsledně soustředit na naše jarní vystoupení. Velice nás těší dlouhodobá přízeň vás – pozorného
a vděčného publika, všech našich příznivců a dárců
i podpora města, bez nichž bychom si takovou šíři
i hloubku našeho zpívání a muzicírování mohli jen
obtížně představit. Pokusíme se tuto přízeň nezklamat. Těšíme se na další umělecká setkání!
Aleš Kašpar
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Halloween 2016
Jak už to bývá, po prázdninách se jde do školy. I po těchto pěti podzimních prázdninových dnech jsme
se chystali do školy s vědomím, že budou následovat další dlouhé týdny vyučování. Jako obvykle i tento
poprázdninový týden začínal pondělím. Samotné pondělí už ale tak obvyklé nebylo. Ano, hádáte správně.
Byl Halloween, na který se děti už dlouho s nedočkavostí těšily a už dlouho předem oprašovaly ty nejstrašidelnější masky, jaké ve skříni nebo na půdě našly.
Halloween letos zorganizovala naše třída 9. B. Převlékli jsme se do strašidelných kostýmů, nalíčili
jsme se a vydali se strašit. Nechci vám lhát, děti
křičely ještě dřív, než jsme přišli ke dveřím. Pak
ovšem byly, odvaha neodvaha, stejně všechny děti
obdarovány bonbóny a ty nejmenší dostaly i omalovánky.
Vyhlásili jsme také soutěž o nejhezčí halloweenský plakát. Plakáty se všem třídám velice povedly
a druhý den jsme vyhlásili výsledky a udělili jsme

ceny v podobě čokoládových medailí, diplomů
a muffinů, které dívky z devátého ročníku samy
napekly. Navíc plakáty krásně vyzdobily budovu
„Myšárny“.
Letošní Halloween se tedy náramně vydařil a já
věřím, že už teď se jistě všichni těší, jaký bude ten
příští, tentokrát v režii žáků současné 8. A a 8. B.
Matěj Polák, 9. B, ZŠ Tyršova Český Brod
foto: Zdena Holečková, ZŠ Tyršova, Český Brod

Příběh lesa...
...film nabitý vůní čerstvé kůry, švitořením ptáků, honičkami čtyřnohých obyvatel lesa, šustěním kupek
právě spadaného listí, vykulenýma očima nedávno narozených mláďat.
Film, který vám nabídl záběry nevídané a do té
doby neviděné. Film, po jehož zhlédnutí máte
obrovskou chuť se do lesa okamžitě vypravit. To
všechno v říjnu v brodském kině nabídl dětem ze
ZŠ Tyršova francouzský film Příběh lesa.
Po návratu jsem se svými páťáky ještě dlouho
o snímku rozprávěla a byla jsem ráda, že prakticky
na všechny děti zapůsobil tak silně jako na mne.
Hned začerstva jsme své pocity zobrazili výtvarně,
povídali jsme si, co si děti z filmu vybraly jako téma
svých obrázků a proč.

Tolik balzámu na duši uprostřed přetechnizované
doby, kdy bez mobilu a jeho ostatních „příbuzných“
vidíte i malého „člověka“ málokdy, kdy se dnes do
lesa už „jen tak“ moc nechodí.
A tak i proto jsme si naše podzimní výletování završili vycházkou do lesa. Právě jen tak, s košíčkem,
na houby. Nasát onu vůni a rozhlédnout se, uvést
se do klidu. Jsme přeci ekoškola. Usmál se na nás
nádherný podzimní den, nesli jsme si všichni domů
houby a stromky koupené v místním zahradnictví
a cestou zpátky jsme i trochu vyčistili les.

Ze společnosti
Myslím, že jsme si také trochu prožili svůj příběh
lesa a pocity i poznatky nás budou provázet ještě dlouhou dobu. Po husitské výpravě na Lipany
a výletu na Karlštejn to byla jedna z nejbáječněj-
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ších podzimních akcí, kterou jsem se svou třídou
letos zažila.
Míša Kemrová a 5. A, ZŠ Tyršova

Návštěva hasičské stanice
Dne 13. 10. navštívily třídy 1. A a 1. B ze 2. základní školy na pozvání hasičů místní hasičskou stanici. Třídy
byly pozvány na předčítání hasičských pohádek ze stejnojmenné knihy.
Tato kniha pro děti je unikátní tím, že autory všech
čtrnácti pohádek jsou samotní příslušníci Hasičského záchranného sboru ze všech krajů České republiky. Pohádky, které si zde lze přečíst, jsou sice
smyšlené, ale smyšlené skutečnými odborníky na
požáry všeho druhu. V knize jich najdeme celkem
čtrnáct.

seznámily s tím, co vše patří do vybavení hasičů,
které důležité věci s sebou musí příslušníci hasičského sboru vozit k výjezdům. Asi největší radost
však měly tehdy, když se mohly posadit do kabiny
záchranného vozu, osahat si vnitřní vybavení a zeptat se na vše, co je zajímalo. Ochotní páni hasiči
vždy trpělivě odpovídali na jejich zvídavé dotazy.

Pan velitel hasičského sboru z Českého Brodu dětem přečetl pohádku, která se jmenovala Tajemství ohně.

Návštěva se vydařila a děti odcházely zpět do školy
velmi spokojené.

Za pozorný poslech byla dětem odměnou možnost vidět hasičská auta v celé jejich kráse. Děti se

Dana Tůmová a Eva Kolankiewiczová, ZŠ Tyršova
foto: Romana Lupínková, ZŠ Tyršova
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Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti
Dne 1. října byl zahájen Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti, což je mezinárodně vedená kampaň
s cílem vzbudit zájem o problematiku kybernetické bezpečnosti.
Informační společnost, ve které právě žijeme, si
žádá změnu přemýšlení. Je nutné více než kdy dříve přijmout odpovědnost za své jednání a to nejen v případě zabezpečení svých vlastních zařízení
technologickými nástroji, ale i při využívání služeb,
jež informační technologie nabízejí. Osvěta v oblasti kybernetické bezpečnosti je téma, kterému se
naše škola intenzivně a kontinuálně věnuje, protože právě děti a mladí lidé ve věku 11 – 17 let jsou
nejohroženější skupinou kriminality páchané na
internetu, tzv. kyberkriminality. V roce 2015 došlo
v České republice meziročně k nárůstu o 27 % zejména v oblasti sexuálního nátlaku a zneužití k výrobě pornografie.

problémy současného internetového světa – sexting (posílání zpráv, emailů, fotografií či videí se
sexuálním obsahem), kybergrooming (druh psychické manipulace zneužívající dětské důvěřivosti
a naivity k sjednání schůzky, většinou za účelem
sexuálního zneužití) a kyberšikanu (šikana prostřednictvím komunikačních technologií).
Za ZŠ Žitomířská Bc. Lenka Vraná,
výchovná poradkyně

Ve spolupráci s por. Fejfarovou z Policie ČR Kolín
jsme v říjnu pro naše žáky 5. až 9. tříd uspořádali
besedy na téma bezpečného chování na internetu a používání informačních technologií s využitím
ukázek a informací z konkrétních případů trestních
činů. Pozornost jsme zaměřili na nejrozšířenější

Workshop SOŠ a SOU Čelákovice pro naše deváťáky
Volba povolání je bezesporu velkým a důležitým tématem v životě našich deváťáků a jejich rodičů. Stojí
před rozhodnutím, zda se vyučí či půjdou studovat střední školu, touto volbou si vlastně volí své budoucí
povolání.
Správný výběr studijního oboru je krokem k úspěšné pracovní a životní spokojenosti. Je proto nutné
vybírat s rozvahou a s akcentem na zájmy, osobnostní rysy, schopnosti, zdravotní stav žáků, ale
také na jejich dosažený školní prospěch na základní
škole.
V této volbě se snažíme být našim žákům nápomocni, spolupracujeme také s Úřadem práce
v Kolíně a Městským úřadem v Českém Brodě,
navštěvujeme burzy škol a pořádáme exkurze do
výrobních podniků v okolí.
Další zajímavou aktivitou v této oblasti byl workshop, který pro naše žáky devátých ročníků zorga-

nizovalo SOŠ a SOU Čelákovice. Studenti zde sami
představili jednotlivé obory, kadeřnice a kosmetičky předvedly svoji zručnost a kreativitu, truhlá-

Ze společnosti
ři a mechatronici prezentovali své výrobky a svůj
obor a rovněž možnosti uplatnění na trhu práce.
Prostor byl samozřejmě věnován i besedě, kde nás
zajímaly praktické zkušenosti přítomných studentů
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se studiem a praxí, ptali jsme se také na kritéria
přijímacího řízení a zájem o absolventy těchto oborů ze strany zaměstnavatelů v našem regionu.
S. Heinzová a L. Vraná, ZŠ Žitomířská

Projekt: ČR – demokratický stát
Před podzimními prázdninami žáci 5. B zaměřili svou pozornost na učivo úzce související s nadcházejícím
státním svátkem 28. října. Tématem byla naše vlast jako demokratický stát, který má svou historii, legislativu a pravidla.
Během dvoudenního projektu si žáci zopakovali
a utřídili důležité informace o řízení našeho státu,
státních symbolech a jejich užití, rozdělení úloh
mezi jednotlivými orgány státní moci, zazpívali si
státní hymnu i oblíbenou písničku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Při práci
s textem si připomněli a na mapě vyhledali důležitá
památná místa, která mají vztah k naší národní historii. Během tvůrčí dílny vytvořili všichni společně
velikou nástěnnou mapu České republiky, na kterou nalepili obrázky a fotografie z různých míst naší
krásné vlasti. K tomu se jim hodily informace, které
si vyhledali na iPadech, v encyklopediích a v mapách. Zcela přirozeně děti využívaly své znalosti
a dovednosti z českého jazyka, informatiky, vlastivědy či výtvarné a hudební výchovy. Skupinová,
individuální i společná práce se navzájem střídaly
a doplňovaly tak, že se často pracovalo i o přestávkách. Nikomu to ale nevadilo, protože cílem nebylo
„přežít“ hodinu, ale dosáhnout vytyčeného cíle.
Mnozí si opět uvědomili, že to jde častěji lépe za

pomoci ostatních, než samostatně, a že mnohem
lépe se každá práce daří, pokud si partneři ve skupině rozdělí úkoly a vzájemně se respektují.
Přestože některým žákům po skončení projektu
přišlo zvláštní, že jsme se dva dny neučili, je ze
shora uvedeného výčtu jasné, že se žáci naučili
mnohému nejen o naší vlasti, ale i o toleranci, komunikaci a spolupráci. V závěrečné reflexi žáci ocenili především rozvoj svých dovedností vyhledávat
a třídit informace, diskutovat o svých názorech
a dohodnout se na postupu společné práce.
Další projekt, který nás čeká zanedlouho, nám
umožní vykročit nejen za hranice naší republiky
a kontinentu, ale i celé planety. Vydáme se objevovat vesmír!
Iva Čapounová, ZŠ Žitomířská
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Poslední sezóna ve Wolkrovce končí úspěšně
Po roce se do Českého Brodu vrací extraliga, mistrovské tituly a po letech nový areál. Základní část 1. ligy
mužů nohejbalisté zvládli a zaslouženě obsadili 1. místo. Zajistili si tím účast v semifinále proti týmu Čakovic,
který si ve čtvrtfinále poradil s týmem Prostějova. Obě semifinálová utkání naši hráči zvládli s přehledem.
Doma vyhráli 5:0 a na půdě pražského celku zvítězili
5:1. Mohli se tak těšit na účast ve finále 1. ligy proti
týmu z Horažďovic. Do úvodního domácího zápasu
nevstoupilo naše družstvo zrovna optimálně a po
úvodních dvojicích byl stav 0:2 pro soupeře. V trojicích si body už oba týmy rozdělily a pak zahrál výborně singl M.Vedral. Ešnerova trojka na jeho hru
navázala a stav utkání srovnala na 3:3. Další trojici
jsme bohužel prohráli a soupeř byl tak už jen jeden
bod od vítězství. V závěrečných dvojicích se ukázala
zkušenost a herní kvalita našeho týmu, a tak se zrodilo velmi upracované a utrápené vítězství 5:4.
Odvetné utkání na velmi horké půdě Horažďovic
mělo téměř shodný průběh. Do utkání jsme vstoupili opět velmi vlažně a rozjetý soupeř z ničehonic
vedl 4:1. Pak jsme ale zapnuli na vyšší rychlostní stupeň a utkání nakonec zvládli s výsledkem 4:5. Českobrodský tým si tímto výsledkem zajistil pro příští rok
účast v extralize. Věříme, že se během zimní přípravy do sestavy zapracují naši mladí hráči a podaří se
nám vybudovat konkurenceschopný tým, který se
v příští sezoně bude prát o extraligové play-off.
Naše ženy, pod vedením trenéra Františka Bálka,
odehrály v sobotu 30. 10. na neutrální půdě v Aréně Sparta Praha superfinále 1. ligy žen proti týmu
z Vršovic. Hráčky Vršovic dokázaly náš tým v základní části ligy porazit po dlouhých 2108 dnech.
Začátek finálového zápasu pro naše družstvo začal
skvěle. Lucie Bálková a Jana Mőglichová si ve dvou
setech poradily s elitní dvojicí soupeře. Druhou
dvojici však Cibulková s Červenkovou a střídající

Tymichovou prohrály, a tak byl stav po úvodních
deblech srovnaný na 1:1. V následujících trojicích
bodovaly naše trojice zase obráceně a stav 2:2 naznačoval, že utkání bude drama až do konce. Od
nepodařeného singlu a nepříznivého stavu 2:3 již
ale účinkoval na hřišti pouze náš tým a celé utkání
vyhrál v poměru 5:3.
V uplynulé sezoně dokázaly ženy získat stejně jako loni
všechny zlaté medaile, které získat mohly. Jen těžko
se v historii nohejbalu najde jiný tým, který by to dokázal. Obrovskou zásluhu na výsledcích má i dlouholetý trenér František Bálek. Pod jeho vedením působí
celý tým klidným a velmi zkušeným dojmem.
K obrovským letošním úspěchům patří i získání dotace z MŠMT a městské podpory pro rekonstrukci
staronového areálu za sportovní halou. Končí tím
sice část příjemné historie oddílu ve Wolkrovce,
v podnájmu HZS, ale s novým elánem pro nový
ročník nohejbalových soutěží Vás zveme na jarní
část soutěže již ve staronovém prostředí.
Jan Sýkora – předseda nohejbalu Český Brod
foto: Michal Němec
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Sokolovna v novém, sportovní sál za dveřmi a sál plný kultury
Nejde si nevšimnout, jdete-li Tyršovkou okolo sokolovny. Celá jižní strana budovy svítí novými barvami
a čistotou a sto třiceti dvouletá babička sokolovna jako by omládla a zkrásněla. Je to tak, fasáda je hotova,
převzata a je věrným obrazem toho jak vypadala, když ji naši předkové postavili. Jedinou pihou na kráse
je v těchto dnech už jen fakt, že zatím stále nedorazily dotační peníze z Ministerstva kultury. Ale věříme
v dobrý konec.
Naše druhá velká stavební akce tohoto roku je
v plném proudu a už to v suterénu pomalu začíná vypadat k světu. Máme hotovou podlahu v sále
– tedy až na finální sportovní povrch - rozvedenou
elektřinu, vodu i topení a celý sál je již vyštukován.
V těchto dnech se také montují rošty na podhledy
a vnitřní odvětrávanou předstěnu v sále. Zkrátka
začíná to v těchto prostorech pomalu vypadat jako
u slušných Sokolů… Ale ještě je zde toho hodně
před námi a tak si v skrytu duše přejeme, aby se
nevyskytlo nic, co by zdárné zprovoznění našeho
nového sportovního sálu ohrozilo.
Pokračujeme dále i v pořádání kulturních akcí. Po
koncertu folkové kapely Nezmaři, který se uskutečnil na konci září, chystáme na přelom listopadu
a prosince takové akce hned tři. Tou první bude
26. listopadu divadelní představení „Popel a pálenka“, černá komedie v nastudování Divadla pod
Petřínem a Sokola Kampa. Do sokolovny se tak po
dlouhých letech vrací zpět opravdové divadlo, jaké
zde v předválečných dobách bylo zcela běžnou záležitostí. Nenechte si tedy ujít premiéru!
Hned o čtyři dny později – 30. listopadu - přijde za
dětskými členy Sokola anděl, čert a Mikuláš. Mikulášská nadílka patří už léta k tradičním akcím, které pořádáme. A opět nebude chybět strašidelné
peklo, ale také dárky pro všechny děti a možnost

se v sokolovně vyřádit. Po ukončení dětského programu přijdou ke slovu dospělí členové. I s nimi se
letos jako každý rok setkáme v rámci každoročního
Mikulášsko – vánočního posezení.
4. prosince čekáme sokolovnu nabitou rodiči s dětmi. Přijede nám s kapelou zahrát a zazpívat známý skladatel pan Jaroslav Uhlíř. A tak si určitě užijí
malí i velcí, vždyť kdo by neznal takové hity, jako
je Září, Není nutno, Severní vítr a desítky dalších,
které napsal spolu
se Zdeňkem Svěrákem. Vstupenky
na divadelní představení i prosincový koncert budou
k dostání v Informačním centru na
náměstí. A zpráva
pro členy Sokola:
vstupenky si v IC
nekupujte! Můžete je totiž mít cca o 20% levnější v naší kanceláři
– stačí přijít s platnou členskou průkazkou.
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol
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Setkání talentované mládeže Taekwon-Do ITF, tentokrát v Ostravě
Klání mezi jednotlivými středisky talentované mládeže (STM) se konalo 8. – 9. října 2016 v Ostravě, pod
záštitou Českého svazu Taekwon-Do ITF. Obhájit své vítězství nebo naopak vybojovat nové medaile přijelo
do sportovní haly Sareza 177 závodníků. Tento rok se jednalo již o druhé celorepublikové setkání, na které
se již tradičně přijel podívat i korejský velmistr Hwang Ho-jong (9. dan).
V sobotu ráno se do Ostravy začali sjíždět taekwondisté z různých škol z celé republiky. Začala registrace a vážení závodníků. V poledne v hotelu Park inn
Ostrava proběhl společný oběd a následující program, kterým byla autogramiáda české reprezentace z letošního mistrovství světa juniorů a veteránů.
Další, a tou hlavní částí byl samotný závod, který
vypukl v odpoledních hodinách a trval až do nedělního odpoledne. Naše škola Ge-Baek Hosin Sool
se v celkovém pořadí umístila na skvělém druhém
místě a obhájila tak svoje umístění z minulého setkání talentované mládeže.
Na skvělém úspěchu se podílela i Bulířová Kateřina,
která vybojovala bronzovou medaili ve sportovním

boji jednotlivců. Za skvělý úspěch gratulujeme.
Ovšem další velký závod nám už klepe na dveře.
Dne 11. - 13. 11. se bude konat mistrovství České
republiky v taekwondu ITF v Brně, a proto nám nezapomeňte držet palce!
Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni
na tréninky, které pravidelně probíhají v Českém
Brodě každý čtvrtek od 18.30 – 20.00 v hale TJ Slavoj a které vede Tomáš Komrska IV. dan; kontaktní
tel. +420 737 803 795. Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool najdete na internetových
stránkách www.tkd.cz. Popřípadě nás kontaktujte
na e-mailové adrese: info@tkd.cz.
Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool

Popel a pálenka
T. J. Sokol Český Brod Vás zve na černou komedii Divadla pod Petřínem Sokol Kampa, POPEL
A PÁLENKA, v sobotu 26. listopadu 2016, začátek v 19.30 hodin. Vstupné 140 Kč. Benght
Ahlfors, je finský dramatik ale hlavně divadelní režisér. Převážnou většinu her, které režíroval, si naspal sám. Byl také ředitelem švédského divadla v Helsinkách. Většina jeho her jsou
zručně napsané, laskavé komedie nezřídka s nádechem jisté sentimentality. Dává možnost
divákům zasmát se, ale také nesložitě se nechat ponaučit. Popel a pálenka je právě takovou
dramatickou podívanou na život jedné rodiny, kde se s úsměvem a malou dávkou černého
humoru vyřeší situace v lidské společnosti uložená už od pradávna. Přijďte a budete se bavit.
Rozhodně uvidíte příběh, který vám nebude ničím novým a neznámým.

Z knihovny
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Jak pan Zelený ztratil zelenou
Letošní říjen byl v naší knihovně krásně barevný, pro naše nejmenší čtenáře jsme připravili cyklus malých
pohádkových čtení a hraní Jak pan Zelený ztratil zelenou. Každé říjnové pondělí a čtvrtek nás navštívily děti
z některé mateřské školky z Českého Brodu nebo nejbližšího okolí a společně jsme objevovali svět barev
kolem nás.
Ve stejnojmenné knížce se děti setkaly s panem
Zeleným, ale také s panem Modrým, s paní Žlutou,
s panem Červeným a nakonec i s paní Duhovou,
do jejich domečků jsme doplňovali stejně barevné
předměty. Poslechli jsme si také veselou básničku
o barvách i pohádkový příběh O pastelce bez barvy. Zelená pohádka na nás čekala v knize Daniely
Fischerové Duhové pohádky. Duha duhatá se jmenovalo oblíbené obrázkové čtení, ve kterém si děti
s naší pomocí „přečetly“, jak duha rozdala všechny
své barvy a pak zůstala nahatá, takže jsme ji museli
společně zase obléknout – nakreslit ji pastelkami
na papír. Svoji namalovanou duhu si děti odnesly
s sebou do mateřské školky. Závěr patřil tradičně
prohlížení obrázkových knížek a leporel.
V naší „barevné“ knihovně se během října vystřídalo celkem 226 dětí: třídy Medvíďat, Bobříků
a Dráčat z MŠ Kollárova, Sluníčka, Koťata a Lvíčata

z MŠ Sokolská, předškoláci z MŠ Liblice, třída Sluníček z MŠ Poříčany, Lvíčata z MŠ Tismice a děti z MŠ
Tuchoraz a Chrášťany.
Vlasta Novotná, Městská knihovna
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Vybíráme z knižních novinek

Milena Grenfell-Bainesová: Lady Remoska
Jedinečný příběh holčičky z Wintonova vlaku, která světu objevila legendární českou
Remosku, tvořící už více než půl století nedílnou součást naší kulinární kultury. Milena
Grenfell-Bainesová je drobná dáma s mimořádným osudem a energií, díky které vykročil
český divotvorný hrnec na cestu zahraniční slávy. Vyprávění o odvaze, lásce, obyčejných
hodnotách, kterým se říká opravdové, i o tom, jak připravit jídla plná života pro nedělní
rodinný oběd, večeři s přáteli nebo jen tak pro potěšení. Kniha vychází s předmluvou
Michala Petrova a s fotografiemi Anny Édes a Kristýny Čižinské.
Jitka Neradová: Doskočiště Protektorát
Dramatické osudy našich parašutistů radikálně vyvracejí všechny zažité teorie o zbabělém
českém národu, který umí jen ohýbat hřbet. Příběhy Josefa Gabčíka nebo Jana Kubiše znáte, ale kdo je Josef Valčík, Karel Svoboda, Jiří Potůček a další nejen z operace Anthropoid,
ale i Silver A a Silver B? Jak byli na svoji misi připraveni a jak se jim dařilo zůstat v utajení?
Co skrývají tajuplné názvy výsadků Out distance, Zinc či Bioscop? V knize vás nečekají
suchá fakta, ale dramaticky převyprávěné autentické osudy, které se snaží oživit dojmy
a prožitky všech hrdinů z první vlny seskoků, doprovázené jejich fotografiemi.
Markéta Zahradníková - Zbygniew Czendlik: Postel, hospoda, kostel
Římskokatolický kněz polské národnosti, působící v České republice, je známý svým osobitým přístupem k víře, náboženství a křesťanským hodnotám. Nerad zpovídá své farníky,
chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje, miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky
a v hospodě je jako doma. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč se mu nelíbilo ve Vatikánu? K čemu by vedl své děti a co je v životě nejdůležitější? Tato kniha vám odpoví na
mnoho podobných otázek. V překvapivě otevřeném rozhovoru nahlédnete do soukromí
jednoho pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy, život i Boha.
Radek Adamec – Milan Zimmermann: Pohádky o nezbedných mašinkách
Kniha je určena všem malým i velkým obdivovatelům parních mašinek, lokomotiv a vláčků. Pohádkové příběhy vás přenesou do doby dávno minulé, kdy ještě mašinky jezdily na
uhlí a prožívaly na kolejích spoustu neuvěřitelných dobrodružství. Budete svědky toho,
jak se popasují se zlým čarodějem Mourem či vláčkem Dráčkem, dozvíte se také, jak
vytrestají drzého čápa nebo se s nimi podíváte do muzea historických lokomotiv a se zubačkou dokonce až do hor. Kniha je plná nádherných ilustrací akademického malíře Jiřího
Bernarda. Šťastnou cestu, semafory na volno a spoustu legrace vám přeje pohádkový
průvodčí Štiplístek!

Kompletní přehled nových knih za měsíc říjen 2016 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Píšete nám
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Domácí hospic Nablízku doprovází první klienty
Do Českého Brodu jsme poprvé přijeli v lednu 2015 na pozvání pana faráře Mgr. Marka Lukáška. V komunitním centru Oranžová zahrada, jsme měli možnost promluvit o začínajícím projektu domácího hospice
Nablízku v Lysé nad Labem. Jako trpělivé posluchače jsme měli skupinu místních občanů, kteří by se rádi
v domácím hospici zapojili jako dobrovolníci v rámci svého města a okolí.
Často se setkáváme s dotazem, co je to vlastně domácí hospicová péče? A protože povědomí o této
službě není stále tak velké, tak se zde na chvíli zastavme. Domácí hospic je odborná zdravotně - sociální služba pro těžce nemocné, umírající klienty.
Klientovi poskytuje odbornou zdravotní péči v domácím prostředí a jejím cílem je zmírnit bolest,
tělesná a duševní strádání, při zachování lidské
důstojnosti. Hospicová péče je zaměřena na klienty v terminálním stádiu života, kteří chtějí strávit
své poslední chvíle doma v kruhu svých blízkých.
Hospicový tým se skládá z lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa, duchovního a dobrovolníků, kteří pečují nejen o klienta, ale
podporují také jeho rodinu.
Od lednové návštěvy Oranžové zahrady uběhl nějaký čas, vyplněný zejména usilovnou prací. Nyní
můžeme s radostí oznámit, že Domácí hospic Nablízku na jaře 2016 získal zdravotní registraci důležitou k poskytování péče, a už během léta a podzimu doprovodil první klienty a jejich rodiny. Péči
nabízíme nejen v Lysé nad Labem, ale také v Českém Brodě, Milovicích, Nymburce, Čelákovicích,
a na dalších místech v dojezdové vzdálenosti 30
km v okruhu Lysé n. L.
V současné době dále intenzivně pokračujeme na
rozšíření našich služeb a snažíme se získat finanční
prostředky na platy našich sester a nákup hospicového vozidla. Bohužel stále se potýkáme s tím, že
není dořešeno financování domácích hospiců z veřejného zdravotního pojištění, což pro nás znamená trvalou závislost na sponzorských darech, příspěvcích od měst a obcí, nadací, atp. Přes všechny
nesnáze se nám však podařilo získat to nejdůležitější - důvěru klientů a jejich rodin.
Jaký je vlastně rozdíl mezi domácím hospicem
a agenturou domácí péče? Nejedná se o stejnou
službu? Na to je jednoznačná odpověď. Nejedná!
Domácí hospicová péče navazuje na služby agentury domácí péče, a to zejména v období, kdy se

zdravotní stav umírajícího pacienta začíná zhoršovat a obvykle tento stav vyžaduje hospitalizaci
v nemocnici. Pokud se však rodina rozhodne, že se
o umírajícího chce postarat sama v domácím prostředí, je zde k dispozici tato hospicová služba, poskytující specializovanou paliativní péči prostřednictvím multidisciplinárního týmu. Domácí hospic
disponuje také potřebnými zdravotnickými přístroji a vybavením. Díky tomu dokáže vytvořit komplexní podporu nemocnému a jeho rodině. Hospic
zajišťuje pohotovost zdravotní sestry a lékaře 24 h.
denně a 7 dní v týdnu. Tedy čas, který hospicový
tým stráví u pacienta a jeho rodiny, není omezen
obvyklým časem pro daný zdravotnický výkon.
Co říci závěrem? Rádi bychom vyjádřili naději, že
domácí hospicová péče bude dostupná všem lidem, kteří ji potřebují. Chtěli bychom také dodat
odvahu těm, kteří péči o svého blízkého zvažují.
Díky pečující rodině a domácímu prostředí získává
umírající čas uzavřít svůj život, rozloučit se. Rodina
v tomto čase často prožívá vzácné chvíle, které bývají naplněné láskou, vděčností a odpuštěním.
Velké díky patří všem dobrodincům, dárcům, sponzorům a dobrovolníkům, kteří nás již jakýmkoliv
způsobem podporují.
Pokud se chcete dozvědět více informací o naší
službě, najdete je na našich webových stránkách
www.hospic-lysa.cz a na facebook.com/hospiclysa.
Tým domácího hospice Nablízku

Vánoční focení v Kostičce
Kam se ztrácí sněhuláci – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ

Konzultace s psycholožkou Mgr. Bc. Hanou Žáčkovou
Basketbalový zápas BK Český Brod – TJ AŠ Mladá Boleslav, KP nejmladších minižáků U11

Veřejné atletické závody v KBD
Vánoční turnaj v nohejbale mužů a žen

galerie Šatlava

RC Kostička

městská knihovna

Polsko

RC Kostička

sportovní hala

Podzemí, čp. 1

sokolovna

MŠ Liblice

KD SVĚT

sportovní hala

sportovní hala

Štolmíř

KD SVĚT

KD SVĚT

1. 12. – 31. 12.

1. 12., 10.30 – 17.00

1., 5., 8. a 15. 12., 8.00, 9.00 a 10.00

2. 12., 6.00

2. 12., 8.30 – 11.30

3. 12., 9.00 a 11.00

4. 12., 13.00

4. 12., 16.00

6. 12., 17.00 – 19.00

9. 12., 19.00

10. 12., 9.00

10. a 11. 12., 9.00

10. 12., 16.00

10. 12., 19.00

11. 12., 15.00

Píseň moře – promítání rodinného animovaného filmu

Teorie tygra – promítání úspěšného českého filmu v hl. r. Jiří Bartoška

Adventní koncert Jiřího Stivína v kostele sv. Havla

Divadlo MALÉhry: Nebe – komedie ze života tří žen

Kyberšikana – přednáška lektora Jaroslava Jouzy

Jaroslav Uhlíř – koncert známého hudebního skladatele

Zábavné odpoledne s čerty, anděly a mikulášskou nadílkou

Vánoční nákupní zájezd do Polska – pořádá Autobusová doprava V. Trpálek

Výstava Sdružení malířů Praha – kolektivní prodejní výstava

Páni kluci sněhuláci – výstavka výtvarných prací čtenářů dětského oddělení

městská knihovna

1. 12. – 31. 12.

Výstava: Dávná touha cestovatelská

Českobrodský zpravodaj
listopad 2016

Podlipanské muzeum

Více na www.cesbrod.cz/akce

1. 12. – 31. 12.

KALENDÁŘ AKCÍ – prosinec 2016

Čas radosti nastal – koncert Linha Singers se slovem Václava Postráneckého
Liduščino divadlo: Pohádkový betlém – pohádka pro MŠ, ZŠ
Basketbalový zápas BK Český Brod – BK Brandýs, zápasy KP nejmladších minižáků U11

Koncert Vox Bohemicalis
Liduščino divadlo: Pohádkový betlém – pohádka pro MŠ, ZŠ a volně příchozí

KD SVĚT

KD SVĚT

sportovní hala

RC Kostička

Podviniční rybník

kostel sv. Gotharda

KD SVĚT

KD SVĚT

RC Kostička

Oranžová zahrada

MŠ Kollárova

kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda

15. 12., 19.00

16. 12., 8.30 a 10.00

17. 12., 9.00 a 11.00

17. 12., 9.00 – 12.00

18. 12., 10.30

18. 12., 18.00

20. 12., 8.30 a 10.00

20. 12., 19.00

21. 12., 8.30 – 11.30

21. 12., 19.30

22. 12., 16.00

24. 12., 16.00

24. 12., 24.00

25. 12., 9.30

25. 12., 15.00

25. 12., 16.00

Výstava betlémů na jižním ochozu kostela

Živý betlém – tradiční akce doplněná zpěvem koled

Sváteční mše svatá na Boží hod vánoční

Půlnoční mše

Mše svatá pro děti

Betlémská spirála a vánoční jarmark – adventní akce v zahradě

Večer s filmem: Opři žebřík o nebe – dokument režisérky J. Ševčíkové o faráři M. Kuffovi

Vánoční pečení pro rodiče s dětmi

Vánoční křeslo pro hosta: Kateřina Brožová a dětský sbor ZUŠ z Brandýsa nad Labem

Českobrodská vánoční desítka – běh pro dospělé na 10 km

Vánoční dílna – adventní věnce na dveře a výroba ze šustí

Vánoční besídka – setkání seniorů a rodičů s dětmi z RC Kostička

Domov ANNA

12. 12., 14.00 – 15.00

Adventní trhy v uličce u kostela sv. Gotharda

nám. A. z Pardubic

12. 12., 8.00 – 15.00

30

Zábava

Českobrodský zpravodaj
listopad 2016

Sudoku
Obtížnost – těžká
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þESKÝ BROD, KRÁLE JIŏÍHO 332, 282 01
T: 321 612 218, M: 735 174 844
Email: novakova@cesbrod.cz, www.kdsvet.cz,
facebook.com/kdsvet
9/12/19:00

Divadlo MALÉhRY/ Nebe! / komedie
PŐedprodej 270 Kÿ, na místĚ 320 Kÿ.

10/12/19:00

Teorie tygra / komedie / drama/ þesko / 2016 / dospĚlí
Základní vstupné 89 Kÿ.
Studenti, senioŐi a dĚti do 15 let 20 Kÿ sleva.

11/12/15:00

PíseŁ moŐe / animovaný / rodinný / fantasy film
Lucembursko / Francie / Irsko / Belgie / Dánsko / 2014
Základní vstupné 89 Kÿ.
Studenti, senioŐi a dĚti do 15 let 20 Kÿ sleva.

15/12/19:00

þas radosti nastal / Linha Singers / vánoÿní koncert /
doprovodné slovo Václav Postránecký
PŐedprodej 300 Kÿ, na místĚ 350 Kÿ.

16/12/8:30
10:00

Lidušÿino divadlo / Pohádkový Betlém / koledy /
ÿinoherní pohádka pro dĚti z MŠ, ZŠ a volnĚ pŐíchozí
Jednotné vstupné na místĚ 50 Kÿ.

20/12/8:30
10:00

Lidušÿino divadlo / Pohádkový Betlém / koledy /
pohádka pro dĚti z MŠ, ZŠ a volnĚ pŐíchozí
Jednotné vstupné na místĚ 50 Kÿ.

20/12/19:00

KateŐina Brožová / KŐeslo pro hosta
PŐedprodej 200 Kÿ, na místĚ 250 Kÿ.

Kavárna otevŐena vždy hodinu pŐed pŐedstavením (kromĚ kina).
PŐedprodej a rezervace: IC, nám. Arnošta z Pardubic 56, þeský Brod
Online vstupenky: www.goout.cz

DS Vojan Libice nad Cidlinou

NEOHROŽENÝ MIKEŠ

činohra pro děti

26/11/2016 15:00 hodin
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 70Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

M´am´aloca, o.p.s., mɀsto Ćeský Brod a Ĺímskokatolická církev
Ćeský Brod

si Vás dovolují pozvat
na adventní koncert

JiĢí Stivín
Kdy: sobota 10. prosince od 16.00 hod
Kde: kostel sv. Havla ve Štolmíĺi
Na co se młžete tɀšit?
Speciální adventní program s doprovodem
cembalisty a pɀvkynɀ

Hostem programu bude také Rudolf Kvíz
Vstupné: 150 KĀ

PĢedprodej vstupenek je v Ateliérun M´am´aloca nebo v IC ÿeský
Brod
Více informací na stránkách mĒsta Āi na tel. 774 650 198
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CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KlaSICKá bloKoVá INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČláNKy

OStatNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

tEChNICKé PodMÍNKy INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
• v případě celostránkové inzerce, kde bude tisk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme
ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. AI, CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 8. 5., 5. 6., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12.
data expedice: 13. 1., 17. 2., 17. 3., 14. 4., 19. 5., 16. 6., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 20. 11., 15. 12.
poslední aktualizace: 18. 10. 2016

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

OSLAVY V

Nezávazná kalkulace:
sikl@studio - green.cz
721 285 575

FB: David Šikl

Kvalitní solárium ERGOLINE

Prodej kvalitní solární kosmetiky Australian Gold
60 minut
90 minut
120 minut

NJOVUB,ˈ
............................................... ,ˈ
................................................ ,ˈ
............................................... ,ˈ

DÁRKOVÉ POUKAZY
Zdravotní
cvičení s Magdou

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Street dance
bds
Power jóga
se Zuzkou

v prodeji

Latina
bodyforming
ladies

Kondiční
cvičení s Magdou

Street dance
bds
Cvičení pro
zdraví s
Lenkou

Street dance
bds

Power jóga
se Zuzkou
Bosu cvičení
s Janou
Pilates
s Magdou

Hatha joga
s Martinou
Power jóga
se Zuzkou
Bosu cvičení
s Janou

Neděle

STUDIO GREEN

www.studio-green.cz

Jungmannova 460,
ˇFTLâ#SPE

Kontakt: 604 218 199 (prodejna), 605 443 434 (pƽjēovna)
Adresa: Miškovského 715, 282 01 eský Brod

PRODEJ:
 Sjezdové lyže
 BĢžecké lyže
 Snowboardy
 Helmy, brýle, páteƎáky
 Rukavice, ēepice, funkēní prádlo
 Broušení bruslí
 Montáž a seƎízení vázání, servis lyží a
snowboardƽ
 Prodej použitého sportovního zboží

PpJOVNA:
 LyžaƎské sety vēetnĢ bot od 500
Kē/týden
OTEVÍRACÍ DOBA:
POND LÍ:
ÚTERÝ:
ST\EDA:
TVRTEK:
PÁTEK:
SOBOTA:

16:00 – 19:00
16:00 – 19:00
16:00 – 19:00
ZavƎeno
16:00 – 19:00
9:00 – 11:30

Stehlík Jiâí
Tuklaty, Hlavní 47
Tel. 723 614 889
Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna, GARDENA,
Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, âezné kotou«e na beton a ocel
 õ Ǥ STIHL  OLEOMAC
   õ VARIǡ æÀ« âǡ æÀ À ǡ «ǡ Àǡ  Ǥ
BROUSÍME: âet³zy  ý   Ǥ  (na po«kání), žací nože  «ǡ ā 
ââõǡ zahradní nõžkyǡ õā  ā± ǡ ± õā  ³  ǡ ǡ
kuchyÒské nože  õāǡ kotou«ové pily    ȋǤ  ʹͶ Ǥ  «ÀȌ Ǥ
 õ Ƭǡ ǡ  ǡ 

OTEVaENO:
DUBEN-aÍJEN
Ǧǣ ͻǤͲͲǦͳʹǤͲͲ ͳ͵ǤͲͲǦͳͺǤͲͲ
ǣͻǤͲͲǦͳͳǤͲͲ

LISTOPAD-BaEZEN
Ǧǣ ͻǤͲͲǦͳʹǤͲͲ ͳ͵ǤͲͲǦͳǤͲͲ
Ǧǣ a

E-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz
Web: www.stehlik-zahradales.cz
Fcb: www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

Služby pro: osobní vozy I dodávkové
vozy I nákladní vozy I přívěsy I návěsy I
zemědělskou technIku
SErVIS oSobNÍCH A užITKoVÝCH VoZŮ

Servisní prohlídky | Výměna olejů | Oprava autoelektriky
| Montáž zabezpečovacího zařízení | Montáž tažného
zařízení | Výměna autoskel | Servis klimatizace | Oprava
brzdových systémů | Příprava a provedení STK | Odtahová služba | Diagnostika elektrických systémů vozidel
| Měření podvozku 3D technologií | Náhradní vozidlo |
Přestavba vozidel pro autoškoly | Renovace světlometů

Kontejnery | Zemní
práce | Demoliční
a stavební práce
| Deponie – prodej

pNEuSErVIS pro oSobNÍ,
NáKlADNÍ, ZEměDělSKé A moTo
Prodej PNEU | Prodej disků
hlíníkových i plechových | Montáž,
vyvážení, opravy pneu | Uskladnění
letních i zimních pneumatik

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

provozovna HrADEŠÍN 145 (směr Doubek)
proVoZNÍ DobA: po – pá 8.00 – 18.00, So – 8.00 – 15.00
SErVIS: tel.: 602 313 343 AuToDoprAVA: tel.: 602 326 785

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

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

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

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

Dentální hygiena
v Kozovazech

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

PŘIJMEME DO KVĚTINÁŘSTVÍ
prodavačku/če – floristku/tu

Nejlepší platové podmínky v ČR v tomto oboru! 13. a 14. plat
u plného pracovního poměru!
Do květinářství na Praze 9 a ve Středočeském kraji v Úvalech u Prahy přijmeme prodavačku/če – floristku/tu s minimálně 2-letou praxí v oboru. Nejlépe
na plný úvazek, ale dle domluvy je možná brigáda nebo poloviční úvazek.
Nástup možný ihned!
Velmi dobré a rychlé spojení kolínským vlakem
nebo autem přes výpadovku na Kolín.

www.kvetiny-jasmin.cz, mobil: 608 982 711

ODBORNÉ MASÁŽE

Nabízím Vám chvíle odpoþinku a relaxace pro uvolnČní tČla a mysli.
Zvu Vás do pĜíjemného a klidného prostĜedí na okraji
Tuchoraze.
PĜedem je nutné se tel. objednat.
20% sleva pĜi zakoupení slevového kuponu v hodnotČ 3000,-Kþ.
Možnost zakoupení dárkového kuponu.
E-mail: tomasvoparil@seznam.cz
VOPAěIL Tomáš
Web: masaze-voparil.cz
Tuchoraz 20
Tel.: 608

157 529
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* servis
*VHĵÈ]HQÈVYöWHO
*JHRPHWULHQ¼SUDY
*VHUYLVNOLPDWL]DFÈ
*SQHXVHUYLV
*Y¼OFRY¼]NXwHEQDEU]G
*WHVWWOXPLèŉSÄURY¼QÈ
*VNODGQ¼KUDGQÈFKGÈOŉ

Kontakt: +420 725 792 709

0<&¨&(17580
* mycí linka CHRIST
pro osobní i nákladní auta
* renovace laku
* UHQRYDFHVYöWORPHWŉ
* UXèQÈèLwWöQÈLQWHULÄUXYR]LGHO

Kontakt:
+420 728 147 087
+420 607 781 600

Kontaktujte nás:
info@autocentrumhajek.cz
+ODYQÈ7XNODW\SĵÈPR
u silnice 12 Praha - Kolín

VAŠE OKNA
SI ZASLOUŽÍ ORIGINÁL
Přijďte se inspirovat na vánoční dárky do KÄRCHER CENTER Kolín.
Havlíčkova 929, 280 02 Kolín
Tel: +420 321 716 622
www.karcher.cz

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

Hledáme do týmu nové zaměstnance a to na pozice:
ObsluHA lisů (vhodné pro muže i ženy)

sKlAdNíK

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

POžAduJEmE:
střední odborné s vyučením
praxe s obsluhou motorového vozíku, retráku
manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost
3 směnný provoz
nástup ihned nebo dohodou

NáPlň PRáCE:
zajišťovat přísun barev dle výrobní zakázky
doplňovat dráty do drátovaček
vizuální kontrola výroby
odběr výrobků ze stroje a balení podle zakázky
přeprava kompletních palet
skenování palet při výstupní kontrole
opatření balených výrobků etiketami

NáPlň PRáCE:
Nakládka
- nakládání podle dodacího listu
- nakládání do nákladního vozidla
Příjem zboží/vykládka
- příjem a kontrola zboží
- nahlášení interních chyb na expedici
- naskladnění palet z výroby

CO Vám NAbíZímE?
Zajímavé finanční ohodnocení, příplatky za směnný provoz
(2.000 – 3.000 Kč), 13. mzda
Výkonnostní ohodnocení 4.000 – 6.000 Kč
(pro obsluhu lisů)
Kompletní zaškolení

Odměna za plnou docházku 5.000 Kč
5 týdnů dovolené
Dotované stravování
Poukazy na masáže,
balíčky pro zaměstnance

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

DISCO • LIVE DJ‘S • KONCERTY

KOKTEJLOVÝ BAR
OTEVŘENO PÁTEK A SOBOTA 21:00 - 4:00
18/11 • PSH
19/11 • sobotní tančírna 80‘ & 90‘ | vstup zdarma
25/11 • RED BULL Party & DJ Milhouse
26/11 • sobotní zašívárna | vstup zdarma
2/12 • Mikulášská pumelice
3/12 • sobotní nalejvárna | vstup zdarma
9/12 • Magnetic Club Life - John Culter
10/12 • sobotní tančírna 80‘& 90‘ | vstup zdarma
16/12 • captain morgan party
17/12 • sobotní smažírna | vstup zdarma
23/12 • Pravá předvánoční - dárky pro všechny

Prokopa Velikého 105 • www.facebook.com/mhllidak

poukaz na drink zdarma

pivo / víno / mojito • jeden nápoj na osobu • platnost do 3.12.2016
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na�tepelné čerpadlo�nebo�kotel až 127�500�Kč
Na�solární�systém�dotace�až 100�000�Kč
Návštěva�technika�u�Vás�a�cenová�nabídka ZDARMA.
Povinné�kontroly�kotlů dle�zákona.
Volejte +420 777�770�992
Pište dotace@propuls.cz

Máme�osvědčení�dle�zákona�406/2000
na�instalaci�kotlů,�tepelných čerpadel
a�solárních�systémů pro�dotace.

KOTLÍKOVÉ�DOTACE

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

ZDE MŮŽE BÝT
i vaše inzerce

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

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

• Přípravné práce
v lakovně
• Manipulační
pracovník
• Dělník do výroby
• Přípravář v lakovně
LAK▪DESIGN s. r. o.

Průmyslová lakovna
s dlouholetou
praxí a bohatými
zkušenostmi hledá
zaměstnance na volné
pozice bez požadavku
vzdělání. Předchozí
praxe v oboru
vítána, ale není
nutností. Nabízíme
dobré pracovní
ohodnocení,
půlroční a roční
prémie a další
benefity

Adresa Areál STS, Liblice 229, 282 24 Český Brod
Telefon 606 264 021 \ e-mail info@lak-design.cz \ web www. lak-design.cz

Líbilo by se Vám mít nenáročnou práci
a pracovat jen cca 3 hodiny denně?
(5:00-7:30 hod)

Líbí se mi,
když už ráno
mám vyděláno.

Ranní rozvoz novin
Rozvážejte s námi každé ráno
noviny od pondělí do soboty
předplatitelům v Českém Brodġ
Proč si vybrat právě nás?

s
s
s
s

Neztratíte celý den, už v 8 ráno budete mít
práci hotovou.
Nastoupit můžete okamžitě.
Získáte u nás možnost dlouhodobé spolupráce.
Když Vás to bude bavit, můžete u nás začít
pracovat nastálo třeba i na jiné pozici.

Dana Šimková – vedoucí směny
Pište: simkova.dana@cpost.cz
Volejte: 605 220 657

www.tvojebudoucnost.cz

HLEDÁTE PRÁCI? NEBO NĚKDO Z VAŠEHO OKOLÍ?
NEVÁHEJTE – VOLEJTE – PIŠTĚ – ZA ODMĚNU
DOPORUČTE!
SKVĚLÝ FIX + BONUSY + ŠKÁLA BENEFITŮ
ZDARMA SVOZY + ODMĚNA 2.000 ZA DOPORUČENÍ

KOMPLETACE DÁRKOVÝCH
KRABIČEK
až 22.000 Kč
NABÍZÍME: HPP možný
ihned, skvělé ohodnocení
FIXEM + škálu benefitů
(stravenky 105 Kč, 5 týdnů
dovolené, svozy ZDARMA z
Říčan a Prahy). Jednoduchá
manuální práce, vkládání
letáků do desek, skládání
krabic a vkládání zboží do
krabic, štítkování
a
etiketování, kontrola kvality
výrobků, 2 směny.

VOLEJTE na 777 440 555
ŽIVOTOPISY zasílejte
na praha@jobleader.cz

POŽADUJEME: manuální
zručnost, šikovnost a
preciznost, flexibilitu, dobrý
zdravotní stav, zájem
o dlouhodobé uplatnění,
zkušenosti z výroby výhodou.
Jsme ti, kteří Vám najdou správné zaměstnání.
Jsme ti, kteří Vám pomáhají TVOŘIT LEPŠÍ
BUDOUCNOST.
Jsme JOB LEADER CZECH.

NABÍZÍME:

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

vepřovou kýtu bez kosti – 99 Kč/kg
vepřovou krkovici s kostí – 85 Kč/kg

ceny jsou platné od 21. 11. do 3. 12. 2016
na prodejně v Českém Brodě
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