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Co nového

Město jako firma
V současné době je dosti populární srovnávat vedení státu, krajů a obcí s vedením firmy. Při správě věcí
veřejných se máme obracet pouze na odborníky a manažery, kteří přece ze soukromého sektoru nejlépe
vědí, jak se to dělá. Jenže soukromá firma je založená za účelem tvorby zisku. A je správné, když při hodnocení jejího úspěchu či nezdaru rozhodují hlavně ekonomická kritéria. Smithova neviditelná ruka trhu
ukáže těm méně úspěšným a hůře přizpůsobivým, že mají jít z kola ven. Ano i města se mají chovat hospodárně, efektivně a úsporně, proto je dobré se například při zavádění systémů řízení a kontroly inspirovat
u soukromého sektoru. Stejně jako u firmy je i nutná přizpůsobivost na nové podněty a trendy, protože
kdo chvíli stál, již stojí opodál.
Přesto města stejně jako jiné veřejné instituce fungují trošku složitěji a ekonomika je sice důležitým, ale
ne jediným faktorem pro rozhodování o dalším směřování. Obce jako veřejnoprávní korporace nejsou na
rozdíl od podnikatelů primárně založeny za účelem zisku, ale mají ze zákona hlavně pečovat o svůj rozvoj
a potřeby občanů. To je velmi obecný pojem, který lze vykládat dosti široce. Také si jej různí obecní představitelé a zastupitelé vykládají různě. Někdo spíše preferuje vzdělávání, sport a kulturu, jiní vidí prioritu
v bezpečnosti občanů a další se zaměřují na rozvoj regionu a dopravu. Určitě také nechceme zapomenout
na zdravotnictví, životní prostředí či zemědělství. Vyspělá civilizace se pozná i podle toho, jak dokáže pomáhat slabším a jak soudržná je. Proto je dost důležité hledat dohodu, koncensus či chcete-li kompromis.
Obce by tuto shodu měly hledat také v spolupráci se svými občany a impulzy musí jít právě zespodu. V opačném případě by mohla být narušena ona soudržnost. Tak však většinou manažeři a ředitelé soukromých
firem nefungují. Dělají každodenně důležitá rozhodnutí, za která nesou plnou odpovědnost. Často jde o rozhodnutí nepopulární a hnacím motorem je právě firemní profit. Přesto žádná firma tady není věčně. Po době
růstu přijde stagnace a pak pád. Společnosti se následně prodají, restrukturalizují nebo zaniknou. Obce si
však nemohou dovolit zbankrotovat. Ano, vím, že i v ČR jsou velmi zadlužené obce, ale stále nějak fungují. Ať
se to někomu líbí nebo ne, žijeme totiž v Evropě a ne v Americe. Tam totiž i díky větší mobilitě pracovní síly
lidé, když nějaký region začne upadat, opustí svá sídla a jednoduše na jiném místě založí sídlo nové.
Jestliže chceme, aby se naše město i nadále rozvíjelo „v mezích zákona“, hledejme společnou shodu, řiďme
se selským rozumem, o věcech přemýšlejme a nenechme si na nos věšet bulíky v podobě laciných hesel.
Jakub Nekolný
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Krátce z města
Zastupitelé na svém jednání 1. 2. 2017 schválili
• Jeden z nejdůležitějších dokumentů, jakým je
rozpočet na rok 2017. Rozpočet je k dispozici
na webu města.
• Pravidla pro rozdělování sociálního fondu,
podle kterých mohou zaměstnanci města čerpat finanční prostředky mimo jiné na stravné,
dovolenou, jazykové a sportovní kurzy apod.
• Komunitní plán sociálních služeb města Český
Brod pro období 2017 – 2019, který obsahuje
návrhy opatření pro jednotlivé cílové skupiny: Senioři a osoby se zdravotním postižením,
Rodina, děti a mládež a Osoby v krizi a osoby
ohrožené sociálním vyloučením.
• Program podpory aktivit v sociální oblasti,
podle kterého mohou nevládní organizace žádat o finanční podporu na své aktivity v sociální oblasti.
• Prohlášení vlastníka Mozartova, což je další
nezbytný administrativní krok při privatizaci
bytů.
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Rada města na svém jednání 8. 2. 2017 projednala a schválila
• Osobnosti roku 2016, o kterých píšeme na jiném místě.
• Výběrové řízení na městského architekta.
• Podání žádosti o dotaci na přístavbu odborných učeben - ZŠ Tyršova
• Zadání projektové dokumentaci na rekonstrukci budovy č.p. 507 (C) v areálu nemocnice
• Další administrativní body uvedené ve Věstníku
jakými jsou věcná břemena, zápisy z komisí.
V pátek 3. 3. skončil termín pro podání žádostí do programu č. 2 Programů podpory kultury,
sportu a volného času, který je zaměřen na tradiční akce, akce NNO pro neregistrované a reprezentaci města. Ve středu 22. 3. se sejde hodnotící komise, která radě města a zastupitelstvu
doporučí výši finanční dotace. Zastupitelstvo na
svém jednání 5. 4. bude mít na programu mimo
jiné i schválení zmíněných dotací, na které Vás
i tímto zveme. Do konce dubna budou pak uzavřeny smlouvy s podpořenými organizacemi.

V pátek 10. 3. proběhlo poslední rozloučení s bývalou místostarostkou města Český Brod a profesorkou
českobrodského gymnázia Mgr. Helenou Procházkovou.

Pronájem nebytových prostor č.p. 25 nám. Arnošta z Pardubic
Město Český Brod vyhlásilo záměr na pronájem nebytových prostor - provozovna v budově
č.p. 25, parc. č. st. 97, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod. Jedná se o nebytové prostory o výměře 61,1 m2 včetně užívání společných chodeb, za minimální nabídkovou cenu
194.000 Kč ročně, na dobu neurčitou. Svou nabídku můžete podávat do 30. 3. 2017 do 11 hodin. Bližší informace na webových stránkách města.
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Body projednávané Zastupitelstvem města 1. 2. 2017
1. Schválení rozpočtu na rok 2017
2. Pravidla pro rozdělování sociálního fondu
3. Rozšíření VPS na činnost MP v okolních obcích
4. Komunitní plán sociálních služeb města Český
Brod pro období 2017 - 2019
5. Program podpory aktivit v sociální oblasti
6. Prodej podílu pozemku v k.ú. Chotěšice
7. ČEZ Distribuce, a.s. - odprodej části pozemku
pod trafostanicí - Liblice u Českého Brodu
8. Prohlášení vlastníka Mozartova
9. Kontrolní výbor - plán činnosti
Body projednávané Radou města 8. 2. 2017
1. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o dotaci
2. Souhlas s podnájmem bytu
3. Přístavba odborných učeben - ZŠ Tyršova
4. PD na akci SÚ č.p. 507 v areálu nemocnice
5. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor (provozovny) v budově č. p. 25 náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod
6. Uzavření dodatku k pojistné smlouvě na pojištění majetku UNIQA
7. Prodej částí pozemků v k.ú. Český Brod (J.M. a J.M.)
8. Nabídka pozemků v k.ú. Bylany u Českého Brodu
(Státní statek Čáslav)
9. Pronájem pozemků v k.ú. Doubravčice
10. Nájem části pozemku v obci a k.ú. Český Brod (R.D.)

Věstník
11. Vyhlášení záměru - zrušení práva zpětné koupě
12. VB - RWE GasNet, s r. o. REKO STL - Štolmířská
13. VB - RWE GasNet, s r. o. REKO STL - Za Nemocnicí, Wolkerova, Bezručova
14. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - ul. Za Nemocnicí
15. VB - Česká telekomunikační infastruktura, a.s.
- telekomunikační přípojka- ul. J. Kouly
16. Svěření pravomoci věcná břemena
17. Osobnosti roku 2016
18. Změna platového výměru ředitele PO ZŠ Žitomířská
19. Zápisy z jednání komise pro místní části - návrh
na odvolání člena a jmenování nových členů
20. Informace - Zápis z kulturní komise z 23. 1. 2017
21. Informace - Zápis z 16. jednání komise dopravy
22. Informace - Zápis komise ŽP ze dne 18. 1. 2017
23. Informace - Informace o plnění úkolů RM
24. Výběrové řízení na městského architekta
Body projednávané Radou města 13. 2. 2017
1. VZ „Dokončení opravy zdiva středověkých hradeb v MPZ Český Brod“
2. Informace - Zápis z komise RMPZ 7. 2. 2017

Velikonoce 2017 – přehled bohoslužeb, kostel sv. Gotharda
Květná neděle – 9. 4. 2017 – připomínka Kristova vjezdu do Jeruzaléma
Český Brod
9.30 mše svatá
Zelený čtvrtek – 13. 4. 2017 – Památka Poslední večeře Páně
Český Brod
18.00 mše svatá
		
21.00 bdění u Božího hrobu
Velký pátek – 14. 4. 2017 – Památka Ukřižování Páně
město
15.00 křížová cesta
Český Brod
18.00 obřady
Bílá sobota – 15. 4. 2017 – den, kdy Ježíš ležel v hrobě
Český Brod
9, 12 a 15 h. modlitba breviáře
Velikonoční vigilie – sobota 15. 4. 2017 – oslava Kristova vzkříšení
Český Brod
20.30 velikonoční obřady
Boží hod velikonoční – neděle 16. 4. 2017 – oslava Kristova vzkříšení
Český Brod
9.30 mše svatá
Pondělí velikonoční – 17. 4. 2017
Český Brod
8:00 mše svatá
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Galerie Šatlava – ohlédnutí a plánované výstavy 2017
V lednu a únoru letošního roku zde vystavovalo sdružení výtvarníků pod názvem Volná tvořivost. Výstava
představila dřevořezby rodiny Samkových, kresby nebo dřevěné přívěsky Jany Skalové, kovářské výrobky
Jiřího Pospíšila, drátované výrobky Jany Procházkové, loutky z papíru – veselá recyklace Šarloty Klabíkové
nebo keramiku a pedig Jany Dvořákové (http://jd-rucniprace.webnode.cz).
Od 24. února do 24. dubna sdružení výtvarníků ČR
připomene význam českého spisovatele, písmáka, kronikáře a představitele první obrozenecké
generace, Františka Jana Vaváka z Milčic výstavou
pod názvem „Místa kde působil F. J. Vavák“. Tvůrčí
osobností této výstavy je Petr Brodecký, fotograf
a novinář (www.petr-brodecky.cz) a malíř Ladislav
Kulhavý (https://eshop.aveday.cz/ladislav-kulhavy-krajiny/), kterého uchvátila Českomoravská vysočina.
Ve dnech 2. – 25. května 2017 se uskuteční výstava
fotografií úvalského rodáka a absolventa českobrodského gymnázia Václava Vícovského na téma
Irsko. Zachycují především celou řadu starobylých
staveb církevních, křesťanské komplexy, keltská
pohřebiště a rozvaliny, kterými je země doslova
poseta. Fotografie vás provedou nádhernou irskou
přírodou, mystickým prostředím a tajuplnými místy. Některé přinášejí i obrázek ze života tamějších
obyvatel v dnešní době (http://fotobrody.cz/foto/
vicovsky-vaclav/).
Červen je tradičně rezervován pro výstavu keramiky a výtvarných prací žáků ZŠ Žitomířská 885
(www.zszitomirska.info).
V červenci a srpnu se podruhé představí Spolek
pražských výtvarných umělců. Jedná se především
o starší generaci výtvarníků, kteří ve svých dílech

zachycují své pocity v různých výtvarných stylech
(http://www.sdruzenimaliru.cz/).
Věra Müllerová z Kostelce nad Černými lesy se
v naší galerii představila již několikrát a stále má
čím překvapit. Pro podzimní výstavu plánovanou
na září připravuje novou kolekci obrazů (http://
www.ctidoma.cz/akce/vystava-15344).
Říjen představí poetickou olejomalbu a akvarely Petra Vlčka, ctitele barev a Východních čech
(www.petrvlcek.com).
Konec roku uzavře sdružení výtvarníků s prodejní
výstavou rukodělných výrobků.
Prostor galerie Šatlava je otevřen na požádání v Informačním centru v rámci provozní doby IC, vstup zdarma. Přijďte se podívat, těšíme se na Vaši návštěvu.
Zdenka Bočková, IC Český Brod
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Co nás čeká v KD SVĚT?
V našem kulturním domě to žije. Poznáte to podle toho, jak často se v něm večer svítí. O plánovaných akcích nás informují různé letáčky a plakáty, o aktuálním programu se můžeme dozvědět také na internetu.
Co má ale produkční Kateřina Anna Nováková pod pokličkou na nadcházející sezónu? Neodolala jsem
a vyzpovídala ji.
Poodhalila bys čtenářům Zpravodaje, jak probíhají přípravy na podzimní zahájení nové sezóny?
Je milé, že ještě ani neskončila letošní sezóna a už
se ptáte na tu příští. Děláte dobře, protože běžně
listuji kalendářem na rok 2018 a dokonce už i na
rok 2019. Plány jsou tedy velké a já nemohu nepřiznat, že k takovému radostnému spřádání plánů
dochází především díky divákům, kteří pořady navštěvují a tím provoz KD SVĚT podporují.
Vedle programu, který bude čtenáře zajímat asi nejvíc, pracujeme také na vylepšování interiéru a exteriéru budovy. Uvnitř domu řešíme běžné opravy,
ale venku bychom rádi v létě upravili příjezdovou
cestu a zkultivovali dvůr. Viděla jsem návrhy a bude
to vypadat moc pěkně. Abyste se mohli těšit i vy,
prozradím vám, že před zahájením sezóny chystáme něco jako den otevřených dveří, při kterém zpřístupníme právě i jinak zavřený prostor kolem budovy. Pokud bude hezké počasí, přestěhujeme ven
kavárnu a prožijeme společně hezké odpoledne.
Prozradíš nám, jaké kulturní zážitky nás čekají?
Na jaře to bude jedinečné divadelní představení
Svatoušek. Sice má v podtitulu označení „tragikomedie“, ale je to víc komedie, než tragédie. Byla
jsem na něm v Praze a řekla si, že tohle musím dostat do Brodu. Po dlouhém vyjednávání se podařilo. Je to jeden z mála divadelních kousků, které

jen tak nevyženete z hlavy a po odchodu z divadla
o něm budete ještě dlouho přemýšlet a diskutovat
s přáteli. V kině se můžete těšit na český film Instalatér z Tuchlovic a pro děti jsem objednala oblíbené Lichožrouty.
Na podzim a zimu plánuji zase zajímavé osobnosti z různých oborů do Křesla pro hosta, z filmů to
bude Anděl Páně 2 a Pohádky pro Emu. Zájezdové
představení přislíbilo divadlo Viola, divadlo Pod
Palmovkou a spolek Kašpar. S divadlem Studio
DVA jednám hned o několika představeních, která
v Praze bývají beznadějně vyprodaná… myslím, že
bude opravdu z čeho vybírat.
Z úplných novinek bych zmínila využití foyer budovy jako výstavního sálu. Jako první bude ke zhlédnutí projekt Města s dobrou adresou a hned potom fotografie ze soutěže Brody v Brodě.
V minulém rozhovoru jsi zmínila, že se budeš snažit vycházet vstříc požadavkům diváků. Daří se to?
Doufám, že ano. Původně jsem čekala hromady
přání, ale diváci byli velmi skromní. Až když jsme
u šatny umístili novou knihu, do které mohou návštěvníci zapisovat, co by v Českém Brodě rádi viděli, za první den se objevily tři zápisy. Jen tak dál!
Zdenka Bočková, IC Český Brod
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Kam vede život bez hříchu?
Narodil se s příjmením Svatoušek, to ho přímo předurčovalo ke zbožnému životu. Na hřích neměl čas. Žil
podle Desatera a znal všech dvanáct apoštolů jménem. V počítači měl jako výchozí stránku web kardinála,
aby si každé ráno vychutnal kliknutím myši jeho úsměv. Přes den pracoval v tiskárně a ve volném čase byl
čestným kostelníkem. Jedné neděle se mu však přihodila nehoda – při modlitbě se na něj zřítila pískovcová
socha anděla a zabila ho.
„Jsem mrtvý a je mi báječně!“ s těmito slovy vstupuje Svatoušek do nebe – protože kam jinam!?
Čeká na nanebevstoupení, čeká, ale nic se neděje.
Začíná být netrpělivý, je plný očekávání a začíná bilancovat svůj život. Vynořuje se zlost na lidi, kteří
ho opustili, rozhořčení a nenávist. Obhajuje před
Bohem své zvrácené postoje a nakonec Boha samotného odsuzuje.

Nejen na tyto otázky naleznete odpověď v KD SVĚT,
18. dubna 2017 od 19.00 hodin, v divadelní hře
Svatoušek. Autor: Norbert Silbauer, v titulní roli
Otmar Brancuzský, režie: Světlana Lazarová.
Zdroj: www.archer.cz
Kateřina Anna Nováková, produkční KD SVĚT

„Bože, prohlédnul jsem tě. Ty si mě podvedl. Udělal jsi na nás boudu, na nás, na lidi. A Adama a Evu
jsi taky obelhal. Strom poznání byla jenom taková
léčka. Kdyby Adam a Eva zakázaného ovoce nepojedli, byl bys s takovými poslušnými, nesamostatnými tvory bez vůle vůbec spokojený?“
Zareaguje Bůh? Všimne si Svatoušek, že se nachází
v pekle – ve svém soukromém pekle? Vyplatilo se
mu, že se celý život věnoval církvi nebo dojde k závěru, že si měl život raději více užívat?

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
paní Ivona Bilíková, pan Václav Misterka, paní Ludmila Halamková,
paní Jiřina Herčíková, paní Ladislava Lebedová, paní Miloslava Varvažovská,
paní Marie Kapičková, pan Ing. František Huňka, paní Ludmila Klusáčková,
paní Zdeňka Grösslová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Odstřel zdivočelých holubů
Během letošní zimy jste mohli pozorovat velká hejna holubů, která nejen že létala nad městem, ale tito
ptáci si ve městě našli i hnízdiště. Již ke konci roku 2016 byly na vybraných střechách umístěny klece, do
kterých byla holubům nasypána potrava a očekávali jsme, že se holubi do těchto klecí naučí zalétávat.
Vzhledem k dostatku potravy na okolních kukuřičných polích, z nichž některá nejsou sklizená dodnes, nebyla potrava v klecích pro ptáky atraktivní,
zejí klece doposud prázdnotou a kukuřice v nich
zůstává bez povšimnutí. Proto bylo radou města
rozhodnuto přistoupit k razantnímu, ale efektivnějšímu způsobu snížení stavu zdivočelých holubů
ve městě.
S mysliveckým sdružením Klučov byla uzavřena
smlouva o odstřelu holubů a do konce února bylo
během tří nedělních podvečerů odloveno cca 2100
zdivočelých holubů. Ačkoliv je toto číslo poměrně
vysoké, stále nad náměstím krouží velké hejno.
Proto bylo rozhodnuto, že proběhnou ještě dva
odlovy - 12. a 26. března. Vždy se jedná o nedělní
odpoledne v čase mezi 16. a 19. hodinou.

Dle našeho názoru je masivní výskyt holubů ve
městě důsledkem „hospodaření“ zemědělského
subjektu, který nebyl schopen včas sklidit kukuřici
a tím vytvořil velmi atraktivní potravní příležitost
i pro přespolní hejna. Zemědělský subjekt jsme
vyzvali k nápravě stavu a k urychlenému zaorání
posklizňových zbytků. Pokud bude tímto způsobem hospodařit i nadále, zřejmě nám ani příští rok
nezbyde jiná možnost, než holuby opět likvidovat
odstřelem.
Rostislav Vodička,
odbor životního prostředí a zemědělství
foto: Jaroslav Petrásek
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Slavnostní vyhlášení osobnosti roku 2016
Koncem listopadu loňského roku jsme vyhlásili již 5. ročník veřejné ankety o titul Osobnost roku. Díky
této příležitosti a oceněným lidem nebo skupinám z našeho města můžeme vyzdvihnout v jednotlivých
kategoriích významné úspěchy jedinců a týmů v daném roce, stejně tak ocenit celoživotní přínos městu,
a motivovat tak další občany v jejich práci a životě. S pohledem na seznam úspěšných kandidátů ve všech
ročnících můžeme právem říct, že máme být na co pyšni.
Počátkem roku 2017 rada města posoudila celkem
9 návrhů ve dvou kategoriích, z nichž vybrala 8 úspěšných nominací. Slavnostní ceremoniál jsme připravili
na úterý 28. února v podvečer v obřadní síni radnice.
Osobnosti přišli podpořit jejich rodiny i přátelé, což
přispělo k příjemné atmosféře. Významné ocenění a propagační balíček s materiály o našem městě
předali starosta Bc. Jakub Nekolný, místostarosta
Mgr. Pavel Janík a tajemník Ing. Aleš Kašpar.
Osobnostmi města Český Brod roku 2016 se stali:
1. V kategorii výrazný úspěch jednotlivce:
• Ing. Lenka Cibulková - vyhrála Mistrovství ČR
v singlu, ve dvojicích i ve trojicích nohejbalu.
Opakovaně získala titul nohejbalistka roku
(navrhovatel T J Slavoj Český Brod, z.s.).
• Eva Babicová, rozená Čokrtová - získala titul
Mistr sportu na základě podaných sportovních
výkonů v letech 2007 - 2016, kdy startovala za
TOM Český Brod / Junák Český Brod (navrhovatel
TJ Slavoj Český Brod z.s., odd. triatlonu).
• Jan Hába - účast v cyklistickém závodě 1000 Miles
Adventure, kdy za 11 dní ujel 1680 km. Ze 150
závodníků se umístil na 17 místě (navrhovatelka
Zuzana Dobřanská).
2. V kategorii výrazný úspěch – celoživotní přínos:
• Jana Thomesová, bývala jednatelka a stále aktivní členka T. J. Sokol - za celoživotní přínos pro
turistiku i sport a obětavou práci v T. J. Sokol (navrhovatel T. J. Sokol Český Brod).

• Jan Vokáč, nejstarší, zakladatel a jeden ze základních
pilířů tohoto sportu v našem městě - za celoživotní
přínos pro sport města Český Brod a obětavou práci
v TJ Slavoj (navrhovatelka Mgr. Tereza Jedličková).
• Milena Slavíková, dlouholetá vedoucí a zdravotnice skatů - za celoživotní přínos ve skautingu města Český Brod obětavou práci s dětmi (navrhovatel
Mgr. Stanislav Klepal).
• Mgr. Helena Procházková, dlouholetá profesorka místního gymnázia a bývalá místostarostka - za
celoživotní přínos v oblasti školství a samosprávy
města Český Brod (navrhovatel Jan Kunčar).
• Akad. mal. Petr Štěpán, malíř, varhaník - za celoživotní přínos v oblasti kultury ve městě Český
Brod (navrhovatelka Marta Kosobudová).
Petra Ištvániková, PR manažerka
foto: Jakub Červenka
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Zápis do mateřských škol v Českém Brodě 2017
Novela školského zákona určila rozpětí, kdy mají proběhnout zápisy do mateřských škol. Dle této novely je
určen termín od 2. do 16. května. Zápis do českobrodských mateřských škol pro školní rok 2017/2018 proto
proběhne následujícím způsobem:
Nejpozději v polovině dubna budou na webových
stránkách jednotlivých mateřských škol zveřejněny
formuláře, které jsou nutné k zápisu. Zákonní zástupci si je mohou buď stáhnout a vyplnit (včetně
vyjádření lékaře) nebo s předstihem vyzvednout
v příslušné mateřské škole (MŠ Sokolská a Kollárova 25. dubna od 8.00 do 14.00, MŠ Liblice od 8.00
do 12.00)
Vyplněné a lékařem potvrzené tiskopisy se budou
přijímat v jednotlivých mateřských školách v den
zápisu takto:
MŠ Sokolská a MŠ Kollárova:
3. 5. 2017 od 10.00 do 15.00 hod
4. 5. 2017 od 10.00 do 13.00 hod

3) ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy
přednostně děti na celodenní docházku).
Kritéria se nesčítají, rozhoduje jejich pořadí.
Co potřebujete k zápisu:
Doklad o trvalém bydlišti dítěte – výpis z informačního systému evidence obyvatel (žádá zákonný zástupce dítěte, potřebuje OP a rodný list dítěte).
Vyplněné formuláře - žádost o přijetí, evidenční
list dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů
– (na webových stránkách konkrétní školy).
Fotokopii rodného listu dítěte k založení do spisu
(+ originál pro nahlédnutí při zápisu).
Občanský průkaz zákonného zástupce.
Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přivést dítě
k zápisu (nemoc apod.), stačí, když se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce.

MŠ Liblice:
4. 5. 2017 od 10.00 do 16.00 hod
Kritéria pro přijímání dětí od školního roku
2017/2018 ve všech třech MŠ:
1) děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání, které mají rok do zahájení
povinné školní docházky a děti s odkladem školní
docházky,
2) děti, které k 31. 10. 2017 dosáhnou 3 let věku,
s trvalým bydlištěm v Českém Brodě (podle věku
– od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),

foto: ilustrační

Jiný termín zápisu lze ve výjimečných případech
domluvit v konkrétní mateřské škole, nejpozději však tak, aby žádost o přijetí byla podána
do 4. 5. 2017.
Nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale kritéria.
Na webových stránkách jednotlivých mateřských
škol budou podrobné pokyny.
Jaroslava Jelínková, ředitelka MŠ Sokolská

foto: ilustrační
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Zápis do prvních tříd 2017/2018
Zápis na Základní škole Žitomířská 885 proběhne
ve dnech 3. a 4. dubna vždy od 14.00 do 18.00
hodin v budově Chanos (Na Vyhlídce 1304, Český
Brod). Pro budoucí prvňáčky bude připraven zápis
ve formě rozhovoru s plněním různých aktivit. Naši
žáci si pro budoucí spolužáky připraví malé dárky
a každý odejde s malým překvapením. Rodiče a zákonní zástupci budoucích žáků by si měli připravit
k zápisu: rodný list dítěte, doklad totožnosti, kartičku zdravotní pojišťovny a případně další dokumenty o mimořádném nadání, podpůrných opatření
a doporučení školského poradenského zařízení.
Zápis na Základní Škole Tyršova 68 proběhne ve
dnech 7. dubna od 9.00 do 17.00 hodin a 8. dubna
od 8.00 do 11.00 hodin v přízemí budovy v Žitomířské ulici pod penzionem Anna (přední vchod).
Jak dítě připravit na vstup do školy?
• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte
mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video
nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat
i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete
i jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich
zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky
i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou
zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to
ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé
stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje
i vám.
• Trénujte změny denního režimu související se
školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání
k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro
děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě
na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné
vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí
apod.
Mgr. Jiří Slavík, ředitel školy

Ukliďme Pošembeří - ukliďme les
V sobotu 25. 3. 2017 proběhne již tradiční úklid odpadu v městských lesích ve spolupráci
s MS Dolánky. Sraz je v 8.00 hodin u mysliveckého vagónu v Dolánkách. Všichni dobrovolníci jsou
vítáni. Pro bližší informace volejte lesnímu správci na telefonní číslo 605 064 519. Lesu zdar!
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Občanky a pasy bez místní příslušnosti
Koncem loňského roku jsme na našem úřadě zaznamenali opětovný zvýšený zájem o výměnu občanských
průkazů, který trvá.
Tento zájem souvisí jednak s končící desetiletou
platností občanských průkazů, které byly vydávány
při velké obměně občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů v letech 2006 – 2008, a nyní nastal
čas pro výměnu občanských průkazů v těchto letech vydaných.
Druhým důvodem jsou příznivé čekací lhůty na
zdejším úřadě, ať již na úseku občanských průkazů,
či cestovních pasů, které se pohybují nejvýše v desítkách minut. A tak k nám začali dojíždět pro vyřízení své žádosti klienti z Černokostelecka, Pečecka
a také Úvalska. Toto má spojitost se zrušenou místní příslušností pro vydávání občanských průkazů
a cestovních pasů, kdy se občan může obrátit na
úřad vydávající občanky a pasy dle svého výběru.
V číslech se u nás jedná o 2911 žádostí o občanský
průkaz v roce 2014, 3838 v roce 2015 a 4071 v roce
2016.

Dalším ulehčením, tentokrát z pera Ministerstva
dopravy, je možnost vyřídit si registraci vozidla
a změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla na
kterémkoliv úřadě provádějícím zápisy do registru
vozidel, a to od června 2017, čímž klientům odpadnou cesty za přepisem vozidla mnohdy na druhou
stranu republiky.
Mgr. Klára Uldrichová, MPA,
Ing. Jan Pohůnek
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Dotace pro městskou památkovou zónu
Město Český Brod každý rok v listopadu podává na Ministerstvo kultury (MK) Anketní dotazník Programu
regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2017.
Na rok 2017 jsme v rámci Anketního dotazníku
žádali o příspěvek na 9 kulturních památek ležících v městské památkové zóně v Českém Brodě
a to na: pomník Prokopa Holého, zvonici u kostela
sv. Gotharda, Kouřimské předbraní, Podlipanské
muzeum, kostel Nejsvětější Trojice, sokolovnu,
kostel sv. Gotharda a středověké městské opevnění. Celkové předpokládané náklady na uvedené památky činily 23.622.000 Kč. Potřeba státní
podpory v případě plného uspokojení žádosti byla
11.890.000 Kč.
Ústřední komise Ministerstva kultury přidělila Městu Český Brod k následnému přerozdělení částku
1.610.000Kč. Po projednání komisí pro regeneraci MPZ, doporučení rady, schválilo zastupitelstvo
města Český Brod rozdělení této částky takto:

Podlipanské muzeum: 95.000 Kč
(repasování okenních výplní, krycí nátěr, povrchová úprava).
Sokolovna: 400.000 Kč
(oprava prasklin, otlučení odpadlé omítky a nanesení nové).
Kostel sv. Gotharda: 384.000 Kč
(obnova vnějšího pláště kostela).
Středověké městské opevnění: 731.000 Kč
(dokončení opravy zdiva).
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR
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Dotazník byl rozdĢlen na sedm tematických oblastí a to materiální zabezpeēení škol, klima školy, kvalitu
vzdĢlávacího procesu, školní stravování, družinu a mimoškolní aktivity, spolupráci a komunikaci se školou a
poradenské služby.

Co nového

Je potĢšitelné, že nejvyšší míru spokojenosti udávají rodiēe v oblasti dƽvĢry dítĢte v osobu tƎídního uēitele,
zakotvenosti dítĢte v tƎídním kolektivu, užiteēnosti vzdĢlávacího procesu v mateƎské škole a dostupnosti
školní jídelny pro dĢti z mateƎských škol. Velmi pozitivnĢ je také hodnocen vzdĢlávací proces i materiálnĢ
technické zabezpeēení v základní škole speciální a praktické.

Jak vidí rodiče naše školy

MénĢ již mƽžeme být spokojeni s výsledky materiálnĢ technického zázemí škol. ZvláštĢ základní školy
v eském BrodĢ patƎí v rámci našeho regionu k nejhƽƎe hodnoceným školám v této oblasti. PƎedmĢtem

Od 16. ledna do 9. února 2017 realizovalo
Český Brod
dotazníkové
šetření,
které
mapovalo
kritiky jeměsto
zvláštĢ nedostupnost
tĢlocviēen,
nemožnost využívání
venkovních
uēeben
a zahrad, stavnázory
hygienických zaƎízení, kapacita školní jídelny. V pƎipomínkách se ēasto objevuje kritika roztƎíštĢnosti
rodičů dětí z mateřských a základníchškolních
škol na
Českobrodsku.
Celkem
více
než
300
vyplněných
dotazníků
budov. NapƎíklad jedna maminka napsala „DĢti poƎád pƎecházejí celkem do pĢti rƽzných budov a
to i těchto
nĢkdy v rámci
jednoho dne.“ Jiná si posteskla: „Mám v této škole dvĢ dĢti a za celou školní docházku se
představuje mínění rodičů cca 12 % dětí
škol.
nesejdou v jedné budovĢ.“ Rezervy jsou i v nabídce zájmových kroužkƽ a pƎímĢstských táborƽ, kde se
negativnĢ projevuje neexistence stƎediska volného ēasu.

Dotazník byl rozdělen na sedm tematických oblastí
Kapacita školní jídelny
a to materiální zabezpečení škol, klima školy, kvalitu vzdělávacího procesu, školní stravování, družinu
a mimoškolní aktivity, spolupráci a komunikaci se
školou a poradenské služby.

Kapacita školní jídelny:
a/ rozhodnĢ
vyhovující
b/ spíše
vyhovující
c/ spíše
nevyhovující
d/ rozhodnĢ
nevyhovující

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

0,00%
Je potěšitelné, že nejvyšší míru spokojenosti udávají rodiče v oblasti důvěry dítěte v osobu třídního
učitele, zakotvenosti dítěte v třídním kolektivu,
užitečnosti vzdělávacího procesu v mateřské škole
Kompletní výsledky dotazování, které jsou podkladem pro plán rozvoje školství v našem regionu, naleznete
a dostupnosti školní jídelny pro děti znamateřských
webu mĢsta (www.cesbrod.cz) a projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP eský
Kompletní
dotazování, které jsou podBrod (www.skoly-orp-cb.eu),
díky nĢmuž bylovýsledky
šetƎení realizováno.
škol. Velmi pozitivně je také hodnocen
vzdělávací
kladem pro plán rozvoje školství v našem regionu,
Ing. JiƎina Soukupová
proces i materiálně technické zabezpečení
v zánaleznete na webu města (www.cesbrod.cz) a prokladní škole speciální a praktické.
jektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod (www.skoly-orp-cb.eu), díky
Méně již můžeme být spokojeni s výsledky mateněmuž bylo šetření realizováno.
riálně technického zázemí škol. Zvláště základní
školy v Českém Brodě patří v rámci našeho regionu
Ing. Jiřina Soukupová, foto: ilustrační
k nejhůře hodnoceným školám v této oblasti. Předmětem kritiky je zvláště nedostupnost tělocvičen,
nemožnost využívání venkovních učeben a zahrad,
stav hygienických zařízení, kapacita školní jídelny.
V připomínkách se často objevuje kritika roztříštěnosti školních budov. Například jedna maminka napsala „Děti pořád přecházejí celkem do pěti
různých budov a to i někdy v rámci jednoho dne.“
Jiná si posteskla: „Mám v této škole dvě děti a za
celou školní docházku se nesejdou v jedné budově.“ Rezervy jsou i v nabídce zájmových kroužků
a příměstských táborů, kde se negativně projevuje
neexistence střediska volného času.
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Úpravy prostor pro veřejnost pokračují
V rámci akce s filmovým názvem „kulový blesk“ pokračujeme v úpravách prostředí pro uživatele budov
městského úřadu v centru města. Tentokrát se zastavíme u radnice č.p. 1, kde sídlí městská knihovna a po
letech se sem vrátí informační centrum. Úpravy budou navazovat na rekonstrukci v budově č.p. 56, kde
bude zrekonstruováno celé přízemí a zřízena nová služebna městské policie.
Po únorovém rozšíření prostor městské knihovny
na celé 1. patro, o kterém na jiném místě píše paní
ředitelka knihovny, dokončujeme dokumentaci navazujících úprav. Přízemí staré radnice bude sloužit informačnímu centru a vznikne zde i spolkový
sál a větší prostor pro výstavy. To by mělo přijít na
řadu v druhé půlce roku.
Historický dvorek bude otevřen pro odpočinek
a relaxaci. Knihovna zůstane v 1. patře, ale dočká
se řady dalších zlepšení včetně vybudování výtahu
a nového důstojného vstupu. Jak se zlepší zázemí
pro čtenáře, zaměstnance, svatebčany i návštěvníky, si prohlédněte na následujících vizualizacích.
Tomáš Klinecký
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Kantáta Wandelt in der Liebe v kostele Nejsvětější Trojice
V letošním roce uplyne 250 let od smrti jednoho z nejvýznamnějších skladatelů barokní hudby, Georga
Philippa Telemanna (1681—1767). V českobrodském evangelickém kostele Nejsvětější Trojice 19. března
(třetí neděle postní), zazní Telemannova kantáta Wandelt in der Liebe.
Telemann, syn magdeburského evangelického faráře, působil jako kantor a církevní skladatel v Lipsku, Eisenachu, Žarech a Hamburku. Na rozdíl od
svého přítele a souputníka, J. S. Bacha, se proslavil
už během svého života. K jeho pravidelným povinnostem patřilo komponovat a provádět duchovní
hudbu k různým příležitostem, především pak
k jednotlivým nedělím a svátkům církevního roku.
Vedle patnácti mší a pětatřiceti oratorií složil také
několik set kantát. Tyto duchovní zpěvy se vždy
vztahují k bohoslužebným čtením dané neděle
či svátku. Jednu z nich – určenou pro třetí neděli
postní doby – uslyšíme v podání Veroniky Böhmové (zpěv), Martiny Přibylové (cembalo) a Lukáše M.
Vytlačila (barokní příčná flétna).
Text kantáty parafrázuje a rozvádí úryvek z epištoly
Efezským (5,1—9). Připravuje posluchače ke slavení nadcházejících velikonočních svátků, jejichž

smyslem Kristova dobrovolná oběť na kříži jakožto nejvyšší projev lásky. Jako milované Boží děti
následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako
Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar
a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
Českobrodské provedení kantáty Wandelt in der
Liebe je unikátní mimo jiné tím, že zazní tak, jak si
její autor přál a představoval – přímo v rámci nedělní bohoslužby. Což je svého druhu výzva jak pro
interprety, tak i pro dnešní posluchače. Kantátu vyslechneme v původní barokní němčině (k dispozici
bude český překlad). Jejím uvedením si chceme též
připomenout letošní 500. výročí vystoupení Martina Luthera, které dalo vznik evropské církevní
reformaci. Všichni zájemci jsou srdečně zváni – bohoslužba začíná v 9.30 hodin.
farář Marek P. Lukášek
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Nový správce u sv. Gotharda: sportovec a muzikant
Mnozí z vás už jistě zaznamenali, že na konci roku opustil Český Brod po 8 letech římskokatolický farář
P. Matúš Kocian a od 1. ledna nastoupil na jeho místo mladý sympatický kněz P. Martin Sklenář (1983). Farář vždy patřil k významným kulturním a společenským osobnostem každého města. Proto jsem se rozhodl
představit ho i na stránkách ČBZ.
Prozradím na Vás, že pocházíte opravdu z velké
rodiny. Kolik máte sourozenců?
Sourozenců mám sedm, tři sestry a čtyři bratry. Já
jsem sedmým v pořadí. Všichni jsme se vešli (a já
vnímám, že bezproblémově) do bytu v činžovním
domě v centru Prahy – na Vinohradech.
Jaké máte záliby? Je o vás známo, že jste se aktivně věnoval hudbě, nebo ještě nějakým jiným
oborům?
Deset let jsem chodil do dětského pěveckého sboru Rolnička (tento sbor vystoupí v kostele v Českém
Brodě v pondělí 24. dubna). Moji starší sourozenci
ze mě hned od narození navíc chtěli mít sportovce.
Když jsem přibližně v sedmi letech šel na trénink
fotbalové Dukly Praha, byl jsem okamžitě přijat.
Ale maminka s tím nesouhlasila, a tak byl s „profesionálním“ fotbalem konec. Láska ke sportu (pasivní i aktivní) mi však zůstala.
Řadu čtenářů určitě zajímá, jak a proč se mladý
muž rozhodne pro kněžství, které je spojeno se
vzdáním se rodinného života.
Vyrůstal jsem v tradiční katolické rodině. Tatínek
byl navíc varhaníkem, maminka pomáhala na faře
a v kostele. Přirozeně jsem si tedy jako malý hrál
nejen na policajty, popeláře, vojáky…, ale také na
pana faráře. V období puberty se samozřejmě objevují i jiné zájmy. Postupem času, i přes jeden vztah,
jsem však poznal, že mé místo je v kněžské službě.

Chtěl bych jen zdůraznit, že celibát není vzdáním se
lásky či rodinného života. Je to rozhodnutí se pro
jiný druh lásky a jiný rozměr rodiny. Já však mohu
prožívat život částečně ve své velké rodině (rodiče,
sourozenci, synovci…) a pak také ve farní rodině.
V rodině, která mě velmi mile, otevřeně a s láskou
přijala – za to jí jsem nesmírně vděčný.
Mnoho lidí vlastně ani neví, co je pracovní náplní
kněze v dnešní době - určitě jen nesloužíte mše
a nemodlíte se. Jak byste představil svou práci,
poslání?
Některé aktivity jsou pravidelné. Kromě modlitby
a mše svaté patří mezi pravidelné aktivity také výuka náboženství, ministrantské setkání, návštěva
nemocných a starých lidí… A pak především různé
majetkové věci, dále jsou to různá setkání, přípravy, psaní různých textů. A navíc také spravuji webové stránky.
Kde jste působil před svým příchodem do Českého Brodu?
Po dokončení studií jsem působil rok jako jáhen
v Kolíně. Pak dva roky jako farní vikář (lidově „kaplan“) ve Vlašimi a poté tři a půl roku jako farní vikář
v Kolíně.
Kromě Českého Brodu spravujete i řadu dalších
venkovských lokalit - kolik vlastně máte na starosti kostelů a kolik obyvatel zahrnuje českobrodská farnost?
Na území farnosti je 10 katolických kostelů. Jeden
je ale v majetku obce. Do farnosti spadá 17 obcí.
Podle sčítání lidu z roku 2001 žije v českobrodské
farnosti 13.069 obyvatel. V neděli do kostela chodí
přibližně 250-300 lidí. Usiluji o to, abychom nepamatovali jen na nás, kteří chodíme do kostela, ale
abychom byli také společenstvím otevřeným ve
prospěch tohoto města a lidí, kteří zde žijí.
Vladimír Jakub Mrvík
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Pátý ročník filmové noci na gymnáziu
V pondělí 30. 1. 2017 se konal již pátý ročník filmové noci pod vedením filmového klubu českobrodského
gymnázia. Již v minulosti jsme získali ocenění za nejlepší filmovou akci na školách v ČR. Nadále se snažíme
rozvíjet a zlepšovat tyto akce nejrůznějšími zajímavými tématy.
Letošní filmová noc, tentokráte na téma „střet zájmů“, proběhla opět úspěšně. V pondělí 30. 1. vrcholí poslední přípravy a okolo 17 hodiny se scházejí návštěvníci. Jako obvykle jsme využili prostor
naší školní tělocvičny, která je pro tyto akce svou
velikostí předurčena. Program večera byl následovný.
Zahájení proběhlo lehce před 17 hodinou, kdy
nás poctila svou přítomností senátorka paní Emilie Třísková (senátorka za okres Kolín, zastupitelka
Středočeského kraje a také zastupitelka města Poděbrady). Právě s paní senátorkou probíhala první
debata na otázku, „Co je střet zájmů?“
Okolo 17.30 se promítal film Matrix AB – ojedinělý
filmový vhled do světa Andreje Babiše, od režiséra Víta Klusáka. Po filmu následovala živá debata
s naším dalším cenným hostem Václavem Žákem
(český programátor, politik a publicista, signatář
Charty 77 a také místopředseda České národní
rady), kde atmosféra opravdu nechyběla.
Mezi debatami a videi následovala vždy přestávka,
kdy měli návštěvníci k dispozici bufet plný dobrot.
Následovaly další reportáže, videa a klipy na téma
soukromé a veřejné vlastnictví, zákaz kouření v restauracích a další oblasti, kam až diskuze zalétla.

I během této části večera jsme stále využívali našich
cenných hostů, kteří nám tuto noc velmi obohatili
a odpovídali na jakékoliv otázky jim položené.
Proto je myslím na místě, abych tyto hosty nejen
blíže zmínila, ale také jim za jejich přítomnost poděkovala. Kromě již zmíněné paní Třískové, dorazila také koordinátorka projektu Jeden svět na školách z organizace Člověk v tísni Kateřina Čadilová,
Martin Hůla – český hudebník a rapper a mimo jiné
bývalý student našeho gymnázia. Dále zmíněný
pan Václav Žák.
Za celé vedení filmového klubu tímto opět velmi
děkuji zmíněným hostům. Poděkování náleží i našemu panu řediteli I. Kocumovi, p. prof. Volvovičovi, pí prof. Perutce a Karolíně Blažkové (8A8).
Zvláštní poděkování Ladislavu Pokornému (8A8) za
celovečerní moderování této akce a všem, kteří se
jakkoli zapojili do přípravy filmové noci.
Tento ročník se opravdu vydařil, diskuzi s hosty
a zúčastněnými lze považovat za jednu z nejrozvinutějších, která tu kdy byla. Doufáme, že jste si
i vy tento večer užili, my určitě ano. A na příště se
těšíme na vás všechny!
Jarišová Oleksandra 2A4, Gymnázium Český Brod
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Lyžařský kurz sekundy 2017
První únorovou sobotu jsme vyrazili na lyžařský kurz do Benecka. Autobus nám zastavil 200 m před naším
penzionem Lesní zátiší a se zavazadly jsme se vydali do chaty. Když jsme se ubytovali, následovala večeře
a poté jsme měli volno. Každý den v půl desáté večer jsme museli být ve svých pokojích a v deset hodin už
bylo ticho.
První dva dny jsme jezdili dopoledne na sjezdových
lyžích a odpoledne na běžkách. Na sjezdových lyžích nás rozřadili do tří skupin. Na sjezdovkách se
našlo jen pár lidí, kteří na lyžích stáli poprvé, zatímco na běžkách stálo poprvé o několik lidí více, počet pádů u některých z nás tomu také odpovídal.
Trénovali jsme na běžeckých tratích, u kterých již
byly vyježděné stopy.
Jeden večer jsme se dívali na video o carvingu
a později jsme to na svahu zkoušeli napodobit,
i když jsme k tomu neměli nejlepší podmínky. Ten
večer jsme se také dívali na video o běžeckých lyžích a jejich výběru.
Třetí den jsme dopoledne normálně lyžovali, ale
odpoledne jsme jeli do plaveckého bazénu v Jilemnici. Po jeho návštěvě jsme měli volno, při kterém
většina žáků nezapomněla navštívit cukrárnu nebo
pizzerii. Nakonec jsme zabrali celý autobus a ve
zdraví jsme se vrátili do chaty.

Čtvrtý den našeho „lyžáku“ se konal celodenní výlet na běžkách. Začínal na nám již známých běžeckých tratích a první překážkou, která nás čekala, byl
dlouhý kopec směrem dolů. Po dvaceti minutách,
kdy všichni kopec sjeli, jsme vyrazili dál a dojeli na
pozdní oběd na Jilemnickou boudu. Nechyběly tu
ani poznámky směřované k vysokohorské přirážce. Cesta zpět do chaty byla o něco kratší, protože
jsme jeli víc z kopce. Do chaty jsme všichni dorazili
unavení, ale šťastní, že to máme za sebou. Ujeli
jsme 23 km a myslíme si, že vzhledem k tomu, že
někteří z nás na běžkách stáli poprvé, to byl dobrý
výkon.
Předposlední den byly na programu závody na
sjezdových i na běžeckých lyžích. Večer po vyhlášení vítězů se šlo balit. V den odjezdu jsme dopoledne byli naposledy lyžovat a poté jsme odjeli do
Českého Brodu.
Berenika Ulíková, studentka sekundy
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Maturitní ples Gymnázia Český Brod
Ve čtvrtek 16. 2. 2017 se v Městském společenském domě v Kolíně uskutečnil maturitní ples Gymnázia Český Brod. Jde o tradiční, každoroční akci, kterou organizují žáci maturitních ročníků pro své rodiče, příbuzné,
přátele, učitele a další jim blízké.
Maturitní ples začal v 19 hodin, kdy se scházely
skupinky prvních návštěvníků, avšak oficiální nástup maturantů proběhl až v 19.30. Plesu českobrodského gymnázia se účastnilo celkem 46 letošních budoucích absolventů ze tříd 8. A8 a 4. A4.
Po úvodním nástupu v páru se maturanti rozprchli
za rodiči a přáteli a prostor dostala hudební skupina Gurmania Band pocházející z Nehvizd. Tato kapela provázela svým uměním velkou částí večera,
zahrála spoustu starších i novějších tanečních hitů
a přivezla s sebou celkem 6 členů.
Po několika odehraných písních byl na parketu roztažen červený koberec a vzápětí začalo šerpování
studentů. Každý student si užil svou 30vteřinovou
chvilku slávy, když si po červeném koberci došel
pro šerpu ke svému třídnímu učiteli a oficiálně se
stal maturantem. Následovalo sbírání mincí, které
publikum házelo na studenty, ale také tanec s profesory a s rodiči.

Mimo jiné si později maturanti připravili pro diváky
zajímavá a vtipná vystoupení, převlékli se do kostýmů
a vše předvedli na velkém parketu. Již ve 23.15 proběhlo půlnoční překvapení tentokrát ve formě tance na populární skladbu: „What does the fox say?“ (v překladu:
„Jak dělá liška?“) od norského dua Ylvis z Bergenu.
Celý večer uzavřela skupina I Love You Honey Bunny svým půlhodinovým hudebním vystoupením,
které se neslo ve stylu rockové muziky.
Tradičně po ukončení maturitního plesu následovala afterparty a to ve Starých lázních v Kolíně. Zde si
zejména mladší generace užila tuto dlouhou noc.
Následující týdny se však už pro maturanty neponesou jen duchu zábav, neboť maturita je pomalu
za dveřmi a s ní i pro mnohé studenty přijímací
zkoušky na vysoké školy.
Kristýna Baštářová, 8. A8 Gymnázium Český Brod
foto: Václav Haláček, Pavla Hartmanová
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Skautská zimní mozaika
Ačkoliv únorové venkovní teploty nám svými změnami občas mohly připomínat výstřelky aprílového počasí, skauti ze střediska Psohlavci rozhodně nezaháleli a nezůstali leniví.
Mrazivého počasí využili hlavně Gepardi a Lvi
a s jedním malým roztomilým medvídkem vyrazili
bobovat do Vitic. Z kopce to frčelo závratnou rychlostí a dvě hodiny posilovny svalů potřebných k vyšplhání se do kopce za další bláznivou jízdou utekly
jako voda. Po sportovním výkonu na kluky čekalo
zasloužené občerstvení a odpočinek.
Skautky Kopršky vyrazily bruslit na ledovou plochu
do Kolína. Některé holky již byly zkušené bruslařky,
jiné se s činností teprve seznamovaly. Všechny to
nakonec zvládly pěkně, a tak se těšily na zasloužený odpočinek a párek v rohlíku. Kromě kečupu na
triku a několika modřin se jim akce velmi vydařila.
Malé holky Pampelišky a Ještěrky zas zažily nečekanou návštěvu. Přiletěla za nimi „Hloubalka“,
která si přišla vyzkoušet, zda se opravdu mohou

stát součástí roje světlušek. Posledně prokázaly
velkou odvahu, když se noční stezkou vydaly získat
„Kouzelnou lucernu“. Holčičky musely tentokrát
dokázat svou schopnost týmové spolupráce, logického myšlení, kamarádství a toho, že jen tak nic
nevzdají. Holky se nezalekly a získaly tak od světlušek členství v roji a malou knihu výzev - stezku
světlušek.
Ani družina Tygrů nezahálela a vyrazila za sportem,
tentokrát do sportovní haly v Českém Brodě. Přišli, viděli, zvítězili, někteří dokonce „zaskillovali“!
Někteří dali gól, jiní pěknou ránu. Někteří ránu dostali… Kdo nebyl, neviděl a nepochopí, nicméně se
může podívat - psohlavci14.cz.
skautské středisko Psohlavci
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Vlčata ve spárech zombie apokalypsy
Přežít v těchto temných časech, kdy se všude po zemi prochází „mrtváci“, je stále těžší a těžší. Proto se
jednotka našich vlčat vypravila do výcvikového tábora Krtonožka, kde se pod dohledem zkušených a ostřílených vedoucích učili dovednosti nezbytné pro přežití v přírodě.
Kluci se naučili, jak rozdělat oheň a uvařit si na
něm oběd, jak si postavit přístřešek, tak aby během noci nepromokli, a v neposlední řadě jak si
správně zabalit batoh, tak abychom si při jeho nošení nezničili záda.

stát a my zase ukážeme mrtvákům, kdo je tady
pán.
Za skautské středisko
Ing. Ládi Nováka Český Brod Honza Jelínek

A aby to nebylo jen o učení, tak jsme trénovali střelbu, postavili bunkr, který jsme bránili před
nájezdy zombíků. Ptáte se, jestli jsme naši pevnost
ubránili? No byl to těžký boj, ale na nás si nějaké
nemyslící, chodící mrtvoly nepřijdou.
Víkend utekl jak voda a my se museli vrátit domů
a s těžkým srdcem nechat náš bunkr osudu. Tak
doufejme, že až přijedeme příště, tak bude ještě

Dotace pro sociální a návazné služby poskytované na území města Český Brod
Město Český Brod oznamuje, že dne 1. března 2017 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí do
Programu podpory aktivit v sociální oblasti na přidělení finančních prostředků z rozpočtu města
Český Brod. Žádosti je možné podávat od 1. 4. 2017 do 28. 4. 2017. Více informací mohou zájemci nalézt na www.cesbrod.cz/item/program-podpory-aktivit-v-socialni-oblasti-2017.
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Moje cesta ze dna
Tak se jmenoval kulturně-vzdělávací pořad, který pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Žitomířská a ZŠ Tyršova v Českém
Brodě připravila SOŠ v Liblicích ve spolupráci s ICM Český Brod.
Akci zahájily úvodním slovem tvůrkyně dokumentu Radka Adamová a Veronika Nováková z 3. ročníku, které ve svém vystoupení hovořily o tom, jak
se k projektu dostaly, v čem jejich práce spočívala
a jaké problémy musely překonávat. Potom seznámily přítomné žáky s výsledky průzkumu, který
v minulém školním roce provedly mezi žáky obou
českobrodských základek.
Hlavní náplní akce však byl dvoudílný dokumentární film. V první části žáci zhlédli rozhovory se třemi aktivními uživateli drog, kteří mluvili o tom, jak
se k drogám dostali, co je k tomu vedlo a jestli by
s nim chtěli skoncovat. Tato část působila na většinu přihlížejících dost depresivně. Ale jak se později
od tvůrkyň dozvěděli, tak alespoň jeden z uživatelů, právě ten, který v dokumentu vystupoval nejdéle, se nad sebou zamyslel a nyní se pokouší žít bez
drog a má dokonce více zaměstnání. Toto sdělení
odměnili žáci upřímným potleskem.
Ve druhé části filmu mluvily dvě slečny o své závislosti, ale hlavně o své cestě z ní k normálnímu životu. Tato část byla veselejší a svědčily o tom i reakce
přihlížejících.
Důležitou součástí pořadu byla beseda s přizvaným odborníkem, p. Martinem Holečkem z o.p.s.
Prostor plus v Kolíně. Ve dvou částech svého vy-

stoupení si okamžitě získal přízeň žáků. Hovořil
o organizaci, kterou zastupuje, o práci s aktivními
uživateli drog i o prevenci závislostí. Pochválil přítomné autorky filmu za přístup k práci a řekl, že by
z nich byly dobré streetworkerky.
Závěrečnou částí programu byla beseda žáků s našimi studentkami a p. Holečkem. Počítali jsme
s tím, že dotazů mnoho nebude, ale děti nás překvapily. Už v přestávce mohly kromě občerstvení odevzdat písemné dotazy. I těch bylo víc, než
jsme čekali, ale pravá otázková smršť se snesla po
zodpovězení všech písemných. Mikrofon putoval
z jedné strany kinosálu do druhé a v odpovědích se
střídali všichni aktéři na jevišti po dobu téměř 45
minut! Některé otázky byly až dětsky naivní, jiné
mířily tzv. „na tělo“ (Zkusil jste už nějakou drogu?),
některé byly zajímavé a podnětné (Nemyslíte si, že
výměnou jehel spíš podporujete závislost na drogách? Kdybyste byly matkami, jak byste zabránily
svým dětem v tom, aby začaly brát drogy?)
I když zpočátku akci provázely určité technické
problémy, myslím, že se vydařila a svůj účel splnila,
o čemž svědčí i závěrečný potlesk a zápis do pamětní knihy naší školy.
Mgr. Jaroslav Korselt, SOŠ Český Brod-Liblice
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Roztančený KD SVĚT
Ve středu 15. 2. se KD Svět proměnil ve svět taneční. Žáci ZUŠ Český Brod zde totiž uspořádali své výchovné
taneční vystoupení a my žáci školy základní jsme mohli být jeho diváky.
Celým pořadem provázela „taneční víla“ paní učitelka L. Spurná a seznamovala děti nejenom s jednotlivými tanečními čísly, ale dozvěděli jsme se
i něco víc, třeba co je to choreografie, jak vypadají
a jak se nosí taneční piškoty a špičky nebo co to
jsou „Ježkoviny“.
Všichni jsme si užili krásnou podívanou, když se na
pódiu roztančil VÍTR nebo jsme se přenesli do 30.
let s melodiemi ze STŘÍBRNÉHO PLÁTNA. Krásně
si děti zařádily a zazpívaly i při choreografii AŤ ŽIJÍ
DUCHOVÉ a při tanečním vystoupení na písničky
Jaroslava Ježka.
Náš velký obdiv patřil i dospělým tanečnicím v choreografii KARIČKY, kdy v neuvěřitelném tempu zatančily tento slovenský lidový tanec.

Třešničkou na dortu bylo poslední vystoupení, nazvané DUŠE Z GUMY, kde jsme se s tanečníky a se
skupinou Chinaski projeli „automobilem“ a zjistili
jsme, že i auta mají svou duši.
Museli jsme obdivovat šikovnost tanečnic i tanečníků i velmi nápadité choreografie učitelek tanečního oboru E. Petráskové a A. Gordeevy.
Velice děkujeme ZUŠ Český Brod za krásné představení a doufáme, že nebylo poslední.
Iva Vopařilová, ZŠ Tyršova
foto: Ĺubica Spurná, ZŠ Tyršova
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Škola v přírodě neboli 4. A na horách
Od začátku školního roku jsme se všichni těšili na týdenní pobyt na horách. Zimní termín jsme zvolili proto,
že u nás v Polabí je toho sněhu někdy opravdu velmi málo a celá naše třída má ráda lyžování.
Naším cílem a místem pobytu byla Hanapetrova bouda v Krkonoších. Je to nádherná roubenka
s vlastním vlekem a sjezdovkou a hlavně vše jen
pro nás. Děti byly celý den na čerstvém vzduchu,
všichni lyžovali na sjezdovkách a vyzkoušeli jsme
i běh na lyžích.
Tento týden se opravdu vydařil i z hlediska počasí, sluníčko svítilo, padal sníh, takže vše, jak má na
horách být. Děti poznávaly krásu Krkonoš a užily si
opravdu krásný sníh. Večery byly zábavné, hrály se
hry, děti se bavily, ale i my, dospěláci, jsme měli
radost z kamarádského chování třídy a z přístupu
k úkolům, které všichni plnili. Z názorů dětí: „Jídlo
bylo výborné, skoro jako doma.“ (Denisa) „Karne-

val byl super!“ (Vanda) „Závody jsem si užila a vyhrála!“ (Anička) „Běžky mě nebavily, ale pak jo!“
(Matěj)
Velmi rády bychom také poděkovaly všem rodičům,
kteří nám pomohli svými sponzorskými dary, ovocem, cukrovinkami, dárky do tomboly, ale hlavně
tatínkům, kteří s námi celý týden absolvovali a byli
opravdoví „páni úžasňáci“.
Vrátili jsme se bez sádry, virů a hlavně všichni spokojení.
Ivana Kocová, Silvie Thomesová
a žáci 4. A, ZŠ Tyršova
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Zázračné bruslení
Žáci druhých až čtvrtých ročníků ZŠ Žitomířská mají šanci rozšířit své pohybové dovednosti a v rámci tělesné výchovy jezdí bruslit na poděbradský zimní stadion. Charlotte Chmelíková ze 4. A popisuje své zážitky
z bruslařských hodin.
Zázračné bruslení: Ráno jsme vyrazili do Poděbrad
bruslit. Když jsme na stadion přijeli, tak nám paní
učitelky řekly: „Nasvačte se a pomalu si nasazujte
brusličky.“ Jakmile měli všichni brusle na nohou
a přilby na hlavách, šli jsme na ledovou plochu.
Nejdříve se zjistilo, jak kdo umí bruslit. Rozdělili
jsme se do skupin a začala zábava.
Hráli jsme na ovečky a vlky, taky trenér vyhodil tenisáky do vzduchu a chytali jsme balonky a tři soutěžící družstva je dávala do pneumatik. To, které
mělo nejmíň tenisáků, prohrálo. Pak už se jelo autobusem domů. Mně se tam líbilo, led byl hladký,
i když pak už trochu rozježděný.
Na zimním stadionu je zajištěna šatna, kde se děti
mohou nasvačit, přezout a nechat své věci. Hokejo-

vý klub poskytuje školené trenéry, kteří se malým
bruslařům obětavě hodinu a půl věnují. Pro nás
pedagogický doprovod je radost sledovat, jak se
pomalu ale jistě děti učí pohybu po ledové ploše.
Součástí výuky není jen správná bruslařská technika, ale i chůze přes překážky, přeskoky, pády, dřepy,
jízda za sebou v „mašince“, soutěž družstev v přetahování lanem, hra na honěnou a vůbec největší
zábavou je, když má babu trenér. Rádi bychom poděkovali panu Vladimíru Mojžíšovi z HC Poděbrady
za skvělý přístup k našim dětem.
Charlotte Chmelíková 4. A
a kolektiv vyučujících ZŠ Žitomířská

Poděkování otci Matúšovi!
28. prosince 2016 jsme se v Oranžové zahradě loučili a přesně o měsíc později jsme otce
Matúše Kociana podpořili účastí i zpěvem při jeho instalaci za jednoho z osmi vikářů Kolegiální kapituly na Hradě pražském, což je vedle správy farnosti u sv. Matěje v Praze 6 jeho další
nová úloha. Chceme mu i takto vyjádřit vděčnost za jeho osmileté působení v naší farnosti.
Děkujeme mu za jeho vlídnost, otevřenost a pochopení pro naše mnohdy ztřeštěné nápady
a přejeme dobré dny i boží blízkost na novém působišti.
Za vděčné farníky Aleš Kašpar
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Exkurze do továrny TPCA v Kolíně
V únoru jsme navštívili kolínskou automobilku TPCA, tedy Toyota Peugeot Citroen Automobile.
Nejprve jsme zhlédli zajímavé filmy o historii továrny a výrobě. Potom „vyzbrojeni“ ochrannými pomůckami jsme s panem průvodcem vyrazili malým
vláčkem přímo do provozu továrny a mohli tak na
vlastní oči vidět, jak z obyčejného plechu vznikne

dokonalou souhrou lidí a robotů moderní malé
auto. Na závěr zbyl i čas na naše dotazy. Během
exkurze jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací jako například:
• továrna byla postavena za rekordní 3 roky a jednalo se o největší investici na zelené louce v Evropě,
• v současné době zde pracuje asi 3.000 zaměstnanců ve dvousměnném provozu od pondělí do pátku,
• v továrně nejsou žádné sklady, protože všechny
díly jsou dodávány přesně podle potřeby výroby,
• 80 % dodavatelů je z ČR,
• cca každou minutu sjede z montážní linky jedno auto,
• 99 % vyrobených aut je určeno na export, zhruba polovina z nich putuje za svými zákazníky po
železnici.
třídy 9. A a 9. B ZŠ Žitomířská
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Ekoškola? – To je hodně práce, která nás ale baví!
Naše Základní škola a Praktická škola v Žitomířské ulici se letos s příchodem jara již potřetí pokusí obhájit
mezinárodní titul Ekoškola.
Dlouho jsme v Ekotýmu přemýšleli, co vlastně budeme dělat, ale nic okázalého nás nenapadlo. Auditory určitě žádným převratným činem neohromíme. A tak jsme se nakonec shodli na tom, že asi
není třeba vymýšlet nějaké extra akce.
Důležité pro nás všechny ve škole totiž je, aby nás
práce bavila a aby se při ní zažila i nějaká legrace.
Také jsme zjistili, že je důležité mít z toho, co děláme radost a dělat radost druhým. A tak i v letošním školním roce realizujeme akce, které se nám
osvědčily, nebo nás prostě napadly a shodli jsme
se na tom, že by bylo dobré je uskutečnit.
Co se nám tedy už letos povedlo a udělalo radost
nám, popřípadě i někomu jinému? Velmi nás třeba
potěšilo, že lesáci měli radost z nasbíraných kaštanů a tu radost určitě měli i daňci v oboře, když je
v čase předvánočním dostali jako zákusek.
Když jsme v době mrazů patlali tuk a semínka do
šišek, užili jsme si i hodně legrace. A opět přišla
radost, když se na tato námi vyrobená krmítka ze
šišek zavěšená na stromech a keřích před školou
slétali ptáci, které běžně nevídáme a mohli jsme
z tepla školní chodby pozorovat například krásné
stehlíky nebo dlasky. I sbírání starého papíru nám
dělá radost. Všichni víme, že za získané peníze
adoptujeme zvířátko v pražské ZOO. A kdo by neměl radost z následného výletu za zvířátky.

A když nám z podzimku nově obložili novou dlažbou terasu u školní družiny, pustili jsme se do
úpravy okolního prostranství. Vykopali jsme staré
keře a připravili prostory pro jarní vysazení nových
rostlin. Opět nám udělaly radost i nenápadné poznámky o tom, jak to tam prokouklo. A nyní z jara se všichni ve škole těšíme na již tradiční sázení
stromků v lese, kam už tradičně vyjíždíme společně s úředníky Městského úřadu Český Brod, nebo
na jarní úklid s Pošembeřím. Pak plánujeme ještě
hodně dalších akcí, pracovních i zábavných, ale
o těch rádi napíšeme až někdy příště.
Přejeme vám všem krásné jaro, které se už snad
blíží, radost z práce. A pokud nám alespoň trochu
fandíte, tak nám držte palce, ať ten titul Ekoškola
obhájíme. A to si pište, že obhajoba takového mezinárodního titulu není žádná legrace, ale hodně
odvedené dobré práce.
Školní Ekotým ZŠ a PrŠ Český Brod
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„Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu!“
I v letošním roce jsme na masopustní úterý uspořádali tradiční masopustní průvod. Tradiční? Samozřejmě,
letos je to již šest let, co jsme se za maškary u nás v základní škole a praktické škole v tento den převlékli
poprvé a vyrazili do českobrodských ulic.
Tak jako každý rok byla i letos potřeba pořádná příprava. Abychom okolí potěšili i jinak než svým zjevem, pustili jsme se do velkovýroby květin. Každá
třída zvolila jinou techniku, a tak byl náš květinový
sortiment opravdu různorodý. V hodinách hudební
a pohybové výchovy nacvičili někteří z nás několik pěveckých vystoupení, které doplnili i tancem.
Vrcholem připraveného představení pak byla recitace básniček.
Když jsme se dostatečně postarali o potěchu oka
i ucha, nemohli jsme vynechat žaludek náš i kolemjdoucích. Masopust je vždy spojován s veselím
a dobrotami, a tak jsme se proměnili v kuchaře,
pekaře a cukráře. Tentokrát se vytáhly i paní učitelky a napekly hromadu koláčků, koblih, modlitbiček a jiných sladkých i slaných dobrůtek. Bylo toho
tolik, že jsme výslužku do ulic museli vézt na dvou
kárkách.
Masky jsme i pro tento rok volili tradiční. Medvěd
s medvědářem, kůň, ženich s nevěstou, nechyběl
ani Laufr či Turci. Konečně jsme prolomili kletbu
z minulých let a počasí nám přálo. Průvod se začal
řadit u školy před půl desátou a všem se nám ulevilo, že neprší ani nechumelí.
První zastávkou byla radnice, kde jsme od pana
starosty dostali povolení k průvodu a předvedli
přítomným naše vystoupení. Každého, koho jsme
potkali, jsme obdarovali kytičkou a něčím dobrým.

Díky veselým písničkám nám průvod rychle utíkal
a rozveselili jsme šedivé ulice města.
Na náš průvod i letos čekaly děti z mateřské školky
v Kollárově ulici. Tentokrát nás překvapily vlastními maskami, a tak to chvilku v českobrodské školce
vypadalo jako na karnevalu v italských Benátkách.
Poslední zastávkou byl penzion Anna. Byli jsme
rádi, že i zde jsme byli očekáváni a mohli jsme udělat radost našimi výrobky.
Že je čas na návrat do školy nám připomnělo počasí. Začalo lehce kapat. Ale ani to nám radost nezkazilo. Čekal nás karneval v naší tělocvičně. Deváťáci
nám připravili i několik stanovišť, na kterých jsme
si mohli vyzkoušet, jak jsme rychlí, silní a přesní.
Dokonce nám v tělocvičně vyrostla i improvizovaná bowlingová dráha. Nastal však rychle čas ukončit veselí, pochovat basu a tím začal čtyřicetidenní
půst. Kdopak z nás ho asi dodrží...
Žáci Základní školy a Praktické školy Český Brod
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„Leccos“ o prospěšnosti sociálních služeb
Každý měsíc využíváme možnosti informovat prostřednictvím Českobrodského zpravodaje o tom, co se
událo v naší neziskovce, co plánujeme, co je nového... Tentokrát vám více představíme naši činnost v oblasti sociálních služeb, které řadu let v Českém Brodě a jeho okolí poskytujeme a je nejdůležitější částí naší
činnosti. Chtěli bychom vám více přiblížit, jak takové služby pomáhají, komu jsou určeny a co obnáší jejich
poskytování či přijímání.
Sociální službou obecně se rozumí činnosti, které
zajišťují pomoc a podporu lidem v nepříznivé životní situaci, pomáhají začlenění do společnosti nebo
předcházejí sociálnímu vyloučení. Sociální služby
nepomáhají jen těm, kteří to právě teď potřebují,
ale chrání také společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů. Zadavateli těchto služeb jsou obce, kraje a samozřejmě stát. Náš
zapsaný spolek LECCOS je jejich poskytovatelem
dle zákona č. 108//2006 Sb., o sociálních službách,
který přesně popisuje spektrum činností, které
jsou nezbytné pro takovou službu. Poskytujeme
sociální služby, které zahrnují sociální poradenství
a služby sociální prevence, služby ambulantní i terénní.
Naší první zaregistrovanou sociální službou je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice.
Jako klub pro děti ve věku od 6 do 20 let funguje od roku 2000. Nabízí neorganizovaným dětem
alternativu trávení volného času, podporu jejich
aktivity a pomoc v obtížných situacích nejen v prostorách klubu Na Kutilce, kde sídlí, ale také v terénu v Českém Brodě a nedalekých obcích Poříčany
a Chrášťany.

Další registrovanou službou jsou Sociálně-aktivizační služby, které poskytují rodinám s dětmi
podporu a pomoc při řešení problémů spojených
s fungováním rodiny, s péčí o děti, jejich výchovou, vzděláváním a zdravými rodinnými vztahy. Je
určena primárně rodinám s dětmi, které se ocitly
v obtížné životní situaci, jejíž řešení nezvládnou
vlastními silami nebo cítí potřebu řešit problémy
spojené s péčí o rodinu, rodičovstvím, výchovou
dětí a dobrým fungováním rodiny. Služba je poskytována jak ambulantně v Poradně pro rodiny, tak
i v terénu, kdy je služba poskytována v přirozeném
prostředí klienta, nejčastěji v domácnosti.
V oblasti těchto služeb jsou důležité zásady – poskytovat službu bezplatně, respektovat lidskou
důstojnost a práva klienta, zachovávat mlčenlivost
a diskrétnost. Samozřejmostí je odbornost našich
sociálních pracovníků. Těchto zásad se pevně držíme při naplňování našeho poslání. Děkujeme
našim donátorům, partnerům a spolupracujícím
úřadům: Ministerstvu práce a sociálních věcí, KÚ
Středočeského kraje a Městu Český Brod.
za LECCOS, z. s. Dita Nekolná, www.leccos.cz
foto: ilustrační
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Další možnost středního vzdělávání žáků
s mentálním postižením v Českém Brodě
Letos je to již deset let, kdy se ke střednímu vzdělávání v praktické škole dvouleté mohli poprvé přihlásit
žáci, kteří se pro svůj zdravotní hendikep nemohou vzdělávat v jiné střední škole. Od září 2017 otevíráme
další obor středního vzdělávání - praktickou školu jednoletou. Stále je ještě čas, poslat přihlášku ke studiu
některého z těchto oborů.
Oba obory vzdělání jsou určeny žákům s mentálním postižením, žákům s autismem, či s vícečetným postižením. Učební plány tohoto středního
vzdělávání jsou stanoveny školním vzdělávacím
programem, ale vzhledem k vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků většině z nich sestavujeme na začátku studia individuální vzdělávací plán,
podle kterého pak probíhá jejich vzdělávání po
dobu celého studia. Tyto plány umožňují využití
široké škály podpůrných opatření zohledňujících
speciální vzdělávací potřeby žáků, s jejichž pomocí
mohou žáci dosahovat výsledků, které odpovídají
jejich maximálním možnostem. V případě potřeby
je navíc možné obsah vzdělávání každého ročníku
rozložit žákovi do dvou ročníků.

losti, manuální dovednosti potřebné k jednoduchým činnostem a získal tak perspektivní možnost
uplatnění v různých oblastech praktického života,
sociálně vyzrál a případně se připravil na další studium v odborném učilišti.
Každoročně ve střední škole studuje 10-16 studentů. Ve třídách je zařazeno 5-8 žáků, se kterými
pracují vždy minimálně 2 pedagogové – učitel-speciální pedagog a asistent pedagoga. Kromě výuky
ve třídě, praktických činností v dílnách, cvičném
bytě, na zahradě apod. jsou součástí vzdělávání
také rehabilitační a relaxační aktivity. Žáci se dle
svých možností zapojují do školních projektů, školních akcí, reprezentují školu na soutěžích, přehlídkách, navštěvují kulturní a sportovní akce, jezdí na
exkurze a výlety. Samozřejmostí je bezbariérový
přístup do všech prostor školy včetně tělocvičny,
dílen, počítačové učebny nebo relaxační místnostisnoezelen.

Obory jsou zaměřeny především na rozvoj praktických dovedností žáků, zejména v oblasti výživy a přípravy pokrmů, dílenských a pěstitelských
prací, prací v domácnosti. Těmto předmětům jsou
věnovány více jak 2/3 týdenní hodinové dotace
učebního plánu. V rámci praktických činností si žáci
pod vedením svých pedagogů minimálně dvakrát
v týdnu připravují oběd.

Rádi u nás ve škole přivítáme zájemce o studium
a jejich zákonné zástupce, aby se přišli podívat, že
studium v naší škole je bude bavit.

Cílem vzdělávání v naší střední škole je, aby si žák
doplnil a rozšířil všeobecné vzdělání, osvojil si zna-

Mgr. Marie Šnajdrová,
ředitelka ZŠ a PrŠ Český Brod
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Jarní cena Nymburka
V neděli 5. 3. 2017 uspořádal oddíl SKP Nymburk závod Jarní cena Nymburka, kterého se mohly zúčastnit
děti z kategorie mladších žáků a přípravky. Z přípravky se závodu se zúčastnilo celkem 93 dětí z dvanácti
oddílů: Sokol Kolín, SKP Nymburk, TJ Slavoj Český Brod, SKP Olympia Kutná Hora, TJ Sokol Říčany a Radošovice, Atletika Písek, Atletika Jižní Město, TJ Neratovice, Target sport Milovice, AC Česká Lípa, Městec
Králové a Atletika Líbeznice.
Mladí atleti soutěžili ve třech disciplínách- běh na
60 metrů, skok daleký, hod medicinbalem. Hodnocena byla tři nejlepších umístění v jednotlivých
ročnících 2006 – 2007 (kluci i děvčata odděleně)
a to jak v dílčích disciplínách, tak v trojboji, tj.
všech disciplínách dohromady.
Tohoto závodu se z našeho oddílu zúčastnilo celkem 12 závodníků. A jak jsme dopadli? Celkem
jsme získali 8 medailí. Z celkového počtu medailí se
tak jedná o celou šestinu. Na jejich zisku se podíleli
Jakub Vašina (2007), Ilona Nováková (2007), Pavel
Urban (2006) a Rozálie Pačesová (2006) - gratulujeme! Nejvíce dal o sobě vědět Jakub Vašina, který
zazářil ve všech disciplínách. Ve skoku dalekém zís-

kal druhé místo, v běhu na 60 metrů a hodu medicinbalem získal třetí místo. Součet těchto výsledků
mu zajistil první místo celého trojboje.
Rozsah závodů umožnil závodníkům nahlédnout
a prožít nervy velkého závodu. I ti, kteří se nakonec neprobojovali na bodovaná místa, tak ze závodů odjížděli obohaceni o nové zkušenosti, které
jim v některém z dalších závodů bodované pozice
o další krůček určitě přiblíží.
Za TJ Slavoj Český Brod
– oddíl atletiky, Jana Čokrtová
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Českobrodské dálkové pochody a cyklojízdy v roce 2016
Odbor klubu českých turistů Český Brod uspořádal v roce 2016 další pokračování dvou tradičních turistických akcí.
V sobotu dne 28. května 2016 proběhl již 34. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy „Krajem bitvy u Lipan“. Tato akce se každoročně koná
na památku bratrovražedné bitvy u Lipan, které se
ve zdejším kraji odehrála v neděli dne 30. května
1434. Letos byla vybrána do Středočeské desítky a do Dvoustovky turistických akcí a bylo na ní
možné zakoupit absolventskou vizitku akce. Díky
těmto skutečnostem pořadatelé zažili rekordní
účast 316 turistů – 269 pěšáků (15 km - 139 účastníků, 21 km - 50 úč., 28 km - 26 úč., 33 km - 39 úč.,
43 km - 3 úč., 49 km - 4 úč., 57 km - 8 úč.) a 47 cyklistů (48 km - 31 úč., 70 km - 16 úč.).
Tři nejkratší pěší trasy vedly turisty kolem romantické Tuchorazské hlásky do Dolánek; trasa 21 km
pokračovala dále přes Tismice s románskou bazilikou a na trase 23 km turisté zavítali i do Kostelce
n. Č. L. Zbývající pěší trasy a obě cyklotrasy byly
vedeny přes Lipanskou mohylu. Nejdelší dvě trasy
pěšky i na kole procházely také přes Jevany a Voděradskými bučinami a nejdelší cyklotrasa se Na
Marjánce dotkla i břehů Sázavy. Zpestřením pro
turisty byly keramické trhy v Kostelci n. Č. L. a hlavně u Lipanské mohyly pořádaný Středověký den
s rekonstrukcí bitvy z roku 1434.
V cíli dostali všichni turisté pamětní diplom a pamětní pohlednici pochodu a občerstvili se domácím
perníkem a čajem. Na nejvzdálenějšího, nejmladšího a nejstaršího účastníka a na 30 vylosovaných
čekala v cíli odměna – tito turisté si domů odváželi
ručně malované pamětní hrnky akce.
V sobotu 1. října 2016 byl uspořádán jubilejní 50.
ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy
„Českobrodská padesátka“, který byl zařazen do
Dvoustovky turistických akcí. Z budovy městského
úřadu na náměstí Arnošta z Pardubic odstartovalo 132 turistů – 94 jich startovalo na pěších tra-

sách (15 km - 43 účastníků, 19 km - 15 úč., 21 km
- 11 úč., 28 km - 13 úč., 33 km - 3 úč., 51 km - 9 úč.)
a 38 na cyklotrasách (40 km - 5 úč., 59 km - 29 úč.,
72 km - 4 úč.).
Turisté si nejen užili zdravého pohybu v pestře
zbarvené podzimní přírodě, ale cestou mohli navštívit i tradiční Jabkobraní u Tuchorazské hlásky.
V cíli dostali všichni turisté pamětní diplom a sladké občerstvení. Hrnkem s motivem Českého Brodu
bylo odměněno 30 turistů – nejstarší, nejmladší
a nejvzdálenější a 27 vylosovaných.
Obě uvedené turistické akce se uskutečnily i díky
finančnímu příspěvku města Český Brod.
Věříme, že i letos budeme moci za podpory města
tyto akce uskutečnit.
Za odbor KČT Český Brod Ing. Václav Čokrt

galerie Šatlava

město

sokolovna

Kutilka

Liblice

městská knihovna

ZŠ

městská knihovna

KD SVĚT

ZŠ

výlet KČT

TJ Slavoj za halou

ZŠ

RC Kostička

Liblice/SOŠ

TJ Slavoj za halou

hřiště Liblice

KD SVĚT

KD SVĚT

hřiště Liblice

městská knihovna

KD SVĚT

24. 2. – 21. 4.

17. 3. – 10. 4.

1. 4., 20.00

1. 4., 16.00

1. 4.

3. 4., 10.30

3. a 4. 4., 14.00 – 18.00

6. 4., 9.45

6. 4., 16.30

7. 4., 9.00 – 17.00

8. 4.

8. 4., 14.00

8. 4., 8.00 – 11.00

8. 4., 9.00

8. 4., 10.00 – 16.00

8. 4., 15.00

8. 4., 16.30

8. 4., 19.00

9. 4., 15.00

9. 4., 10.15 a 16.30

10. 4., 9.30 a 10.15

12. 4., 8.30 a 10.00
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Velikonoční čtyřlístek plný pohádek – pohádka o venkovských zvycích, pro MŠ a volně příchozí

O pejskovi a kočičce – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro děti MŠ

Fotbal, TJ Liblice, žáci – Kouřim; TJ Liblice B – Dobré Pole

Film: Strašidla – pohádková komedie Zdeňka Trošky (ČR 2016, 113 min.), promítání pro celou rodinu

Film: Dítě Bridget Jonesové – třetí filmová série úspěšné komedie (2016, 123 min.)

Fotbal, TJ Liblice A – Radim

Nohejbal, muži A, extraliga 2017, TJ Slavoj Český Brod – SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary A

Vítání jara – dílny spolku přátel obce Liblice s jarní tématikou

Velikonoční tvořivá dílna – výroba ze šustí a pletení pomlázky

Zápis do 1. tříd, ZŠ Tyršova 68 – přízemí budovy v Žitomířské ulici pod penzionem Anna

Slavnostní otevření nohejbalových kurtů a zahájení sezóny, turnaj Český Brod/Karlovy Vary, fanshop..

Výlet Klubu českých turistů: Stará Boleslav – Čelákovice

Zápis do 1. tříd, ZŠ Tyršova 68 – přízemí budovy v Žitomířské ulici pod penzionem Anna

Inspirativní kavárna pro rodiče na téma Odměny a tresty, přednáší psycholožka PhDr. Pekařová

O pejskovi a kočičce – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro děti MŠ

Zápis dětí do 1. tříd, ZŠ Žitomířská 885 – budova CHANOS

O pejskovi a kočičce – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro děti MŠ

Ukliďme Liblice v rámci akce Ukliďme Pošembeří – akce Spolku přátel obce Liblice

Fotbalový zápas muži A, SK Český Brod – Most

Ples Partners

Ukliďme Pošembeří – Ukliďme svět, ukliďme Česko – dobrovolnická úklidová akce

Místa kde působil F. J. Vavák – výstava k připomenutí 200. úmrtí písmáka a kronikáře

Více na www.cesbrod.cz/akce

Den Země na Klepci – prezentace regionálních spolků, doprovodný program pro rodiny s dětmi

Klepec

Štolmíř

TJ Slavoj za halou

KD Svět

Kutilka

výlet KČT

Kutilka

hřiště Liblice

TJ Slavoj za halou

hřiště Liblice

sv. Gothard

městská knihovna

KD SVĚT

MŠ Liblice

městská knihovna

výlet KČT

ZŠ Tyršova

TJ Slavoj za halou

Dolánky

TJ Slavoj za halou

TJ Slavoj za halou

hřiště u ZŠ

15. 4., 14.00 – 17.00

15. 4.

16. 4., 14.00

18. 4., 19.00

20. 4., 16.30

22. 4.

22. 4., 8.00 – 16.00

22. 4., 9.00 a 17.00

22. 4., 15.00

23. 4., 10.15 a 17.00

24. 4.

24. 4., 9.30 a 10.15

24. 4., 19.00

25. 4., 17.00

27. 4., 9.15 a 10.00

29. 4.

29. 4.

29. 4., 9.00

29. 4., 11.00

29. 4., 15.00

30. 4., 14.00

30. 4., 17.00

Čarodějnice 2017 – tradiční pálení čarodějnic s Českobroďákem

Nohejbal, dorostenecká liga, TJ Slavoj Český Brod – SK LIAPOR WHITTE Karlovy Vary

Nohejbal, ženy A, 1. Liga 2017 TJ Slavoj Český Brod – TJ Praha Pankrác

Pošemberský ultra kros – běžecký závod pro dospělé i děti (www.posuk.net)

Nohejbal, ženy A, 1. Liga 2017 TJ Slavoj Český Brod – TJ Spartak Čelákovice

Dodatečný zápis do 1. tříd, ZŠ Tyršova 68

Výlet Klubu českých turistů: Bošice – Žabonosy – Vrbčany

O pejskovi a kočičce – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro děti MŠ

Přednáška na téma Vyjednávání a kontraktování s dětmi

Křeslo pro hosta – setkání s knězem Zbigniewem Czendlikem

O pejskovi a kočičce – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro děti MŠ

Koncert dětského pěveckého sboru Rolnička

Fotbal, TJ Liblice, žáci – Plaňany; TJ Liblice B – Třebovle

Nohejbal, muži A, extraliga 2017, TJ Slavoj Český Brod – MNK SILNICE GROUP Modřice A

Fotbal, TJ Liblice, mladší přípravka – turnaj Liblice; TJ Liblice A – Milovice

Turnaj 2006 – fotbalové turnaje pro týmy příslušných ročníků starší přípravky (2006)

Výlet Klubu českých turistů: Štěchovice – vzpomínka na Svatojánské proudy

Nábor dětí do fotbalového klubu pro ročníky 2008 a mladší

Svatoušek – skvělé divadelní představení v hl. r. Otmar Brancuzský, o posmrtném životě s nadsázkou

Nohejbal, dorostenecká liga, TJ Slavoj Český Brod – SK Šacung ČNES Benešov 1947

Veřejné pečení v peci ve Štolmíři – srdečná pozvánka pro všechny, kterým chutná domácí chléb

O pejskovi a kočičce – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro děti MŠ

13. 4., 9.00, 9.45 a 10.30 městská knihovna
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Českobrodský nohejbal se stěhuje do nového
Rok 2016 byl pro nás, českobrodské nohejbalisty, koncem jedné dlouhé a úspěšné etapy. Po více než dvaceti letech jsme museli opustit naše stávající nohejbalové kurty za nemocnicí a hledat nové zázemí. Nakonec
se ukázalo, že nejvhodnější místo pro nás bude přímo za sportovní halou Slavoje, na bývalých volejbalových kurtech. S velkým přispěním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a města Český Brod jsme
v září začali stavět.
Všechny práce jsme dokončili v prosinci, v současné době probíhá kolaudační řízení a zdá se, že nic
nebrání tomu, abychom začátek sezóny zahájili na
novém.

a studené pivo. Budeme velmi rádi, když se nám
povede otestovat plnou diváckou kapacitu našeho hřiště. Označte si proto v kalendáři datum 8. 4.
a připravte si hlasivky, budeme vás potřebovat.

Máme postavené dva kurty s přilehlou tribunou
pro zhruba 200 diváků. Multifunkční hřiště s umělým povrchem pro děti. Bývalou ubytovnu jsme
zrekonstruovali na zázemí, šatny, sprchy, klubovnu
a školící místnost a spodní šatny s toaletami pro
krytou běžeckou dráhu jsme otevřeli i směrem do
nohejbalového areálu, čímž jsme získali pro hosty
a turnaje 4 šatny, sprchy a WC. Bonusem pak je už
jen malá zenová tělocvična Buddha a kantýna pro
členy TJ Slavoj.

Marek Vedral,
TJ Slavoj Český Brod - oddíl nohejbalu

Kurty slavnostně otevřeme 8. dubna a herní sezonu zahájí náš elitní tým mužů zápasem proti úřadujícímu mistrovi z Karlových Varů. Připraven pro vás
bude fanshop, doprovodný program a hrací koutek pro děti. Samozřejmostí jsou grilované klobásy
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Zimní příprava fotbalistů
Kořenov
V rámci zimní přestávky ve fotbalových soutěžích
jsme letos prvně zorganizovali kondiční soustředění pro mladší a starší žáky zaměřené na utužení
kolektivu. Jako sport jsme vybrali běžky, se kterými
se někteří naši hráči seznámili poprvé.
První den jsme se vydali na 13km cestu kolem
rozhledny Štěpánka, při které jsme zjistili, že jsou
mezi účastníky výkonnostní rozdíly. Druhý den
jsme proto „běžce“ rozdělili do dvou skupin. „A“
tým se vydal dobýt Jizerku, „B“ tým pokračoval ve
zlepšování techniky pohybu na běžkách. Dobytí Jizerky s „A“ týmem se zdařilo, chlapci absolvovali
více než 15 km. I „B“ tým zaznamenal veliký posun
a věříme, že všichni účastníci tohoto soustředění si
přivezli spoustu velmi pěkných zážitků.
Jelikož jsme nezaznamenali žádné negativní reakce,
pokusíme se podobnou akci zopakovat i příští rok.

Trutnov
Naše již tradiční soustředění v Trutnově pro kategorie starší přípravka, mladší a starší žáci bylo orientováno pouze na fotbalovou přípravu. Během
soustředění naši hráči absolvovali spoustu tréninkových jednotek, přípravné zápasy a nezapomněli
jsme ani na regeneraci. Během celého soustředění
je třeba vyzdvihnout kamarádskou atmosféru, kterou vytváří starší chlapci svým mladším spoluhráčům. Soustředění hodnotíme kladně a věříme, že
vynaložené úsilí se nám vrátí v podobě dobrých
jarních výsledků v mistrovských soutěžích.
Přípravné zápasy:
SK Český Brod U14 - MFK Trutnov U13- 3:3
SK Český Brod U12 – MFK Trutnov U12- 4:2
SK Český Brod U11 - FK Náchod U 11 4:6.
Martin Sahula,
trenér žáků
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Sokolský ples, osobnost roku, gryfové a další
V měsíci mezi psaním článků do ČBZ mi ani nepřijde, že se toho, co stojí za zveřejnění, stane tolik. Oříškem
pak ale bývá, jak vše vtěsnat do 2600 znaků, které zde na informace mám. Tak alespoň rámcově, podrobně samozřejmě na našem webu www.sokolbrod.cz.
Máme za sebou tradiční Sokolský ples. Vyzdobená
sokolovna, krásné předtančení, bohatá tombola,
úžasně hrající TOX, prostě celovečerní pohoda.
A v průběhu plesu také několik bonusů. Tím prvním byl jednoznačně fotografický koutek, krásně
připravený naší kamarádkou Lucií Ulíkovou. A díky
umělecké fotografce „Vali Uli“ se zde každý mohl
nechat vyfotit spolu se sokolskými proprietami.
Mezi bonusy byla i možnost prohlédnout si náš
nový sportovní sál a také fotografickou výstavku sokolských akcí a událostí minulého roku. A za bonus
se dá brát i hlavní cena tomboly. Ta byla opravdu
ryze sokolská, jak se na Sokolský ples sluší: víkendový pobyt v Tyršově domě v Praze, v historickém
sídle ČOS, kde je pro výherce připraveno ubytování
v hotelovém pokoji, s průvodcem po objektu, koupáním v bazénu a dalšími benefity. (V kuloárech se
proslýchalo, že výherce této ceny byl prý shodou
okolností učitelem tělocviku – pokud je to pravda,
nemohl ji vyhrát nikdo povolanější!)
Sokol má svoji „Osobnost města roku 2016“, na kterou byla nominována naše dlouholetá jednatelka
a členka vedení českobrodského Sokola, ses. Jana
Thomesová. Moc jí k získání titulu gratulujeme a věříme, že s námi v Sokole bude alespoň do 100 let!
O smutném konci soch našich gryfů jsem již v minulosti psal. Ale přece jen se trochu blýská na lepší časy
– v ateliéru v Zalešanech se již pracuje na restauraci
nejzachovalejší sochy a průběh prací vypovídá, že by

se mělo podařit dostat sochu do stavu, kdy se podle ní
bude moci vyrobit forma pro odlití soch nových. Zbývá už jen maličkost - sehnat peníze na jejich odlití.
Zdárně jsme rozjeli v minulém čísle ČBZ avizovanou službu pro všechny dospělé, kteří by si rádi
v sokolovně zacvičili, ale přitom nejsou členy Sokola. Podívejte se tedy na náš Rozvrh cvičebních
hodin, kde tyto hodiny najdete označené, vyberte
si cvičení, o které máte zájem – a přijďte. Na místě
zaplatíte cvičiteli jednorázový hodinový poplatek
a můžete se jít hýbat.
Náš Klub sokolských seniorů má za sebou dvě další
akce – a obě shodou okolností povídání o historii. Tím
prvním byla historie českobrodského Sokola v podání náčelníka a druhým pak historie Českého Brodu,
o které vyprávěl historik Vladimír Mrvík. Přijďte se
do klubu podívat každou první středu v měsíci.
Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol
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Zmizelý Brod – dům U Čadilů
Český Brod měl ještě v nedávné minulosti řadu malebných zákoutí, které bychom dnes (bohužel) marně
hledali. Jedním z nich byl i tzv. dům U Čadilů (č.p. 127), stojící na rohu ulic Jungmannovy a Havlíčkovy, na
který si patrně ještě vzpomene řada starších občanů našeho města.
Bohužel i on sdílí osud mnoha cenných historických českobrodských budov, které v 70. letech
nechalo tehdejší vedení MNV zbořit, místo, aby je
opravilo (jako memento tohoto barbarství dodnes
ční proluka vedle hlavní budovy městského úřadu).
Dům U Čadilů byl zajímavou ukázkou barokní maloměstské architektury a dnes by byl (pochopitelně opravený) bezpochyby ozdobou naší městské
památkové zóny.
Objekt byl postaven hned na počátku 18. století
a po celé století se zde nacházel dvůr a hostinec
U bílého lva, lidově ovšem všeobecně zvaný „Peklo“, jehož prvním majitelem byl šlechtic Jan Ferdinand Pergler z Perglasu. Jak jeho pojmenování
vzniklo, dnes už bohužel asi nezjistíme, ale pokud
byl hostinec nazýván Peklem, jistě byl vyhlášen
jako místo nekalé. Co vše se zde asi odehrávalo?
Perglerové byli původem německý rytířský rod,
pocházející z tvrze Perglas (dnes Chlumek) na Lo-

ketsku, kde se připomíná od druhé pol. 15. století. Během 16. století se značně rozvětvil po celých
Čechách a připomíná se zde ještě na počátku 20.
století. Otec „českobrodského“ Jana Floriána Ferdinanda Perglara z Perglasu, František Karel, byl
zcela zchudlý a nejprve žil ve městě Kdyně (okr.
Domažlice), později se uplatnil v armádě v Uhrách
v bojích proti Turkům. Po vzoru otce vstoupili do
císařské armády i jeho synové, mj. právě Jan Ferdinand, který působil jako praporčík. Později se
usadil ve Strašnicích a vlastnil pražskou usedlost
Cibulka.
Po smrti pozdějšího majitele Matěje Břečky
(† 3. 10. 1821) byla jeho pozůstalost rozdělena tak,
že zmíněný dům na předměstí zdědila jeho vnučka Veronika, manželka Františka Čadila. Takto se
objekt dostal do držení rodiny Čadilovy, která zde
hospodařila prakticky až do jeho zániku.
Vladimír Jakub Mrvík
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Z knihovny

Knihovnické sny se plní nejen o vánocích…
K letošnímu březnu, měsíci knih, čtení a čtenářů, jsme sami sobě, ale především všem našim uživatelům
nadělili netradiční, i když vysněný dárek: rozšířené prostory naší knihovny.
Díky vstřícnosti vedení města Český Brod můžeme
od března využívat navíc sedm místností po bývalém úřadu práce, tedy celé 1. patro budovy č.p.
1. Na naše dětské i dospělé čtenáře čekají vzdušné a prostorné místnosti, v každé z nich relaxační
nebo studijní místa. Kromě beletrie, dětské a naučné literatury nově nabízíme ve volném výběru
také básně a divadelní hry, cizojazyčnou literaturu
a příruční knihovnu. Postupně sem budeme přidávat a přeřazovat ještě některé další tituly, které
jsou v současné době umístěny v depozitáři.
Děkujeme firmám pana Suse (elektro) a pana Ropka (stavební práce), které v trochu šibeničním termínu stihly udělat všechno potřebné: především
obnovit průchod mezi knihovnou a bývalým sálkem
č. 6, demontovat část elektrických rozvodů, nově
vymalovat, nahradit v jedné místnosti nevyhovující
podlahovou krytinu novým linem a realizovat další
drobné úpravy a opravy. Vždy se snažili vyjít vstříc
našim potřebám, bourací práce například probíhaly za plného provozu knihovny.
Velké poděkování patří také Jirkovi Mokošínovi,
který o jarních prázdninách zorganizoval „stěhovací“ brigádu skautů z obou českobrodských středisek. Díky fyzické síle těch starších a hravému nadšení a elánu těch mladších se povedlo přestěhovat
nábytek i knižní fond v rekordně krátkém čase.
Jejich pracovní nasazení bylo občas tak velké, že

selhávala logistika - prostě jsme nestíhali knihy zařazovat do regálů, ale je třeba říci, že bez jejich nezištné pomoci bychom přesun do nových prostor
a jejich konečnou úpravu určitě nestihli za pouhý
jeden týden, na který jsme knihovnu uzavřeli.
A jaké byly první ohlasy čtenářů? „Krásné, krásné
…Úžasné, skvělé vyhledávání …Úžasné, přehledné,
světlé, rádi sem budeme chodit … To je velikost,
to jste si mákli … Nechápu, jak jste to za jeden
týden zvládli … Pěkné, ale město by mělo koupit
ještě nové stolky a křesílka a natřít okna … Krásné, vzdušné, nádherné… Těžká práce, ale hezké …
Skvělé, krásná knihovna, přehledná.“
Máme z naší „nové“ knihovny ohromnou radost,
milí čtenáři, přijďte ji sdílet s námi!
Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Případ Lída Baarová: rozhovor herečky s Josefem Škvoreckým (audiokniha)
V létě roku 1982 se ve španělském Alicante setkala herečka Lída Baarová se spisovatelem
Josefem Škvoreckým, strávili spolu několik dní zajímavým povídáním o dramatických zvratech v životě slavné herečky. Škvorecký si z hovorů pořizoval amatérský zvukový záznam,
který hodlal literárně zpracovat. Kniha vyšla v roce 1983 v nakladatelství Sixty–Eight Publishers pod názvem Lída Baarová: Útěky. Z osmnácti hodin autentického zvukového záznamu vznikl nyní komplet 3CD, zachycující v chronologickém sledu životní osudy slavné
české hvězdy předválečného a válečného filmu a její pravdivou zpověď.
Markéta Pilátová: S Baťou v džungli
Zatímco v rodné zemi komunisté budovali diktaturu, stavěl Jan Antonín Baťa v brazilské
džungli nové Zlíny. V románu o životě v exilu a o hledání spravedlnosti se autorka snaží
vyprávět jeho příběh tak, jak ho skutečně prožil. Jan Antonín vzpomíná na své nejbližší
spolupracovníky, hovoří o něm rodinní příslušníci, kteří s ním žili exilový život: dcery Ludmila a Edita, vnučka Dolores a zeť Ljubodrag. Na základě rodinných vzpomínek, deníků,
dokumentů, Baťových prozaických i básnických pokusů vystavěla autorka neobyčejně čtivý román, ve kterém lze jednoznačné činy interpretovat protikladnými způsoby.
Martin Rajniš, Magdalena Šebestová: Pětadvacet tisíc dnů vzpomínek
Český architekt a profesor Martin Rajniš se rozhodl sepsat vzpomínky ze svého života plného cestování, netradičních zvratů, úspěchů i pádů. O knize říká: „Název knihy vystihuje
71 let mého života, během něhož jsem zažil dětství ve staré Praze, časy chudoby a vzdoru
proti bolševikovi, byl jsem dvanáctkrát v kriminále. Strávil jsem čtyři roky na moři, přeplul
jsem na malé lodi s jednou krásnou holkou Atlantik. Projezdil jsem stovky tisíc kilometrů
po pouštích, divočinách, pralesech, ale zároveň jsem řídil velké architektonické ateliéry.
Zažil jsem Paříž coby bezdomovec i jako nositel světové ceny za architekturu...
Michal Čagánek: Malá
Poetický příběh v duchu tradice Saint-Exupéryho Malého prince. Podle běžných měřítek
je Blanka dítě ze sociální rodiny, otec je alkoholik, maminka dlouhodobě nemocná. Čím je
však pětileté děvčátko doopravdy? Skutečně přišlo na Zem z planety Nauhir, o které často
nadšeně vypráví? Do obchodního domu s výmluvným názvem Svět nepřichází Blanka kvůli
hračkám či sladkostem, ale kvůli čtení knih. Nahlíží do zdánlivě složitých zákonitostí světa
a své poznatky srozumitelně předává dál. Spolu se svým zvířecím kamarádem, morčetem
Griz-Lim, navštěvuje dětská hřiště, nemocnice a další místa, všude šíří radost a naději.

Kompletní přehled nových knih za měsíc únor 2017 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Píšete nám

Den Země na Klepci 2017
Vážení občané, zveme Vás 15. dubna na 11. ročník regionální kulturní akce DEN ZEMĚ NA KLEPCI, pořádanou 9 obcemi, spolky, školami a organizacemi na Českobrodsku.
Hlavním tématem letošního ročníku, jehož se
účastní i město Český Brod, se stanou oslavy 40.
výročí od prohlášení Přírodní památky Klepec. Letos zahájíme akci mimořádně na mýtině u lomových jezírek (PP Klepec II).
Hlavní program:
13.30 – formace vlajkonošů (zástupci obcí a emisaři)
14.00 – zahájení programu u lomových jezírek
(proslov, vystoupení dětí)
15.30 – program ve stanovém městečku (odhalení
informačních tabulí, soutěžní klání o putovní pohár)
16.00 – vystoupení hudební kapely
17.30 – ukončení akce

tení pomlázek, pojídání koláčů, jízda v BIO popelnicích a přetahování lanem.
Máte-li zájem jako obec, škola, zapsaný spolek
nebo organizace prezentovat svou činnost, vlastní produkty, projekty kulturní v našem stanovém
městečku, obracejte se prosím na níže uvedený
email.
Jan Psota, koordinátor akce
(info.drobnepamatky@email.cz)

Doprovodný program – stanové městečko: ražba
mincí, upomínkové předměty, dílničky na téma Velikonoce, keramika, výrobky ze dřeva, grafika, šperky, dílničky recyvěci, knihy, pedig, aktivity, dravci,
projížďka na koni. Disciplíny soutěžního klání: ple-

Cyklokroužek KČT Český Brod
Dne 2. 2. 2017 byl v restauraci Beseda založen, po dohodě s Ing. Misterkou – předsedou KČT Č. Brod, cyklokroužek při této organizaci.
Návaznost na předchozí ACFR 11 Vendy Hladíka je
patrná. Spojníkem je vinařství p. Růžičky z Třebestovic, kde tato skupina již řadu let zahajuje cyklistickou sezonu. V letošním roce byla díky mrazům
účast slabá: 5 cyklistů + 4 účastníci vlakem nebo
autem. Budeme pořádat tradiční akce ACFR 11
jako novoroční a velikonoční jízdu do Třebestovic,
o červencových svátcích několika denní výlet atd.
Co nebudeme určitě pořádat, je prosincová tlačenka, která je finančně náročná. Dále budeme každý měsíc v sezoně pořádat jednu akci z kalendáře
turistických akcí středočeské oblasti. Chystáme se
i na 75km jízdu Praha – Prčice. Jinak chceme v sezoně pořádat 1+3 nedělí vyjížďku cca 25-30km
a každou 2+4 středu vyjížďku o délce přes 50 km,
spojenou s občerstvením v prověřených podnicích,
jako je Bílá růže Poděbrady, Na Hájence atd. Program: trasa vyjížďky bude vždy týden předem zve-

řejněna ve skřínce KČT na náměstí, poblíž kiosku
p. Kose. Tempo vyjížděk bude přizpůsobeno nejpomalejšímu členovi pelotonu, cyklistická přilba
je samozřejmostí a alkohol (pivo) bude přípustný
až po návratu na základnu v Č. Brodě. Chceme,
aby se našich akcí zúčastnili i další členové KČT
Č. B. a ostatní i neorganizovaní příznivci. Zatím je
nás sedm, z toho šest nových členů KČT. Tříčlenný výbor tvoří: J. Slavíček – předseda, M. Netíková
– člen, B. Břečka – člen + zástupce ve výboru KČT
Mezi sebe přijmeme i nové členy kroužku, kteří se
mohou se hlásit na tel. 704 032 214 Sláva Břečka.
Těšíme se, že nás aktivně podpoříte! Pokud o naše
akce máte zájem, sledujte skřínku KČT na náměstí!
Sláva Břečka

Píšete nám

Českobrodský zpravodaj
březen 2017

43

Z mých dětských válečných a poválečných pobytů – vzpomínky na
Českobrodsko (1. část)
V polovině září roku 2016 dosahovaly dny letních teplot a výpravě do neznáma. V mých 84 letech mi
to připadalo náramně odvážné oprostit se od denního stereotypu a starostlivých zraků syna a nevěsty.
Vypravila jsem se za útržky vzpomínek svého útlého dětství, hlavně pak válečných prázdnin, prožitých
u babičky a tety v Českém Brodě a okolí.
Babička měla zájezdní hospodu. Na plechové/
modravé vývěsce byl nápis – Hostinec u Brožů.
Domnívala jsem se, že si vše pamatuji, ale… Vystoupila jsem na nádraží. Všichni lidé šli k jakémusi
podchodu. Šla jsem s nimi a najednou jsem vyšla
a stála na Klučovské ulici. Nikde nikdo, jen žhavé
slunce. Pod přejezdem jsem konečně potkala paní,
která mě nasměrovala k náměstí, kde jsem měla
telefonicky zajištěný nocleh v penzionu U kostela.
Po umytí a krátkém odpočinku jsem se vydala na
první seznámení s okolím. Konečně se mi vlídně
připomněla známá socha Prokopa Holého, hledící
k Lipanům, jak mi tenkrát řekl tatínek. Ale kde je
ta ulice s babiččinou hospodou? Šla jsem nahoru,
kde už končily domy a zase pět. Pátrání v další ulici.
Kouřimská brána, hradby, pak Černý kůň a tam někde vpravo byl starý pivovar. Prý už není. Tam jsme
s tetou jezdily skoro každý týden se čtyřkolovým
žebřiňákem pro led. Teta mě vzala, naložily jsme
pytle s kusy ledu, z nichž kapala voda. Tlačila jsem
a doma se rychle přemístily pytle do hlubokého
sklepa. Chladil pivní sudy a trubky.
Vrátila jsem se do penzionu, zapsala si všechny dojmy a promyslela plán na delší den. Střešním oknem jsem se dívala na svítící město. Přímo oproti
oknu mi z věže zvuk zvonu přál symbolicky- dobrou
noc. Druhý den v 9 hodin bylo už pořádně teplo.
První důležitá zastávka, od které jsem si dost slibovala, mě zklamala. Zato v infocentru na náměstí
mě přijaly dvě pracovnice velmi srdečně a vlídně.
Živě se zajímaly o to, co chci vidět a kde se dá dobře najíst. Upřímně jsem se jim svěřila, co hledám
a ony se snažily usnadnit mé pátrání. Ukázaly mi
staré pohlednice z minulého století. Bezpečně
jsem poznala babiččin domek a ony se domluvily,
že patří rodičům jejich kolegyně z finančního odboru. Zavolaly jí a ona informovala rodiče o mé
návštěvě. Moc mi s tím pomohly, daly dobré rady
a na památku informační materiál o městě. „Fandily“ mi, moje nejistota zmizela. Vděčně na ně

vzpomínám. Žitomířskou, (dříve Zdeňka Nejedlého) a nyní zase Žitomířskou ulici jsem lehce našla
a byla mile přijata Roubíčkovými. Za 60 let, co dům
vlastní, ho zmodernizovali, zkrášlili a zútulnili. Vše
jsem poznávala, upřesňovala, co kde bylo. Snad
hodinu jsme poseděli ve stínu na zahradě. Bylo
to příjemné posezení a já měla radost, že ponurý
dům tak rozkvetl a zarostlá zahrada se změnila
v líbezný koutek a vše slouží lidem, kteří mají svůj
dům v lásce. Jen ta zeď, související a sousedící
s vedlejším krámem tenkrát prodejnou koloniálního zboží Kuncových se nějak snížila. Míč se musel
vyhodit hodně vysoko, aby přelétl ke Kuncům. Zahrada byl prales se švestkami, jabloní a angreštem.
A zde je moje úplně první vzpomínka na Brod. Bylo
mi asi 2,5 roku a chtěla jsem si utrhnout angrešt.
Do malého palce se zabodl trn. Bolest, pláč. Brzy se
táhl po ruce zarudlý pruh. Lamentace dospělých,
rozruch, doktor a z palečku bílá bambule. Čúcha,
říkalo se u nás v Podkrkonoší.
Babička, rozená Čechová, prý měla 12 dětí, jednou
trojčata, 2x dvojčata. Zůstal jen první – František,
můj otec, narozený v roce 1892 a poslední – Teta
Máňa, narozená 1901. Ostatní umíraly hned při
porodu, nebo brzy po něm na psotník, ouročky
a další, dnes banální onemocnění. Teta děti neměla, takže babičce zůstala jen 2 vnoučata – můj
bratr narozený v roce 1921 a já, narozená v 1932.
Do Brodu jsme jezdili tak 1x až 2x do roka s tátou
nebo maminkou. V sobotu se pracovalo do večera
a cesta trvala 4 – 5 hodin a 4x se přesedalo. Na
cestování zbyla jen neděle a večer se už zas muselo
být zpět.
Zlata Zákoutská
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Obtížnost – lehká
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TRAGIKOMICKÝ
MONOLOG

SVATOUŠEK

Uvádí Golden Archer Productions s.r.o.,
od rakouského autora Norberta Silberbauera
V titulní roli: Otmar Brancuzský

18/4/2017 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 250 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

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 nebo 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., 18. 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 %

VerdeVn

www.verdeon.cz

Pomůžeme vám získat dotaci na tepelné čerpadlo ve výši až 128 000 Kč

Společnost Verdeon vám navrhne nejúspornější řešení a vše zrealizuje na klíč včetně vyřízení dotace a administrativních úkonů při změně tarifu elektřiny.
• Naše klienty vždy nejdříve navštívíme a ZDARMA a nezávazně provedeme analýzu tepelných ztrát domu, vypracujeme návrh optimálního řešení a detailně propočítáme úsporu a dobu návratnosti investice.
• Tepelné čerpadlo lze pořídit již od 120 tisíc, přičemž investici zvládnou klienti pohodlně splácet díky úspoře na energiích. Pořízení
tepelného čerpadla tak rodinný rozpočet ve svém důsledku vůbec nezasáhne. Pokud jste topili elektřinou, tak se návratnost pohybuje
kolem 4 až 5 let, v případě plynového kotle je návratnost 7 let.
• Veškeré administrativní úkony provedeme za vás. Nejdůležitější je přitom změna tarifu elektřiny na mnohem výhodnější. Díky tomu
ušetříte nejen za topení, ale i za provoz jiných elektrických zařízení v domácnosti.
• Výměna starého kotle za tepelné čerpadlo tvá nejvýše tři dny, přičemž teplá voda není k dispozici pouze jeden večer.
• Garantujeme servis do 24 hodin. Záruka na tepelné čerpadlo je pět let.
Společnost Verdeon má pobočku v Doubravčicích a nabízí možnost prohlídky vzorového domu vybaveného tepelným čerpadlem.

Verdeon s. r. o., tel.: 776 111 011, info@verdeon.cz, www.verdeon.cz

ZAH RADN ICTVÍ JAN D L

Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi

VÍTÁNÍ JARA, 17. – 19. března 2017, 9.00 – 17.00 hod.

NABÍZÍME:
• Velký výběr jarních květin, cibulovin, macešek, trvalek, bylinek PChcete ušetřit
?
řijďte přím
o k pěstite
• Ovocné stromky, růže, drobné bobuloviny, maliny atd.
li
• Semínka, sadby jahodníků, okrasné jehličnany, listnaté keře a stromky
• Pro obchodníky rozvoz zboží na pravidelných linkách
• Osazení misek i truhlíků u nás koupených i Vámi donesených
• Provádíme realizace a údržby zahrad a firemních
Stálá pracovní doba:
areálů, sečení trávníků, stříhání živých plotů,
Po – Pá: 9.00 – 17.00 hod.
prořez ovocných i okrasných stromků
So: 9.00 – 12.00 hod.
Mobil: 736 630 111, 736 630 120, e-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz

www.zahradnictvi-jandl.cz

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

Koupím činžovní dům v Českém Brodě, může být i ve
špatném stavu. Telefon: 728 074 275
VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního medu
přímo od včelaře. 1 kg 150 Kč, množstevní slevy.
Přijímáme objednávky na oddělky s F1 matkou, r.m.
39*24 a 2/3 Langstroth.
Štolmíř 99, Český Brod. Tel: 777 913 531.
WWW.MEDOVASAMOTA.CZ
Koupím byt nebo dům v Českém Brodě.
tel. 728 923 755
Využij PC/net, www.moderniprace.cz

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

Do našeho týmu přijmeme pracovníky na pozici:
Seřizovač – lisovna (3. směnný provoz)

NABÍZÍME:
• mzda dle zkušeností a praxe
• měsíční odměna ve výši 500,- Kč po zkušební době
• možnost přesčasů
• zaškolení
• příspěvek na závodní stravování
• pracoviště v dosahu vlaku a autobusu
• ZDARMA svoz zaměstnanců od vlakového nádraží
v Úvalech a konečné stanice autobusů
v Újezdu nad Lesy
• NÁSTUP IHNED NEBO DOHODOU

OČEKÁVÁME:
• praxi min. 1 rok
• jeřábnický
a vazačský
průkaz
• spolehlivost,
samostatnost
a pečlivost
• uživatelskou
znalost práce
na PC

V případě zájmu o tyto pozice si domluvte osobní schůzku
na tel.: 272 191 018, 737 426 104
nebo pište na e-mail zuzanav@cz.grupoessa.es

Sběratel koupí obrazy, serigrafie, tisky aj. od malíře
Zdeňka Sýkory. Kruhy, půlkruhy, čtverce, tenké
a silné čáry malované barevně i černobíle atd. Platím
hotově! cz.sberatel@seznam.cz, tel. 776 776 476!
Upozornění na prodávaný obraz finančně odměním!
Kupuji i jiné malíře!

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

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

tel. 736 606 050

kancelar@carpinus.cz

%DUERUD7\JORYi

Další informace:

www.carpinusprodeti.cz
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Adresa:
JŠ Carpinus
Prokopa Velikého 172
ýHVNê%URG

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

69x100_standart_bez akci.indd 1

3.9.2016 21:33:4

K.UHLÍě s.r.o
.

Zálužská 118, ýelákovice

PĜijmeme do pracovního pomČru
Elektromontéra – maturita v oboru nebo vyuþen

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

Projektanta – maturita v oboru elektro

MUDr. Barbora Diepoltová

Zedníka – vyuþen

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice

DČlníka - stavební práce

150 metrƽ od vlakového nádraží

www.diabetologiepraha9.cz
Telefon: 604 887 365

RozšiƎujeme ordinaēní hodiny
PƎijímáme nové pacienty

informace na tel. 724

046 003

3ĵLMPHPHQDYROQÄSUDFRYQÈSR]LFH
$8720(&+$1,.$

na nákladní
a osobní servis
Kontakt: 725 715 815, 602 814 000

Ĵ,',ç(

do 7,5t a nad 7,5t
mezinárodní kamionové dopravy
Kontakt: 725 715 815, 725 715 825

$872(/(.75,.Ĵ(

Kontakt: 725 715 815, 602 814 000
+ODYQÈ7XNODW\SĵÈPRXVLOQLFH3UDKD.ROÈQ

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 naleznete
v Mochově.

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

ElEKTROmECHANiK

POžAduJEmE:
vzdělání ZŠ/SŠ
nepřetržitý provoz (8 hodinové směny, 12
hodinové směny)
zodpovědný přístup k práci
důslednost, pozornost
spolehlivost a samostatnost
manuální zručnost

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

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

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

Odměna za plnou docházku 10 000kč
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

BOJ S OBEZITOU
REDUKČNÍ KURZ č. 2

3. 4. 2017 (přihlášky do 2. 4.)
DÉLKA: 3 měsíce
• Vyplnění osobní
a nutriční anamnézy
• Vyhodnocení
• Změření, zvážení
• Nastavení jídelníčku
s přihlédnutím na případná zdravotní omezení
• Možnost doplnění
o suplementaci
• Online koučink

CENA: 2.900 Kč

• 1x týdně konzultace s jídelníčkem
• 1x týdně kruhový trénink
• 1x za měsíc převážení
a přeměření
• Po 3 měsících vyhodnocení
• Možno upravit celý režim
individuálně, nastavit tréninkový
plán na doma nebo naopak
nastavit intenzivnější tréninky
dle potřeby a přání

Bc.Veronika Hrázská, DiS., +420 728 536 395

Nutriční terapeut, osobní trenér (5 let součástí týmu na soukromé obezitologické klinice v Praze, kde jsem načerpala velkou spoustu zkušeností,
včetně bariatrické chirurgie a plastiky, možno konzultace i na tato témata)

INFINITY FITNESS

Palackého 143, Český Brod, 28201, 1. patro

www.infinityfitness.cz

Rádi byste pracovali v úspěšné výrobní společnosti?

PULCO, a.s. hledá pro práškovou lakovnu:
• obchodníka/plánovače pro kontakt se zákazníky •
• technologa výroby •
• pracovníky do výroby – práce na směny •
tel.: 724 071 393, e-mail: fridrich@pulco.cz

Klučovská 232, Český Brod

• 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

PŐIJMEME

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

NÁBYTEK

V03_inzerce_Cesky Brod_69x50_PRINT.indd 1

27.10.2015 15:45

JiřiNA MARkOVá / Český BROD
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SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
nebo volejte na telefonní čísla
321 622 475, 723 931 999

NABÍZÍME:

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

vepřový bok s kostí – 75 Kč/kg
vepřovou krkovici s kostí – 85 Kč/kg
vepřové koleno zadní – 49 Kč/kg

ceny jsou platné od 27. 3. do 9. 4. 2017
na prodejně v Českém Brodě

