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Co nového

O veřejném zájmu
Každý z nás si uvědomuje, co je jeho zájmem či zájmem vlastní rodiny. Dokážeme také vyjmenovat zájmy
svého zaměstnavatele, školy či jen skupiny přátel nebo známých. Takových zájmů může být značné množství podle pořekadla síc lidí, síc chu . Své zájmy si dokážeme dle svých schopnos a možnos lépe či
hůře hájit a prosazovat. Nejvíc staros mají lidé o nejbližší okolí svého bydliště. Chtějí opravit chodník před
svým baráčkem či posekat trávu v přilehlém parčíku.
Pochopí i potřebu veřejných staveb jako jsou plánované cyklostezky, chodníky, školy či školky. Ale často se
chovají podle anglického označení NIMBY (Not In My Back Yard). Fajn, klidně si to postavte, ale právě „ne
na mém dvorku“. Což je především u liniových staveb velký problém. Budu konkrétní. Již docela dlouho
a za m neúspěšně jednáme o odkupu několika málo pozemků na prodloužení cyklochodníku ke křižovatce Klučovské ulice a silnice do Liblic. Některé plánované akce byly kvůli nesouhlasu vlastníků zastaveny
hned v počátku příprav (stezka pod státovkou k Podviňáku, chodníky na Tismice, Novou Ves nebo Přistoupim). Legendární je už přerušení chodníku v Tuchorazské ulici kvůli nehoráznému požadavku jednoho
spoluvlastníka. Mohli bychom jít i do složitého procesu vyvlastnění, to se však kvůli „nedotknutelnos
majetku“ nikomu nechce.
No a kdo by měl hájit veřejný zájem? Zastupitelé, úředníci, neziskové organizace, občané a jejich inicia vy,
soukromé firmy nebo snad stát? Ano, činí tak všichni a vlastně nikdo. Určitě všechny zmíněné skupiny se
o to snaží, ale zase a jenom ze svého mnohdy úzkého pohledu. Zastupitelé hájí své voličské skupiny a je
to tak dobře. Úředníci se jistě snaží v rámci svých kompetencí a pracovní doby. Neziskovky si více či méně
agresívně kopou za své členy a klienty a nikdo jim to nemůže mít za zlé. Občanské inicia vy zase chrání
stromy, bojují za rekonstrukci ulic a spoustu jiných důležitých avšak parciálních zájmů. Soukromé firmy
maximalizují zisk a pro stát jsme jen nepatrná blecha. Málokomu však jde o rozvoj města jako takového.
My, lidé uvažujeme v horizontu desítek let. Město však žije a bude žít stovky možná i síce let. A tak
i v těchto dimenzích bychom měli posuzovat některé naše kroky. Proto jsem rád, že naše samospráva
dostala vedle šest let tvořeného a loni schváleného územního plánu ještě jednoho pomocníka v podobě
nového městského architekta. Jeho představení, názory na naše město a plánované cíle vám přinášíme na
stránkách letního čísla zpravodaje. Ona radost s sebou nese i velká očekávání dalšího směřování Českého
Brodu. Snad se máme na co těšit!
Jakub Nekolný
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Krátce z města
Projekt „Královský Brod 580 let“, realizovaný v termínu 13. 5. 2017 - 14. 5. 2017, který byl zaměřen
na významné historické jubileum - 580. výročí
povýšení Českého Brodu na královské město císařem Zikmundem, byl podpořen dotací „Podpora
hejtmana“ z rozpočtu Středočeského kraje ve výši
80.000 Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 704.900 Kč včetně DPH.
Získali jsme také dotaci na projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP
Český Brod. Dotace činí 2.577.682,50 Kč (95 %
celkových způsobilých výdajů), spoluúčast města je 135.667,50 (5% celkových způsobilých
výdajů). Celkové způsobilé výdaje představují
2.713.350 Kč. Z této dotace je možné hradit proces a výstupy komunitního plánování. Projekt
bude realizován od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.
Letošní turis ckou sezónu jsme oživili novou virtuální prohlídkou natočenou dronem. Na naše město se můžete podívat z ptačího pohledu od jihu
a od západu. Další zajímavá prohlídka je natočena
od vlakového nádraží. Pohledem ze země v úhlu
360 stupňů se můžete kochat před radnicí města
na Husově náměs , u kostela sv. Gotharda se zvonicí na nám. Arnošta z Pardubic a na ulici Žitomířská, kde je nasnímáno Podlipanské muzeum. To
vše k vidění na www.cesbrod.cz/turis cky-brod/.
29. 6. 2017 jsme otevřeli workoutové hřiště na
Škvárovně. V plánu byla i ukázková hodina s lektory, ale kvůli deš vému počasí se nemohla konat, a proto byla přeložena na začátek září.
Zastupitelstvo města na svém 22. řádné jednání, které se konalo 7. 8. 2017, schválilo prodej
bytové jednotky č. 1256/13 v ul. Palackého, za
nabídnutou cenu 1.350.000 Kč.
V pondělí 11. 9. 2017 od 18.00 hodin proběhne Veřejné setkání na téma úpravy veřejného
prostranství na sídliš , v ulici Palackého v Českém Brodě. Akce navazuje na setkání 5. 6. 2017
a proběhne za účas vedení města a projektanta
v zasedací místnos městského úřadu.
Město také získalo dotaci z Ministerstva kultury
na opravu průčelí a střechy domu č.p. 12 ve výši
300.000 Kč.
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Dne 24. 7. 2017 jsme obdrželi informaci, že Integrovaný regionální operační program doporučil
projekt na Nízkoprahové zařízení pro dě a mládež Klub Zvonice v Českém Brodě k financování.
Více informací v článku uvnitř Zpravodaje.
Město Český Brod získalo dotaci ve výši 267.800
Kč ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek na záchranu kaple sv. Gotharda poblíž
stezky Bře slava Jedličky-Brodského.
Česká spořitelna v našem městě 7. 8. změnila
sídlo a otevřela novou pobočku na adrese nám.
Arnošta z Pardubic 8. Najdete ji jen pár kroků
od stávající pobočky, k dispozici budete mít 24
hodin denně i samoobslužnou zónu s vkladovým
bankomatem a platbomatem.
Od 4. 8. 2017 do 7. 8. 2017 jsme ve spolupráci
s Kinematografem bratří Čadíků opět promítali
filmy pod širým nebem. Každý večer přišlo okolo
100 diváků, kteří se dobře bavili. Během letního
promítání se na dobrovolném vstupném vybralo 19.909 Kč, které poputují na konto BARIÉRY.
Všem, kteří přispěli, děkujeme.
Podpořte naše infocentrum v anketě INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU vyhlášené A.T.I.C. ČR.
Hlasovat můžete až do 31. 8. 2017 v anketě na
www.kampocesku.cz.
V měsíci srpnu došlo ve štolmířském rybníku
k avizovanému zahájení revitalizačních prací (vypouštění vody, výlovu rybníka). Na podzim by
měl být vytěžený sediment převezen na nedaleké pozemky v k.ú. Štomíř, kde bude zaorán do
orné půdy a na jaře 2018 se plánuje opětovné
napouštění rybníka.
17. 7. 2017 jsme obdrželi z Operačního programu životního prostředí velmi příjemnou zprávu
o obdržení dotace na vybudování podzemních
kontejnerů v prostorách u školní budovy na Husově náměs a u budovy knihovny na náměs
Arnošta z Pardubic. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma AVE Kolín s nabídnutou cenou
1,575 mil. Kč. Staveniště by se mělo předávat
do 15. 8. a práce skončí nejpozději do 31. 10.
letošního roku. Dále jsme získali dotaci na nákup
štěpkovače a 4 ks vanových kontejnerů, více informací v článku uvnitř Zpravodaje.
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Body projednávané Radou města 7. 6. 2017
1. Žádost o souhlas RM s výkonem činnos lektora kroužku na DPP ve volném čase – staženo
2. Schválení uzavření smlouvy na provedení přezkumu hospodaření za rok
2017
3. Schválení uzavření smlouvy na provedení kontroly k ověření účetní závěrky za rok
4. Doporučení schválení Účetní závěrky Města Český Brod za rok 2016
5. Doporučení schválení Závěrečného účtu Města Český Brod za rok 2016
6. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu Města Český
Brod na rok 2017
7. Odkup pozemků v k.ú. Český Brod (M. D., M. M.)
8. Prodej čás pozemku v k.ú. Český Brod (J. K., J. K.)
9. Škola 1100 - vybavení - dodatek č. 2 - První chráněná dílna
10. VZ - Podzemní kontejnery Český Brod
11. Český Brod, č.p. 12 – oprava průčelí a střechy domu
12. Vyhodnocení nabídek - Záměr na pronájem nebytového prostoru
v č. p. 25 PROVOZOVNA II.
13. Ukončení smlouvy o výpůjčce ev. č. 149/2008/OSM - ZŠ Tyršova
14. Změny v přílohách zřizovacích lis n ZŠ Žitomířská a ZŠ Tyršova
15. Dodatek ke smlouvě pokládka PVC pavilon E+F
16. Prodej bytové jednotky č.1256/13 v ul. Palackého
17. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory ak vit v sociální
oblas pro r. 2017
18. Přidělení finančních prostředků z Programů podpory sportu, kultury
a volného času - Program č. 1
19. Smlouva: Lucie Bílá v Křeslu pro hosta KD SVĚT
20. Smlouva Hudební divadlo dětem z.s. Hradec Králové
21. Smlouva - koncertní show Jana Budaře SEZNAMME SE - KD SVĚT
22. Informace - Žádost o snížení sazby za VB Gas Net
Body projednávané Zastupitelstvem města 14. 6. 2017
1. Schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu Města Český Brod na
rok 2017
2. Schválení Účetní závěrky Města Český Brod za rok 2016
3. Schválení Závěrečného účtu Města Český Brod za rok 2016
4. Generel dopravy Českého Brodu
5. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu
6. Bezúplatný převod čás pozemků ve Zborovské ulici (uzsvm)
7. Plánovací smlouva Malechov - dodatek č. 1
8. Koupě hřbitovní stavby a hrobového zařízení do vlastnictví Města Český
Brod
9. Odkup pozemků v k.ú. Český Brod (M. D., M. M.)
10. Prodej čás pozemku v k.ú. Český Brod (J. K., J. K.)
11. Poskytnu finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitos v MPZ města Český Brod v roce 2017
12. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory ak vit v sociální
oblas pro r. 2017
13. Přidělení finančních prostředků z Programů podpory sportu, kultury
a volného času - Program č. 1
14. OZV o spádovos MŠ zřizovaných městem Český Brod
15. Informace - Zápisy z jednání kontrolního výboru
16. Informace - Zápisy z jednání finančního výboru
Body projednávané Radou města 21. 6. 2017
17. Schválení sazebníků úhrad za poskytované informace
18. Nájemní smlouva a dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
byt č. 10, Masarykova 1198, Český Brod
19. MŠ Kollárova - žádost o souhlas s čerpáním fondu reprodukce majetku
20. ZŠ Tyršova - žádost o souhlas s čerpáním rezervního fondu
21. Žádost o změnu využi přeplatku z vyúčtování prokazatelné ztráty OAD
2016
22. Vyhodnocení nabídek - Záměr na pronájem nebytového prostoru
v č. p. 25 PROVOZOVNA I.
23. Na Bělidle - smlouva s Povodím Labe
24. VZ výběr zhotovitele Studie komunikací v Českém Brodě
25. VZMR - Vodovod, Část „E“ - ul. Palackého
26. Nájem pozemků v k.ú. Doubravčice (J.O.F.)
27. Na Bělidle - smlouva s TJ Slavoj

Věstník
28. Dodatek č. 1 ke SoD č. 201700030 Stavební úpravy čp. 507
29. Dodatek č. 1 ke SoD č. 2016000163 Stavební úpravy ulice Klučovská,
2. etapa
30. VZMR - „Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým vrchem“
31. Žádost o dotaci na projekt Štolmíř - údržba zdi hřbitova, márnice, vrat
a vrátek
32. Parkoviště B+R u nádraží v Českém Brodě
33. Vyhlášení VZ Stavební úpravy komunikačních prostor budovy č. 282
34. Záměr na budoucí pronájem nebytových prostor v č. p. 25
35. Dodatek č. 1 k dohodě o partnerství č. 287/2011/OVV obec Kšely
36. Dodatek č. 1 k dohodě o partnerství č. 290/2011/OVV obec Přehvozdí
37. Dodatek č. 1 k dohodě o partnerství č. 296/2011/OVV obec Tuchoraz
38. Výpověď dohody o partnerství č. 292/2011/OVV obec Přistoupim
39. Dodatek č. 2 ke smlouvě o komplexní podpoře a uži IS Ginis
40. Souhlas s uži m městského znaku - KČT - cykloturis cký oddíl
41. Výroční zpráva města 2016
42. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost TJ Slavoj Český
Brod, z.s.
43. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost SK Český Brod,
z.s.
44. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost TJ Liblice, z.s.
45. Informace - Zápis komise SVČ 5 6 2017
46. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví ze
dne 12. června 2017
47. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
48. Dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
Body projednávané Radou města 12. 7. 2017
1. Podnájemní smlouva s M´am´aloca, o.p.s. k zajištění voleb do PS PČR
2017
2. Nájemní smlouva se SOŠ Liblice k zajištění voleb do PS PČR
3. Dodatek č. 25 k pojistné smlouvě č. 2739300790 UNIQA pojišťovna, a. s.
4. Smlouva o budoucím pronájmu v č.p. 25 - M´am´aloca o.p.s.
5. Prodej bytové jednotky č. 1256-13 v ul. Palackého
6. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: UZSVM
7. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: Karoseria
8. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: Karma Český Brod
9. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: M. Š.
10. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: KSUS
11. Prodej obsazených bytů Suvorovova 59
12. Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě
13. Palackého, Vodovod Část „E“ Smlouva o náhradě za omezení užívaní
silnice
14. VZMR Vodovod, Část „E“, ulice Palackého - výběr zhotovitele
15. VZMR - „Český Brod - výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým
vrchem“ - rozhodnu o zhotoviteli
16. Výběr dodavatele VZ - Podzemní kontejnery Český Brod
17. VZ - EFEKT 2017-“Snížení energe cké náročnos osvětlovací soustavy“
18. Souhlas s ustanovením do funkce městského architekta
19. Revokace usnesení k Příslibu synergie veřejných prostředků pro dotační
žádost T.J. Sokol Český Brod, z.s.
20. Informace - Vyhodnocení úsekového měření rychlos - informace
21. Informace - Prověření křižovatek
22. Informace - Zápis komise ŽPZ ze dne 3. 5. 2017
23. Informace - Zápis kulturní komise z 19. 6. 2017
24. Informace - Souhrn uzavřených smluv o zřízení věcného břemene
k 30. 6. 2017
25. Informace - Informace zápis komise bezpečnos
26. Informace - Podnět k instalaci dopravně bezpečnostního systému
27. Informace - Postup při zajištění obědů v čp. 1099
28. Dodatek č. 1 k dohodě o partnerství č. 295/2011/OVV obec Tismice
29. Dodatek č. 1 k dohodě o partnerství č. 294/2011/OVV obec Rostoklaty
30. Výpověď dohody o partnerství č. 284/2011/OVV obec Hradešín
31. Výpověď dohody o partnerství č. 298/2011/OVV obec Vrátkov
32. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl - Lucie Bílá
33. Smlouva Jiří Kolbaba - diashow, Fotograf na cestách
34. Změna platového výměru ředitelů PO Technické služby, Městská knihovna a Anna Český Brod
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Fotografická soutěž Brody v Brodě 2017
Fo te rádi? Podpořte nás v soutěži za Český Brod! Další ročník fotografické soutěže je téma cky zaměřen
na život, krásy a osobnos z Brodů. Cílem soutěže je tedy zapojení široké veřejnos do fotografování a poznávání života a míst ve městech, která mají v názvu Brod. Hlavním pořadatelem je Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod.
Pro koho je soutěž určena? Pro všechny občany
České republiky, obyvatele nebo návštěvníky některého z Brodů.
Soutěžní kategorie:
„A“ Krásy města:
Fotografická dokumentace se zaměřením na zajímavé detaily města, ať se již jedná o zajímavou architekturu, jak současnou tak i minulou, technické
stavby, zařízení, zajímavá zákou měst, ale i třeba
jenom fragmenty budov. Fotografie by měla nejen
dokumentovat tato místa, ale měla by hlavně přinést nový pohled svojí krea vitou a zpracováním.
„B“ Život ve městě:
Fotografická výpověď o současném životě z města.
Fotografie z městských slavnos , kulturních akcí,
návštěv význačných osobnos , ale i spolkového
a občanského života vůbec. Fotografie by měla
být hodnotná nejen po umělecké stránce, ale i po
stránce dokumentární a obsahové.
„C“ Osobnost města:
Portrét osobnos , která svým významem přesahuje rámec města, která svou prací ovlivňuje život ve
městě, osobnost, jejíž díla jsou známá a konečně
i osobnost, která je pro město charakteris cká.
V názvu fotografie je třeba uvést jméno a činnost.
Fotografie z měst: Český Brod, Havlíčkův Brod,
Uherský Brod, Vyšší Brod, Železný Brod.

Vyhlášení letošních výsledků bude v průběhu září
v Havlíčkově Brodě. Hlavní cenou je finanční hotovost. Dále budou uděleny další věcné ceny jednotlivých měst, věcné ceny pro soutěžící do 20 let
a čestná uznání. Výstava fotografií je putovní a postupně se bude prezentovat ve všech Brodech.
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 30. 9. 2017 24.00 hodin.
Obecná pravidla, více informací nebo technické
požadavky naleznete na www.fotobrody.cz
Zdenka Bočková, IC Český Brod
foto: Václav Vícovský,
Jana Čepeláková
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Víte, proč houká siréna?
I v Českém Brodě najdeme na střeše několika objektů sirénu systému varování obyvatelstva. Do nedávna
byla jedna také na budově radnice na Husově náměs . Mnohdy se jistě ptáte, proč a kdy sirény houkají?
Sirény jsou prostředkem k varování obyvatelstva při možném hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl
vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně:
Jan se v případě ohrožení zachovat?
Pronikavý zvuk sirény vždy znamená nějaké nebezpečí. Může se jednat o povodeň, požár nebo také
havárii s únikem nebezpečné látky. V případě vzniku nebo hrozby takové mimořádné událos je tedy
důležité, aby občané byli varováni. Toto varování
v ČR zajišťuje síť poplachových sirén (rotační, nebo
elektronické sirény a také místní rozhlasy, které
jsou dálkově ovládány z určených center - převážně z operačních středisek hasičského záchranného
sboru kraje.
Každou první středu v měsíci se provádí zkouška
technického stavu sirén a tak vždy přesně ve 12.00
se rozhoukají sirény a zní v nepřerušovaném tónu
po dobu 140 sekund.
Jaké známe signály?
Zkouška sirén - je popsáno výše a je důležité připomenout, že zkouška není varovným signálem.
Všeobecná výstraha - to je varovný signál, který
oznamuje hrozbu nebezpečí. Může zaznít kdykoliv
v denní i noční dobu. Sirény zní kolísavým tónem
po dobu 140 vteřin a může znít 3x po sobě. Pokud
je siréna schopna „mluvit“, pak následuje sdělení,
o jakou hrozbu se jedná. Informace je také případně předávána místním rozhlasem, z vozu Městské
policie, státní policie a také může být oznámena
v televizi nebo v rozhlase.
Požární poplach - tento signál pouze svolává jednotky dobrovolných hasičů.
Jak reagovat, pokud zazní všeobecná výstraha?
Po zaslechnu uvedeného kolísavého signálu musíte počítat s m, že nastala mimořádná událost a je
tedy nutno nic nepodcenit. Pokud by se vzhledem
k meteorologické situaci předpokládalo, že siréna
varuje před povodní, je nutno dodržet následující
postup:
1. Zachovejte klid, uvědomte si, o jaký signál se
jedná, panika vše jen zhorší.
2. Sledujte další hlášení a výzvy města, podívejte
se na webové stránky, sledujte rozhlas nebo televizi, a pokud jsou vydány, uposlechněte výzev
složek IZS.

3. Vyhledejte vyvýšené místo, zabezpečte své vozidlo a parkujte na místě, kde není předpoklad
zasažení povodní.
4. Pokud voda stoupá zvolna, můžete se pokusit
provádět zabezpečovací práce.
5. Pro všechny případy si připravte evakuační zavazadlo.
Pokud siréna varuje před únikem nebezpečné látky?
1. Řešením je ukrýt se v nejbližší budově, nejlépe
do vyššího patra. Většina látek se šíří při zemi,
proto nehledejte úkryt v podzemí.
2. Riziko zasažení látkou snížíte, když utěsníte nebo
přelepíte otvory kolem oken a dveří. Nezapomeňte vypnout klima zaci, pokud jí máte.
3. Řiďte se přesně pokyny, které Vám budou předávány.
4. Zbytečně netelefonujte, neblokujte možnost
spojení důležitější komunikace.
5. Varujte starší nebo zdravotně pos žené ve svém
okolí.
6. Připravte se na možnost evakuace.
7. Uposlechněte výzev složek Integrovaného záchranného systému (IZS).
Tento článek slouží k tomu, aby pouze informoval. Pokud se s ním seznámíte, můžeme společně
zvládnout, ale i možná předejít mimořádným událostem, které mohou nastat.
Stále proto pla , že štěs přeje připraveným.
Václav Hájek, bezpečnostní ředitel
foto: www.ceskatelevize.cz

Co nového
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Volby budou již brzy
Vzhledem k tomu, že letos na podzim nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, rád bych
všechny upozornil, že je třeba dodržovat zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění.
Každý, kdo v našem městě připravuje předvolební
akce, by se měl seznámit s postupem, jak podávat
oznámení a jak má každé shromáždění probíhat,
co vše si musí svolavatel zajis t a co bude v průběhu shromáždění kontrolováno.
Na webových stránkách města: www.cesbrod.cz,
se přesuňte do sloupku Městský úřad, dále pak
na sekci Potřebuji si zařídit - Životní situace. Tam
najdete skupinu Občanské ak vity. Zde jako první
odkaz naleznete: Shromažďování občanů. Dále je
již podrobný návod, jak máte postupovat.
Pro zájemce je připraven formulář, na kterém můžete oznámení o konání shromáždění podat. Opět
na stránkách města se dostanete na Městský úřad,
Formuláře online, odbor tajemníka. Zde již jako
poslední formulář je v nabídce Oznámení o konání
shromáždění.
Formulář můžete přímo vyplnit, následně vy sknou a odevzdat v dostatečném předs hu před konáním shromáždění v podatelně městského úřadu.

Je potřeba vyplnit všechny kolonky, protože v případě chyb bude požadováno doplnění údajů.
Doporučuji si návod pořádně přečíst, vyhnete se
tak problémům, které mohou v nejhorším případě
vést k nepovolení akce. Všichni máme zájem, aby
chystaná shromáždění proběhla hladce a nebylo
nutno řešit problémy.
V návodu, jak postupovat, je i telefon a e-mailová
adresa, kam můžete směřovat své případné dotazy. Vřele doporučuji použít připravený formulář.
Pokud bude vše vyplněno, nebude jistě nutno řešit
některé nedostatky.
Závěrem upozorňuji, že každé předvolební shromáždění je nutno oznámit. Zákon pamatuje i na
případ, kdy nebude postupováno v souladu se zněním zákona, a pokuty jsou dos citelné.
Václav Hájek, bezpečnostní ředitel
foto: www.kondrac.cz, www.domaci.ihned.cz

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Marta Pazdercová, paní Soňa Svobodová, paní Hana Navrá lová,
pan Stanislav Musil, paní Jarmila Bělová, pan Ladislav Jenšovský,
paní Jaroslava Houžvičková, paní Eva Go liebová, paní Anna Cerhová,
pan Zdeněk Jánský, paní Eva Rusová, paní Olga Králová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Hurá, škola volá!
Zahájení školního roku se kvapem blíží a 4. září 2017 v nové základní škole při ZŠ Žitomířská usednou do
školních lavic první žáci. Nově zrekonstruované prostory po bývalém pavilonu infekce v areálu nemocnice
poskytnou zázemí pro 240 žáků z 1. - 3. tříd a to v 8 kmenových učebnách, jedné jazykové třídě, menší
tělocvičně a ve 2 třídách školní družiny. Sportovat se bude na novém venkovním oploceném hřiš přímo
v areálu. Na školní jídelnu byl přebudován objekt bývalé nemocniční prádelny. Pro bezpečný chod školy
byla upravena a zrekonstruována část ulice Bezručova včetně nového chodníku a dočasných parkovacích
míst, která jsou určena především pro rodiče žáků.
Ze shora uvedeného výčtu prací je jasné, že šlo
o velký a určitě finančně náročný projekt. Zeptala
jsem se tedy starosty Bc. Jakuba Nekolného:
Bylo těžké záměr projektu prosadit? Kdy se zrodila první myšlenka z „infekce“ udělat školu?
Neřekl bych, že bylo nějak obzvlášť ob žné projekt
nové školy prosadit, protože jsme všichni stáli před
společným problémem nedostatku míst v českobrodských základních školách. Větším problémem
bylo zvolit op mální řešení, dobře zpracovat projekt a hlavně získat potřebné finance. Osobně
jsem moc rád, že se vše podařilo a škola začne od
září fungovat. Samozřejmě variant umístění nové
školní budovy bylo víc včetně hojně diskutované
dostavby druhého křídla hlavní budovy základky v Žitomířské ulici. Při rozhodování jsme brali
v potaz hlavně finanční náročnost (dotace byla do
maximální výše 30 mil. Kč), ale také snahu využít
prázdný objekt v areálu nemocnice či velmi hezké
prostředí v nemocničním parku. Pro zvolené řešení
nahrávala také možnost vybudovat v blízkos novou školní jídelnu a m mimo jiné uvolnit kapacitu školní jídelny ve Smetanově ulici i pro studenty
gymnázia a žáky vyšších ročníků ZŠ Tyršova. Prostě
důvodů pro tuto volbu bylo víc.
Každá stavba má svá úskalí. Jak tomu bylo při rekonstrukci školy a jídelny?
Pravdou je, že každá stavba má svá úskalí, hlavně
když se rozhodnete rekonstruovat starou budovu,
ale v případě objektu nové školy šlo doslova o ska-

liska. Problémů bylo mnoho, od některé detaily
neřešící projektové dokumentace, přes ne úplně
zvládnutou koordinaci prací, nutné změny řešení či
skladeb materiálů reagující na nové skutečnos až
po špatnou platební morálku generálního dodavatele vůči svým subdodavatelům. Mohu vám zodpovědně říct, že přišly období bezesných nocí, ale
nakonec jsme vše zvládli a stojíme před slavnostním otevřením. Nejde tedy pouze jednostranně
zmínit úskalí. Na stavbě, vybavení, úpravách vnitřních i venkovních prostor či dekoracích se podílela
spousta šikovných lidí i firem, kteří si za odvedenou
práci zaslouží velké poděkování.
4. září 2017 jsme pro Vás připravili v nové škole
Den otevřených dveří. Ve 12.00 hodin proběhne
slavnostní zahájení za přítomnos vedení města
i ředitele ZŠ Žitomířská Mgr. Jiřího Slavíka. Hned
po té naváže první prohlídka školy, jídelny a sportoviště. Další prohlídka je možná ve 14.00 a v 16.00
hodin. Ve 13.00 společně zasadíme u nové školy
pamětní strom, o který budou pečovat samy dě .
V návaznos na úspěšné hry v parku o květnových
městských slavnostech společně s místními spolky připravíme od 12.00 do 18.00 hodin pohodové
odpoledne her a zábavy. Na svých stanoviš ch budou mít neziskovky rozpisy volnočasových ak vit
pro nový školní rok a tak budete mít nabídku jako
na dlani. V 18.00 odstartuje Fórum města, kde se
ohlédneme za rokem 2016 a budeme hledat další
náměty pro ještě lepší život v našem královském
městě Český Brod. Jste srdečně zváni.

Co nového
NĚKOLIK FAKTŮ NA ZÁVĚR:
• Projekt byl realizován v letech 2015 – 2017
• Žádost o dotaci zpracoval Ing. Miloš Ciniburk
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b) Rekonstrukce čás objektu bývalé nemocniční prádelny na školní jídelnu
– Předpokládané celkové náklady projektu:
11.058.909 Kč

• Návrh a projektovou dokumentaci včetně inženýringu zpracoval Ing. Zdeněk Go wald

– Vlastní zdroje celkem: 4.437.909 Kč

• Stavební dozor po celou dobu realizace projektů
zastával Ing. Luboš Křivánek

– Cizí zdroje celkem: 6.622.000 Kč (podpořeno
Ministerstvem financí České republiky)

• Rekonstrukce nemocničního pavilonu, prádelny
i přilehlého okolí byla rozdělena do několika projektů:

– Zhotovitel: STAFIKO Poděbrady s.r.o.
c) Zpevnění ploch před školou
– Vlastní zdroje celkem: 2.289.085 Kč

a) Rekonstrukce bývalého objektu nemocnice
na 1. stupeň Základní školy Žitomířská

– Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

– Předpokládané celkové náklady projektu:
42.800.000 Kč

Petra Ištvániková,
PR manažerka

– Vlastní zdroje celkem: 17.169.000 Kč
– Cizí zdroje celkem: 25.631.000 Kč (podpořeno Ministerstvem financí České republiky)
– Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o.
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Představujeme Vám nového městského architekta
Na doporučení výběrové komise, jejíž členkou byla například Zdeňka Vydrová, architektka Litomyšle, byl
Radou města do funkce městského architekta ustanoven Ing. arch. Jiří Pavlíček, PhD. (38). Absolvent pražské fakulty architektury s několika mezinárodními zkušenostmi, je pedagogem a jedním ze dvou partnerů
atelieru Pavlíček Hulín architek .
Mohl byste se občanům Českého Brodu krátce
představit? Jaké budovy navrhujete?
Narodil jsem se v Hradci Králové, architekturu jsem
studoval na ČVUT v Praze, TU Del a na Berlage Ins tutu v Ro erdamu. Ještě v Nizozemí jsem pracoval na několika projektech s ateliéry MVRDV a UN
studio. Jako architekt jsem pracoval v architektonické kanceláři Foster + Partners v Londýně. S kolegou Jaroslavem Hulínem, se kterým jsem se seznámil ještě v Londýně, jsem si po návratu do Čech
otevřel vlastní kancelář. Kromě projektové činnos
se věnuji i učení. V Londýně jsem externě působil
na Architectural Associa on, pak v Rakousku na TU
Graz a nyní se pedagogické činnos věnuji na Fakultě architektury ČVUT v rámci ateliéru Henriho
Achtena a Jiřího Pavlíčka.
Zajímám se hodně o ekologicky šetrné stavby a věnuji se jak stavbám novým, tak úpravám staveb
stávajících. Tvorba naší kanceláře je charakteris cká důrazem na analy cké a logické myšlení, hledání pragma ckého a op málního řešení s důrazem
na všechny aspekty stavby, nejen na její formální
stránku. Pracoval jsem ve své kariéře na stavbách
o různém měřítku. Od úpravy bytů až po mrakodrap na Manha anu.

Co Vás přimělo přihlásit se do výběrového řízení
na městského architekta Českého Brodu?
Jako architekt i jako pedagog jsem se vždy snažil
o kul vaci prostředí, ve kterém žijeme, ať už jsem
působil kdekoliv. Český Brod je město s dlouhou
historií, zajímavou polohou, ale dle mého názoru
ne plně rozvinutým potenciálem. Velmi rád bych
se podílel na rozvoji tohoto potenciálu a přeměně
městského prostředí, ve kterém by lidé mohli lépe
využívat prostory, kde žijí a pracují. Takové prostředí pak přináší každodenní radost.
Všechny nás asi zaujala vaše pracovní zkušenost
u Normana Fostera, dá se říci nejslavnějšího žijícího architekta světa.
To byla obrovská zkušenost. Měl jsem zároveň
i štěs , že jsem před nástupem do kanceláře dokončil postgraduální studium v Nizozemí. Tam jsem
se zabýval především pokročilými návrhovými
technikami. V té době to ještě nebyla úplně běžná věc, a tak jsem měl konkurenční výhodu před
kolegy u Fostera a dostal jsem hned ze začátku velkou zodpovědnost. Za mco někteří moji kolegové
pracovali na banálních věcech, já měl postupně
na staros geometrii a návrh fasády a střechy na
Hydro Areně v Glasgow a posléze stanice Crossrail
v Canary Wharf. A to ani nepočítám již zmiňovanou
práci na mrakodrapu na Lexington Avenue. Měl
jsem také štěs v tom, že všechny projekty, na kterých jsem v této kanceláři pracoval, se postavily.
Jaké má podle Vás Český Brod v architektuře silné
stránky?
Řekl bych, že nejsilnější stránkou Českého Brodu
je zachované původní urbanis cké řešení města.
Ve městě nedošlo v průběhu 20. stole k žádné
nenávratné změně, která by výrazně degradovala
výjimečné architektonické hodnoty města. Toto je
nesporná výhoda opro městům jako například
Jihlava, kde přímo na náměs necitlivě vyrostl
v 70. letech obchodní dům místo původních historických měšťanských domů. Podobně ale lze hovořit i o urbanismu, kdy Český Brod nepotkal stejný

Co nového
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osud jako některé obce kolem Prahy, které se staly
v 90. letech odstrašujícími satelity. Pochopitelně
část obyvatel dojíždí za prací do Prahy, ale nemusí
být frustrovaná z absence přirozené občanské vybavenos , uniformity či složitého dopravního spojení jako obyvatelé těchto satelitů.
Je tu pak spoustu dalších věcí, které dělají Český
Brod velmi zajímavým místem. Vypíchnul bych
například návaznost městské památkové zóny na
Šemberu a zeleň kolem řeky.

Brodě zvykli svůj záměr předjednat s městem co
nejdříve, aby pak nebyli rozčarovaní oni ani obyvatelé města.

Co byste chtěl ve městě zlepšit?
Jak jsem již zmiňoval, město má velký potenciál,
ale ten není dle mého názoru plně rozvinut a tak
se toho ke zlepšování nabízí celá řada.

Je vhodné, aby město jako Český Brod uspořádalo
architektonickou soutěž? Pro jaké stavby se tento
způsob výběru návrhu nejvíce hodí?
Pro tuto formu zadávání veřejných zakázek je
v Českém Brodě jistě místo a městský architekt
by měl napomáhat projektům, které budou zadávány jinak než pouze na základě nejlevnější ceny
projekčních prací. Je jisté, že zadání na základě
nejlevnější ceny vede až příliš často k nehospodárným stavbám z hlediska inves čních a hlavně
provozních nákladů. Kvalitní stavby mají životnost
v řádech stale , nekvalitní mizí za pár let.
Vypsání veřejné architektonické soutěže se hodí
spíše pro větší projekty, protože je to organizačně
náročnější. Město na oplátku získá řadu projektů,
ze kterých si může vybrat ten nejlepší.

Obecně bych rád posiloval silné stránky města
(kulturní dědictví, sociální soudržnost, rozvoj bývalých průmyslových ploch atd.), pečoval o detail
a vyvaroval se tendenčnímu přístupu hledáním
nadčasových a objek vních kvalit. Hledat inspiraci
lze nejen v jiných městech, ale i v minulos Českého Brodu. Někdy stačí eliminovat necitlivé novodobé zásahy.
Pokud budu konkrétnější, velkým tématem jsou veřejná prostranství v čele s náměs m, které by mělo
reprezentovat město, společenství, být místem setkávání a salonem města. Z těch krátkodobějších
cílů je to například sjednocení městského mobiliáře, přestavba mateřské školky v ulici Kollárova, či
akupunkturní zásahy, které nebudou stát mnoho
peněz, ale zkvalitní veřejná prostranství. Drobnější
zásahy jsou možné například v areálu nemocnice
nebo u řeky Šembery. Město by pak nabídlo další
zajímavější plochy k relaxaci či odpočinku. Tímto pochopitelně výčet pouze začíná. Velmi důležitá bude
podpora ze strany radnice. Za m musím říct, že
jsem se setkal s dobrou vůlí měnit věci k lepšímu.
Lze účinně ovlivnit architektonickou podobu soukromých záměrů a jejich zasazení do městského
prostoru? Můžete s m městu pomoci?
Toto by měla být jedna z náplní práce městského
architekta. Město dává ke každému umístění stavby svoje stanovisko a stavební úřad by se měl vypořádat s námitkami, které město ve svém vyjádření
vznese. Prací městského architekta je mimo jiné
odborně pomoct se stanoviskem města u závažnějších staveb. Rád bych, aby si investoři v Českém

Nevnímám ale investory jako nepřátele, kteří se
vždy a za každou cenu snaží prosadit pouze svoje ekonomické zájmy nad veřejným zájmem. Jsou
pro město důležitým partnerem a na příkladu měst
jako Litomyšl je vidět, že pokud je vztah nastaven
dobře, může fungovat ku prospěchu všech.

Kde byste rád viděl Český Brod za deset let?
Chtěl bych, aby byl Český Brod atrak vním městem pro bydlení i investory. Přál bych si, aby mělo
pověst osvíceného města, které vytváří vhodné
podmínky pro vznik kvalitní architektury a kde
navrhovat novou stavbu pro architekty znamená
privilegium.
Tomáš Klinecký,
místostarosta
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Odboru rozvoje se daří
Důkazem jsou úspěšné žádos o finanční podporu níže uvedených projektů u Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Díky nim v brzké době vybudujeme nízkoprahový klub pro dě
a mládež a budeme moci ve městě rozšířit vodovodní síť.
Nízkoprahový klub Zvonice
Město Český Brod ve spolupráci s neziskovou organizací LECCOS, z. s. podalo žádost o dotaci do IROP
s projektem Nízkoprahový klub Zvonice ve městě
Český Brod. Po 9 měsících hodnocení a čekání se
zrodilo svolení začít projekt realizovat. Cílem projektu je zrekonstruovat a vybavit budovu v areálu nemocnice (bývalé dopravní služby a údržby v areálu
nemocnice) a přesunout tam Klub Zvonice z nevyhovujících prostor v areálu Ku lky. Městu tato akce
přinese rekonstrukci a zhodnocení vlastního majetku z externích dotačních zdrojů a také vítané zvelebení další čás dříve zanedbaného areálu. Náklady
celého projektu jsou dle rozpočtu 5.675.070 Kč.
Z důvodu prodloužení hodnocení projektu dojde ke
změně harmonogramu a stavební práce jsou pláno-

vány do konce května příš ho roku. Věříme, že se
klientům Zvonice bude v nových prostorách líbit!
Doplnění vodovodní sítě
Hurááá! Dostali jsme dotaci z Operačního programu životního prostředí na doplnění vodovodní
sítě ve městě! Nových vodovodních řadů se dočkáme v lokalitě Na Křemínku (jmenovitě v ulicích
Na Křemínku, V Lánech, U Dráhy, Na Prutě) a dále
v ulici Nábřežní, Jungmannově, Polomské a Tovární. Obyvatelé těchto ulic dodnes používají vodu
z vlastních studní, jejíž kvalita není ideální. Náklady celého projektu jsou dle rozpočtu 7.410.613 Kč,
z nichž většina bude pokryta dotací. Spoluúčast
města bude hrazena z Vodohospodářského fondu.
V současné době probíhají přípravy veřejné zakázky na zhotovitele a začátek výstavby je plánován
na jaro příš ho roku. Vedle toho město pracuje na
postupném propojování vodovodní sítě (například
připravovanou propojkou v ulici Palackého) s cílem
zvýšit kvalitu vody v okrajových částech města. Věříme, že obyvatelům výše uvedených ulic tato zpráva udělá po mnoha letech čekání velkou radost.
Ing. Jitka Šmídová,
odbor rozvoje
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KD SVĚT už není „to bývalé kino vedle nádraží“
Netrvalo to dlouho a v uměleckém světě se rozkřiklo, že KD SVĚT je svébytný divadelní prostor, do kterého
v nadcházející sezóně přijede řada kvalitních herců a zajímavých osobnos . Čím bude nová sezóna jiná,
prozradila produkční Kateřina Anna Nováková.
První rok byl takový rozjížděcí a seznamovací. Ten
druhý s sebou přinesl hned několik novinek – promítání filmů a otevření výstavního prostoru. Nová
sezóna bude zaměřena na slavná herecká jména.
Každý má jiný vkus, já osobně se těším na Elišku
Balzerovou, Evu Holubovou, Ondřeje Sokola, Pavla
Lišku, Táňu Vilhelmovou … v různých divadelních
představeních. Z divadel bych se ráda pochlubila
spolkem Kašpar divadla v Celetné, divadlem Viola a pro dě přijede zahrát představení oblíbené
pražské divadlo Minor.
Na jaká jména se můžeme těšit v pořadu Křeslo
pro hosta?
I tento pořad se lehce změní. Bude ho moderovat
více lidí a do křesla zasedne více osobnos různých
žánrů. V září přijede spisovatel Marek Orko Vácha, na říjen přijala pozvání sportovkyně a mistryně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová,
v listopadu nás navš ví jinak velmi zaneprázdněný
mladý a světoznámý klavírista Matyáš Novák a na
účas v prosincovém Křesle jsem domluvená s dietoložkou, známou především z televizního pořadu
Jste to, co jíte, Kateřinou Cajthamlovou.
Několik výrazných uměleckých osobnos jsme mohli v KD SVĚT vidět už tento rok. Jak se s nimi pracovalo? Neprozradíš nám nějaký zážitek ze zákulisí?
Ano, předpokládám, že je řeč hlavně o Marku
Ztraceném a Lucii Bílé. To byly opravdu povedené kousky. Spolupráce s nimi byla vynikající a pro
mne skutečně radostná. Samozřejmě, když přijede
takováto populární hvězda, mám velký stres s organizací a technickým zajištěním akce. Dbám na to,
aby se u nás hostující umělci cí li dobře a také na
to, aby diváci byli spokojeni. Může se stát cokoliv
– host se zasekne v koloně na dálnici, selže technika… dokud se neozve potlesk diváků, když umělec
vchází na jeviště, nedovolím si myslet na nic jiného. Jakmile se však vystoupení rozjede, velmi se mi
uleví a začnu si tu slávu také užívat.
Prozradíš nám nějakou tu perličku ze zákulisí,
nebo jsi vázaná mlčenlivos ?
Jsem vázaná mlčenlivos , ale snad čtenáře příliš nezklamu, když prozradím, že se za m nic výrazného
nestalo. Zajímavým a poněkud adrenalinovým zážit-

kem byl příjezd Marka Ztraceného. Netušila jsem,
že i v Českém Brodě se dá zažít něco takového…
Hned poté, co vystoupil z auta, jsem šla zavřít a uzamknout vrata. Najednou se však dovnitř vří ly mladé obdivovatelky, které se na Marka vrhly s připravenými deníky a fotografiemi k podpisu. Některým
umělcům to nevadí, jiní mají ve smlouvě stanovený
požadavek na zajištění soukromí, a to s hrozbou vysoké finanční pokuty. V takových případech se ze
mne stává vysoký svalnatý bodyguard a nebo žádám
o pomoc místní policii, které touto cestu upřímně
děkuji za vstřícnost a bezvadnou spolupráci.
Od kdy bude možné koupit si vstupenky na nové
pořady?
Těší mne zájem, který projevují Českobroďáci i obyvatelé okolních vesnic o program v KD SVĚT. Jsme tu
hlavně pro ně a vždy mne mrzí zklamání těch, kteří
na vybrané představení již nesehnali vstupenku. Sál
má bohužel kapacitu pouhých 199 míst. Doporučuji
proto sledovat internetové stránky www.kdsvet.cz
nebo nástěnky po městě. Předprodej nové sezóny
se pomalu spouš a již nyní je možné si vstupenky
na pořady do konce roku 2017 zakoupit.
Zdena Bočková, IC Český Brod

14

Českobrodský zpravodaj
červenec – srpen 2017

Co nového

Podzemní kontejnery v centru města Český Brod
Necelý rok od podání žádos o dotaci na výstavbu podzemních kontejnerů u školy na Husově náměs
a u budovy knihovny na náměs Arnošta z Pardubic dostalo Město Český Brod informaci z Ministerstva
životního prostředí, že žádost byla doporučena k financování.
V rámci tohoto projektu budou realizovány dvě
ak vity. První z nich jsou stavební práce spojené
s vlastní výstavbou podzemních kontejnerů a druhou ak vitou je nákup štěpkovače a 4 kusů vanových kontejnerů na odpad. Podzemní kontejnery
umožní nahradit současné vláčky barevných kontejnerů na plast, papír a sklo, ale také snížit podíl
recyklovatelného odpadu ve směsném komunálním odpadu. Veškerý odpad je umístěn v prostoru
pod povrchem, nad zemí jsou jen vhazovací sloupky. Techniku na vyvážení mají už Technické služby
Český Brod k dispozici. Kontejnery nebudou sloužit
k ukládání směsného komunálního odpadu, ale
pouze na sklo, papír a plast.
Na základě výběrového řízení bude dodavatelem
stavby společnost AVE Kolín s.r.o., která má zkušenos i se stavbami v památkové zóně. Předpokládané ukončení výstavby podzemních kontejnerů je
plánováno do 31. 10. 2017. Soutěží se podařilo výrazně snížit plánované náklady. Cena obou stanovišť nově budovaných kontejnerů je 1.575.355 Kč.
Většinu z nákladů pokryje dotace z operačního
programu Životní prostředí. Spoluúčast města
bude činit 288.000 Kč.
Výběrové řízení na dodavatele štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů není ještě ukončeno.

Jejich dodání je též plánováno do konce října a budou sloužit Technickým službám Český Brod při
úpravě zeleně a skladování odpadu.
Prosíme Vás tedy o trpělivost v průběhu výstavby
kontejnerů v centru našeho města. Díky realizaci
toho projektu bude možné v obou lokalitách odstranit stávající kontejnery, a m vyniknou ještě
více krásy našeho historického náměs .
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje
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S anglič nou ve školním roce i o prázdninách
Zážitková forma výuky cizího jazyka je typická pro českobrodskou Jazykovou školu Carpinus. Anglič na
zábavně a hravě s rodilým mluvčím baví především dě . I ty nejmenší se prostřednictvím reálných situací naučí porozumět jazyku a ak vně ho používat. Přijdou si zde na své i studen a dospělí, kteří se na
konverzačních kurzech anglič ny, ale také němčiny či španělš ny rozhodně nenudí. Letos v září se opět
rozeběhnou kurzy v plné parádě.
O letních prázdninách se v Carpinu také nezahálí.
Probíhají anglické letní příměstské tábory a letní
intenzivky. Téma letošních prázdninových programů je Who is who? Aneb Kdo je Kdo? Mladší dě
nahlížejí do světa dospělých a zkouší si různá povolání, tradiční i ta méně obvyklá. Samozřejmě vše
prožívají „na vlastní kůži“ – jako archeologové hledají vykopávky, jako doktoři pomáhají raněným…
Starší dě , které už nepatří v anglič ně mezi začátečníky, prožívají týden v uměleckém světě, který
jim poodhalí hudební žánry, malířské styly, život
s divadlem, ale i na ulici mezi street performers.
Lektor, samozřejmě rodilý mluvčí, klade důraz na
plynulost projevu, pohotovost v přirozené konverzaci. Studen si zábavnou formou procvičí a zafixují
fráze, rozšíří slovní zásobu, zlepší poslech i výslovnost. Společným jmenovatelem všech těchto kurzů

je tedy zážitkový přístup k výuce jazyka, který studenty často vtáhne tak, že zapomínají na to, že se
vlastně něco učí. A co víc si přát než hodinu cizího
jazyka, která uteče jako voda, je zábavná, krea vní,
a v rámci které se studen naučí používat slovní
zásobu automa cky a v reálném kontextu.
Výuka probíhá nejen v Českém Brodě, ale také
v Mukařově, Úvalech, Čelákovicích, Brandýse nad
Labem, Městci Králové, Lázních Toušeň i v Doubravčicích. Připraveny jsou programy dopolední anglické školičky, odpoledních konverzačních kurzů
pro dě a studenty, i večerní kurzy pro dospělé.
So, see you in September!
Dita Nekolná,
Carpinus
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Pestrý červen
v Anně
Červen jsme odstartovali besedou o jarních bylinách. Zajímavé povídání paní Krutské bylo zpestřené občerstvením v podobě smažených kosma c a bylinkového čaje.
Začátkem června jsme se vypravili s klienty na výlet do malé ZOO Chleby. Měli jsme objednanou
komentovanou prohlídku, tak se senioři dozvěděli
hodně zajímavos o místních zvířatech.

napilno. Návštěvníci výstavy tak mohli obdivovat
úžasné výtvory našich seniorů. Keramické výrobky
paní Růženy Černovské a paní Zdeňky Lehké patřily
dokonce mezi oceněné práce.

Pět let spolupráce s třídou 5. B ze ZŠ Tyršova jsme
zakončili Slavnostní dílničkou. Nejdříve dě předvedly seniorům tři krátké pohádkové příběhy, za
které sklidily zasloužený potlesk. Pak již následovala společná práce, dnes spojená se zábavou
a pochoutkami. Každý dostal dva předem upečené
muﬃny, které si ozdobil dle libos krémem a ovocem. Jako překvapení jsme pro dě připravili čokoládovou fontánu, ve které si namáčely ovocné
špízy pro sebe a „svého“ seniora.

Českobrodské hrátky pořádáme v červnu pro naše
klienty a v září pro klienty z okolních Domovů seniorů. Připraveno bylo devět stanovišť - kromě
tradičních (kuželky, pétanque, šipky, hod míčkem,
puzzle) přibyly i nové - čichový kvíz, malování na
kameny, kolo štěs , nebo výroba ovocného želé
v kulinářském koutku. Odměnou všem byl výborný
jablečný koláč, který se podával na závěr v Kazetovém sále. Pomáhaly nám i studentky z gymnázia,
za což jim patří velké poděkování.

S dobrovolníky z firmy Medtronic spolupracujeme
již delší dobu a tak 16. 6. pět dobrovolnic připravilo
pro seniory celodenní pestrý program. Dopoledne
začalo kuželkovým turnajem a po obědě následoval turnaj v pétanque. Na závěr si senioři vyzkoušeli hru bingo.

V červnu se také konal historicky první víkendový
výlet zaměstnanců. Za krásného počasí jsme sjeli
část řeky Sázavy.

Dě z Rodinného centra Kos čka navštěvují Domov vždy na konci června. Na hodinku plnou zpěvu, tance i hraní na flétny se senioři moc těšili.

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Také Grilování pod pergolou je klienty velmi oblíbené. Dobré buřty, studené pivo a hudba ve stylu
country v podání pana Máchy - to byl obrázek jednoho slunečného odpoledne.
Na celostátní soutěž „Šikovné ruce našich seniorů“
v Lysé nad Labem se připravujeme celý rok. Hlavně v keramické dílně měli v posledních měsících

Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na www.
domov-anna.cz
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Koncert Elišky Sýkorové & Jana Řepky v kavárně
Dovolujeme si vás pozvat na koncert, který by mohl nést pod tul: Eliška Sýkorová & Jan Řepka po slovenském cykloturné. O co se vlastně jedná? Na cyklotúru spojenou s pě koncerty jsme vyjeli 10. srpna,
a i s akordeonem, ukulelem, kytarou a písní na rtech jsme vyrazili z Popradu směrem do Košic. Na českobrodském koncertě zazní speciální „slovenský repertoár“ složený z písní obou autorů.
Eliška Sýkorová (1989, Český Brod)
Písničkářka s harmonikou a s pianem. Ráda vylétá
do cizích krajů, odkud si obvykle přináší nové příběhy, nápěvy a verše (Indie, Francie, Skandinávie).
Hraje písně skočné i teskné, zpívá o cestách do
daleka i do sebe. Debutovala v roce 2013 albem
Vlaštovky. Vedle sólových koncertů interpretuje
francouzský šanson se skupinou Choue e [šuet].
Jan Řepka (1982, Praha)
Písničkář klasického střihu (kytara, harmonika,
folkové kořeny) i průkopnických cest (cyklotúry,
domácí koncerty, zahraniční turné). Během osmiletého působení v duu Nes háme vydal dvě alba
a absolvoval více než 500 koncertů; od roku 2010
vystupuje sólově. Vlastní repertoár prokládá věrně
přeloženými písněmi svých slavnějších předchůd-

ců (Donovan, Bob Dylan, R.E.M., Paul Simon), a zosobňuje tak pokračující tradici autorské písně. Za
antologii 36 písní švýcarského písničkáře Maniho
Ma era byl na jaře 2017 nominován na žánrovou
cenu Anděl.
V kavárně U Madony přehrajeme repertoár našich
autorských písní připravovaný pro slovenské turné
a pro zájemce porozprávíme o tom, jaké to je vézt
si všechny svoje hudební nástroje na nosiči kolem
Tater (dobrá – tedy až na to piano) a večer pak
hrát, zpívat a obveselovat publikum.
Přijďte 15. 9. 2017 v 19 hodin; vstupné dobrovolné.
Eliška Sýkorová

PŘIJĎTE NA KONCERT
M’am’aloca o.p.s. pořádá 16. 9. - koncert Pale and Coy, Blacksheepboy od 18.00 v kostele
sv. Havla. První novinka od songwriterky a zpěvačky Pale & Coy sice něčím trochu unikala pozornos , ale přesto má veliký potenciál. Za pseudonymem se doslova skrývá stydlivá, čistá duše
– Eliška Míkovcová. Eliščin vyzpívaný, charisma cký hlas a celkem nezpochybnitelná potřeba
sdělit svůj příběh uprostřed sychravého nočního města. Kdyby o Pale & Coy slyšel berlínský
label Morr Music, bezpochyby by ji rád připsal na svůj roster. Vstupné doporučené 33 Kč.
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Nový školní rok = nový pastorační rok
Drazí přátelé, s blížícím se koncem prázdnin přirozeně přichází začátek nového školního roku. Přestože
začátek školního roku nevítáme s žádnými ovacemi, s petardami, přesto je každý nový školní rok bodem
zlomu. Je to zlomový okamžik pro mnoho dě , které nastupují zvláště do první třídy nebo do nových škol.
Všem studentům bych chtěl popřát, aby pro ně tento rok byl úspěšným. Aby si zamilovali poznání a dozrávali ve zdravé dospělé a zralé lidi. Nechtěl bych zapomenout ani na všechny učitele. Chtěl bych jim poděkovat za jejich službu a vyprošovat jim mnoho trpělivos , ale také rados v jejich poslání.
Začátek nového školního roku je ale také důležitý
pro nás kněze, protože se nejen rozjíždějí běžné
pravidelné ak vity, ale také jsou před námi nové
výzvy. Spolu se školní výukou začíná také výuka
náboženství, která není jen pro dě , ale také pro
dospělé.
Já bych vám rád představil ty ak vity, o které byste
možná mohli mít zájem.
Již se na mě obrá lo několik dospělých lidí se žádos o křest. Takový člověk musí absolvovat přípravu, ve které nejen získává náboženské vzdělání, ale
je také uváděn do živého společenství církve. První setkání těchto zájemců bude ve středu 13. září
v 19.30 na faře v Českém Brodě. Na toto setkání
mohou přijít i , kteří byli pokřtěni jako dě , ale ve
víře nebyli vychováváni a chtěli by se něco o křesťanství dozvědět. Mohou ale přijít i , kteří např.
uvažují o křtu vlastního dítěte, nebo o křtu neuvažují, ale přesto by se s křesťanskou naukou rádi
alespoň trochu seznámili. Na prvním setkání se
pak domluvíme co a jak.
Pro zájemce, kteří by se chtěli něco o křesťanství
dozvědět, ale mají obavu přijít, nabízím možnost jakéhosi „domácího seznámení“, a to prostřednictvím mých osobních webových stránek
– www.masklen.webnode.cz, na kterých si mohou v sekci IVN (internetová výuka náboženství)

nalézt cyklus Dějiny spásy, kde je představena
katolické křesťanství v kostce.
V tomto školním roce chceme také zavést páteční
dětská odpoledne. Zvláště první pátek v měsíci (od
října) bychom chtěli připravovat pro všechny českobrodské dě . Bude vždy připravena nějaká hra,
jejímž prostřednictvím bude představeno něco
z křesťanství (např. sv. Václav, advent, Vánoce,
Velikonoce…). Chtěl bych se obrá t především na
rodiče, kteří při křtu svých dě slíbili, že je budou
vychovávat ve víře, a tento slib příliš nenaplňují,
aby využili alespoň této možnos .
Jistě bude mnoho dalších možnos , kdy se budeme
moci setkávat – různé koncerty, programy, událos. Už nyní se na naše společná setkání těším. Přeji
vám podařený vstup do tohoto dalšího období.
P. Mar n Sklenář, Římskokatolická církev
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Vysílače Liblice 365krát jinak v Galerii K!
Pokud někomu řeknete, že jste z Českého Brodu, je velká pravděpodobnost, že bude znát alespoň vysílače
v Liblicích. Jsou vidět i z letadla a z jejich vrcholku byste dohlédli až na Alpy. Lenka Šošolíková si je vybrala
pro pravidelné focení. Výstavu #Tyčky zahajujeme v pátek 8. září v 19.00.
Lenka Šošolíková svoje fotky nejdříve začala publikovat na sociálních sí ch – Facebooku a Instagramu – právě pod označením #Tycky. Na výstavě se
možná i Vy leknete, jak jste některé fotografie okomentovali a zhodno li. Efektem nabalování sněhové koule se přidávali i další, posílající fotografie
nejen vysílačů Liblice, ale i jejich menších sourozenců (nejbližších v Poděbradech). Tyčky byly celý
rok stejné, svět kolem se měnil, malou ochutnávku
z barev oblohy si můžete vychutnat už na plakátě.
Lenka Šošolíková nevystavuje v Galerii K poprvé.
Velkým úspěchem byla její charita vní výstava
fotek Oči dokořán dokumentující život v asijské
Kambodži. Koupí děl i sbírkou mnoho lidí podpořilo provoz školy pro dě , které jinak nemají šanci na vzdělání. Lenka Šošolíková jim dokonce při
svých opakovaných návštěvách s hla uvařit i české
knedlíky.
Vysílače Liblice jsou se svými 355 metry nejvyšší
stavbou v republice. Na vernisáži se dozvíte i mnoho o jejich historii a třeba si i vysvětlíme některé
z mýtů. Mohou za Vaši špatnou náladu? Jak dlouho
budou ještě vysílat? Promění se časem v adrena-

linové sportoviště? Anebo byl uvízlý parašu sta
v roce 2005 posledním skokanem z těchto věží?
Přijďte na vernisáž 8. září v 19.00. K tanci a poslechu zahraje kapela CZ/Celé znova.
Pavel Fuchs, Galerie K
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Českobrodská vzduchovka 2017
Dne 26. 8. 2017 od 13.00 hodin se uskuteční v prostoru za českobrodskými hradbami v Šafaříkově ulici již
tradiční soutěž Českobrodská vzduchovka určená pro všechny amatérské střelce ze vzduchové pušky.
Zápis do soutěže bude probíhat na místě od 12.00
hodin a startovné činí 50 Kč pro dospělého střelce.
Pravidla soutěže se opro minulému ročníku nemění a to znamená, že všechny disciplíny se střílí
na vzdálenost dese metrů z volné ruky a otevřených mířidel.
První disciplína je vedena na klasický vzduchovkový terč po šes ranách. Druhá disciplína je střílena
na menší terč po třech ranách a tře disciplína je
střílena v leže na padací figurky, které jsou obodovány. Tři nejlepší střelci, kteří se dostanou až do
finále se utkají ve střelbě Ku ptáku vedené na vzdálenost dvacet pět metrů, kdy je účelem zasáhnout
vyřezanou siluetu ptáka co nejblíže k jeho srdci.
Každý střelec má tři rány.
Jako každý rok je k soutěži pro dospělé přiřazena
soutěž pro juniory, kdy za odborného dozoru může
ve své soutěži střílet mládež od šes do čtrnác
let. O způsobilos a vpuštění střelce do soutěže
rozhoduje vedoucí úseku střelby na daném palpostu. Prostor konání střeleb je kryt zastřešením pro
jakékoli nepřízni počasí a v místě bude možnost
občerstvení a menší doprovodný program.
Dále pořadatel nabízí, krom pohárů, medailí a diplomů pro vítěze obou kategorií, využít možnos
různých druhů střeliva pro různé druhy vzduchových pušek, které jsou pro soutěž nachystány a pří-

padné zapůjčení klubové vzduchovky tomu střelci, který by neměl vlastní zbraň a to jak v dospělé
kategorii tak v dětské. Soutěž se koná za každého
počasí. Přijďte si zastřílet, zasoutěžit či podpořit
naše střelce a užít si hezkého dne. Případné další
informace a kontakty naleznete www.brodahr.cz/
akce/vzduchovka/.
Tímto jste srdečně zváni na Českobrodskou vzduchovku.
Akci pro Vás za podpory města Český Brod připravila Guardia Broda Bohemicalis.
Mar n Semrád, Guardia Broda Bohemicalis
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Studen předmaturitních ročníků českobrodského gymnázia opět na vodáckém kurzu
Již několikátým rokem pořádalo českobrodské gymnázium vodácký kurz pro své studenty z předmaturitních ročníků. Účastníci kurzu i instruktoři se pokusili pokořit divoké vlny Vltavy.
Náš „vodácký“ týden začal pondělím. Už ve vlaku
směr Vyšší Brod, kde kurz začínal, bylo poznat, že
nebudeme jediným kurzem, který se bude snažit
zdolat nezkrotnou řeku. Při příjezdu do kempu se
to jen hemžilo jinými vodáky, kteří celý kemp zaplnili do posledního místa. Po „ubytování“ jsme se
vydali na procházku městem. Toto městečko je nevelké, ovšem stále živé. Po obědě přišel okamžik,
kdy jsme konečně mohli usednout na lodě. Jednalo se však jen o cvičnou plavbu, která měla prověřit
naše zkušenos . Sjezd vyšebrodského jezu byl pak
vyvrcholením, kdy se poprvé někteří osvěžili ve
vodě, když se, jak se říká po vodácku, cvakli.
Další den, v úterý, už byl zcela ve znamení zdolávání Vltavy. Do karet nám hrálo slunečné a horké
počasí, a tak plavba příjemně u kala a vyklopení
z lodi se stalo příjemným zpestřením parného dne.
Na konci tohoto úseku se po posledním jezu se
nám otevřelo nádherné panorama obce Rožmberk
i se stejnojmenným hradem. Ten jsme si následující den prohlédli zvenčí, bohužel z časových důvodů
bez prohlídky jeho interiérů. I tak se nám naskytl
krásný pohled na meandrující Vltavu, okolní šumavskou krajinu i malebné historické město.

Úkol na středu byl jasný – překonat nejdelší úsek
kurzu a dorazit do kempu před Českým Krumlovem
tak brzy, abychom si mohli tento architektonický
skvost prohlédnout ještě za světla. A když je silná
mo vace a dobrá nálada na lodi, dílo se podaří.
A jelikož není město od kempu nejblíže, museli
jsme také zapojit svoje nohy, které se celý den jen
vozily. Jelikož je toho v Krumlově na koukání hodně, bylo zapotřebí si výlet do města zopakovat i ve
čtvrtek.
Na krumlovském úseku, který byl naplánován na
čtvrtek, se nachází velké množství jezů, ležících
ihned za sebou. Dnes jsou však tato vodácká úskalí po inves cích do jejich bezpečnos neškodná
a bezpečná. Poté následovala etapa bez jezů, avšak
také bez vody, což se ukázalo jako s nná stránka
slunečného počasí. Tento jev doprovázel celý kurz,
což ale nikomu nebránilo v dobré náladě. Čtvrteční vodní putování ukončil přejezd jezu před Zlatou
Korunou, nocovištěm pro tento den.
Až poslední den, v pátek, byl ve znamení rychlé
plavby do konečného přístavu Boršova nad Vltavou. Zde jsme mohli pozorovat změnu krajiny, měnící se zde ze šumavské na rovinatější jihočeskou.
Ani tady není po cestě mnoho jezů. V cílové desnaci jsme odevzdali lodě a pak už hurá zpět do
Českého Brodu! Cesta vlakem zpět byla zpestřena
humorným výstupem cestujících z Rakouska.
Podtrženo, sečteno: příjemné počasí, veselá nálada, sportovní zážitek, kulturní vyži , malebná příroda – prostě kurz, jak má být!
Mar n Prošek, 7A8 Gymnázium Český Brod
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Prázdniny v LECCOSu
Okurková sezóna? Ani náhodou! V LECCOSu to žije i o prázdninách! Počátkem prázdnin strávilo čtrnáct
malých záchranářů úžasný týden v LEGO City, který pro ně jako příměstský tábor připravilo RC Kos čka.
Malí zdravotníci, policisté, hasiči, ale i detek vové denně vyjížděli k „nahlášeným případům“ a všechno
zvládli na jedničku. V době uzávěrky tohoto čísla právě probíhá příměstský tábor na koloběžkách: Pokémon Go bez mobilu. Věříme, že dobrodružství na téma hry a filmů Pokémon Go si dě náležitě užijí.
A co dě s LECCOSem ještě čeká? Na sklonku
prázdnin vyjedou s NZDM Klub Zvonice i s RC Kosčka na týdenní tábor do Chorvatska k moři. S tábory v zahraničí už máme zkušenos . Letošní novinkou ale je, že společně s dětmi, které navštěvují
RC Kos čka, k moři pojedou i dě z pěstounských
rodin z celé České republiky. Vodní radovánky jsou
bezva i u nás, a proto na Expedici Otava vyjely dě
z NZDM Klub Zvonice jako tradičně na přelomu července a srpna již po několikáté. Ještě je čeká historicky první „zvonicový“ příměstský tábor, který se
bude konat Na Ku lce a slibuje plno dobrodružství
a zábavy. Během prázdnin jako vždy pilujeme program, nabídku kurzů a volnočasových ak vit v RC
Kos čka, naši ucelenou nabídku najdete v druhé
polovině tohoto čísla zpravodaje.
Velkou novinkou je to, že od září 2017 ve spolupráci s MěÚ Poděbrady otevíráme v prostorách poděbradského nádraží nový nízkoprahový klub pro dě
na mládež. Bude fungovat obdobně jako ten „náš
českobrodský“ včetně terénních služeb.
Během září také začneme chystat již tradiční BENEFICI pro LECCOS, která se uskuteční 24. 11. 2017
v KD SVĚT a psát nové projekty na další rok, abychom vám mohli v dalším roce nabídnout naše
služby minimálně v takovém rozsahu jako letos.
U této příležitos bychom rádi poděkovali našim
donátorům. Především Středočeskému kraji, který
podporuje naše sociální služby, i prostřednictvím

EU, Evropského sociálního fondu a jeho Operačního programu zaměstnanost, Ministerstvu práce
a sociálních věcí, ale také Městu Český Brod a Nadačnímu fondu Albert, které nám i v letošním roce
pomáhají některé projekty dofinancovat. Velký dík
patří také firemním dárcům, jednotlivcům i dobrovolníkům. Více o našich službách, ak vitách i dárcích najdete na našem webu www.leccos.cz
Za LECCOS z. s. Jana Popovičová a Dita Nekolná
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Podzim ve znamení nových začátků a barevných projektů
M’am’aloca o.p.s. na podzim otevře první ze dvou chystaných dětských skupin.
Dětskou skupinu „La Palomita“ najdete na náměs
Arnošta z Pardubic č. 25 v Českém Brodě. Přihlásit
k nám můžete dě ve věku od 2 do 6 let za předpokladu, že alespoň jeden z rodičů je zaměstnaný,
zaregistrovaný na úřadu práce popř. se ak vně na
pracovní trh připravuje a to včetně čerpání mateřské či rodičovské dovolené.
Vzhledem k tomu, že celý tým M’am’alocy ak vně
používá přístup k výchově i vzdělávání „Respektovat a být respektován“ i naše dětská skupina bude
tento model výchovy aplikovat. Vyměníme mocenský přístup za metodu postrádající agresi, nabídneme výchovu postavenou na respektu a zodpovědnos , která se nepodřizuje druhé osobě (autoritě),
ale řídí se předem nastavenými hranicemi chování,
rozvíjí komunikaci, tvorbu dialogu, argumentů,
dítě se stane plnohodnotným partnerem dospělého. V maximálním počtu 12 dě různého věku se
dě naučí vzájemně spolupracovat, pomáhat si,
být ohleduplní, přednést svůj názor, respektovat
se sami navzájem.
Program skupiny bude pružně reagovat na věk,
zájmy dě i aktuální počasí. Dě se stanou jeho
ak vními spolutvůrci. Při všech krea vních činnostech i dalších ak vitách budeme podporovat
fantazii a tvořivost, rozvíjet individuální schopnos
každého účastníka s důrazem na osobní zkušenost
a bezprostřední prožitek. Pokud jste podobného
myšlení a chcete se stát průvodci (vychovateli,
učiteli, kamarády) dě nebo naopak chcete své
dě do naší skupiny přihlásit, kontaktujte Terezu
Stuchlovou na tel. 723 345 766 či mailem: tereza.
sichova@mamaloca.cz
Nezahálíme ani s kulturními ak vitami.
15. 9. 2017 od 18.30 hodin Vás zveme do ateliéru Kulturně-environmentálního centra na koncert
londýnského básníka a zpěváka Jamese P Honey
– zakladatele kapely Buriers, přirovnávaného k legendárnímu Leonardu Cohenovi či Nicku Caveovi.
Unikátní zážitek chystáme na 14. 10. 2017. Kostel sv.
Havla ve Štolmíři prosvětlí projekt Jonathan‘s Dive.
Jedná se o 100minutový koncept, založený na románu Richarda Bacha Jonathan Livingston Seagull
(podobenství o lidech-ptácích toužících po poznání

a naplnění života, po lásce, svobodě a volnos . Tento příběh je napsán pro ty, kdo jdou za hlasem svého srdce...pro ty, kdo vědí, že život je ve skutečnos
mnohem bohatší, než by se při povrchním pohledu
mohlo zdát...). Je symbolem univerzální touhy po
neomezené svobodě. Těšit se můžete na analogové
hudební dobrodružství plné etnické akus ky. Nástroje doprovázené vícebarevnou hlasovou hudbu
ve více jazycích. Představení bude touto mimořádnou hudební dokumentací doprovázet divadlo, prostorový zvuk komponovaný zvukovým designérem
a vítězem ceny Golden Calf Wartem Wamstekerem.
Povýšeno tak bude na svátek pro všechny smysly,
včetně tance, vizuálních efektů.
Jiří Stuchl, M’am’aloca o.p.s.
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Skautský tábor v Kácovci aneb Welcome to Chicago
Chicago začátkem třicátých let byl učiněný ráj. Tedy alespoň pro nás, mafiány. Dorazili jsme začátkem léta
lodí z různých koutů Evropy a z počátku byli dost vyjukaní z toho, co se v ulicích města děje. Protloukali
jsme se, jak to jen šlo, než jsme byli jednoho dne svědky přepadení zásilky pašované pálenky. Policie potyčku rychle rozprášila, ale došlo nám, že se místní mafiánské gangy pokouší rozdělit si moc nad městem
a budou ch t posílit své pozice.
Večer jsme byli pozváni do klubu, kde probíhalo
jednání mezi představiteli italské rodiny Corleone
a irského gangu rodiny McGuire. Byla nám učiněna
nabídka, kterou nebylo možné odmítnout … a tak
jsme se oficiálně stali mafiány.
Od následujícího dne začala tvrdá práce. Začínali
jsme jako poslíčkové donášející balíčky a zprávy od
informátorů, zajišťovali dodávky pálenky a doutníků. Náš vliv nad městem pomalu rostl, staros
nám dělali jen policisté, kteří po nás šli jak hladoví
psi a starosta, zapřisáhlý abs nent, který se snažil tvrdě po rat kriminalitu. Jednoho dne, poté co
byli starosta se ženou na předvolebním mí nku
přepadeni a oloupeni, byla ve městě vyhlášena
prohibice.
Účinky však byly zcela opačné, než představitelé
zákona předpokládali. Poptávka po nelegální pálence prudce vzrostla a s ní i naše zisky. Jak se říká,
s jídlem roste chuť, takže nezůstalo jen u pašování,
banky se samy také nevyloupí. Střety mezi mafií
a policií se vyostřovaly a poté, co byli dva naši kolegové zatčeni a odsouzeni k těžkému žaláři v Alcatrazu, došla nám se starostou trpělivost. Promazali
jsme mechanismy našich Thompsonů, naskočili do
vozidel a brzy se konaly nové volby.
V nich se střetli dva kandidá , dosavadní náčelník policie a místní bankéř, který k nám zdaleka

nechoval tak nepřátelské vztahy. S menší finanční
pomocí na předvolební kampaň pan bankéř zvítězil, zmanipulování voleb nebylo nikdy prokázáno.
Nový pan starosta v programu zaujal zejména návrhem řešit sporné situace raději dialogem všech
zúčastněných stran, namísto tvrdého po rání kriminality. Pro kandidát sice kladl důraz na výstavbu
dětských hřišť, nicméně nebylo mu to nic platné.
Krátce po volbách pan starosta zrušil prohibici, což
na naše obchody mělo tragický dopad. Zájem o nelegální alkohol klesal a nám nezbylo, než se poohlédnout po jiných možnostech obživy. Chvíli jsme
se zkoušeli živit prací, ale zjis li jsme, že nás to moc
nebaví. Zabalili jsme tedy zbraně do zavazadel, dolili benzín do aut, zapíchli prst do mapy a vydali se
zkusit štěs do jiného města, kdesi mezi New Kolin
a Prague. Uvidíme, jak se nám tam bude dařit...
Milan Rollo, Skautské středisko Psohlavci
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Pohádkový tábor světlušek 2017
Chcete příběh o pohádkové říši, princezně Fantazii a její zlé sestře Temnotě? Ano? Tak jste na správné
straně. Vypravování z pohádkového tábora světlušek 2017 začíná.
Letošní ročník tábora jsme se společně rozhodly
strávit v pohádkové říši u Zlatého potoka, kde jsme
se staly princeznami. Profesionální pohádkový listonoš roznesl světluškám pár dní předem lístky,
které si měly ponechat a předložit je při vstupu do
Kouzelného autobusu.
Na místě srazu jsem s dalšími vedoucími stála půl
hodiny předem. Dopadla na mě nervozita z tábora a z toho, že jako princezna Fantazie mám slečny
náležitě přivítat. Krátce po jedné hodině se začaly sjíždět naše malé milé princezny. Už jen naložit
věci, odříkat naučený text a jedeme! Pohádková
říše čeká.
Ze slibované dvoutýdenní idylky v Pohádkové říši
ale sešlo hned další den. Přihodila se hrozná věc.
Zlé sestře princezny Fantazie – princezně Temnotě se nelíbilo, že nebyla nové delegaci princezen
představena a usmyslela si, že ji rodiče nemilují
tak jako Fantazii. Přes veškeré ujišťování, že to tak
není, naštvaná Temnota Fantazii unesla. To znamenalo, že všem pohádkám byl konec, bez Fantazie
přeci nemůže žádná přežít! Na pohádky se nesmí
v žádném případě zapomenout!
Teď přišla řada na naše odvážné princezny, které se
tomuto problému postavily čelem a začaly všechny
příběhy zachraňovat. Čarodějnici uvařily její oblíbený lektvar, hloupému Honzovi odpověděly na
jeho otázky, s Patem a Matem si upletly košíky, Popelce pomohly všechno roztřídit a tak dále. Tímto

se pohádky dostaly do bezpečí a zbývalo pouze zachránit samotnou Fantazii. Cesta k ní nebyla vůbec
lehká, ale nakonec se k ní přeci jen dostaly, z síce
falešných klíčů vybraly ten správný a dostaly ji ze
spárů Temnoty. Král a královna je štědře obdarovali a naše princezničky se spokojeně vrá ly do svých
pohodlných, klidných domovů. Ale kdo ví, možná
se jim ještě večer o princezně Fantazii zdává.
A co se všechno dělo na našich dalších dvou letošních táborech, to se dočtete v příš m čísle.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Karolína Mukařovská
www.skaut7.cz
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Cesta za Čtyřlístkem
Máchovo jezero, Doksy, Jaroslav Němeček a …. Čtyřlístek, tedy Fifinka, Myšpulín, Pinďa a Bobík. Za nimi
se letos vypravily dě z 2. C a 3. C ze ZŠ Tyršova. Každá postavička si pro dě připravila úkoly podle svého.
Fifinka učila dě kvě ny, s Myšpulínem sestavovaly časostroj, pro strašpytla Pinďu vyráběly lucerny na
noční cestu (a musely je i vyzkoušet) a pro Bobíka vytvářely stavby ze sušenek, nutely a bonbónů.
Čas zbyl i na návštěvu Doks a Muzea Čtyřlístku,
Máchova jezera a hradu Bezděz. Cesta tam byla
sice náročnější, ale díky hře na klíšťata ubíhala docela rychle. O tom, jak si dě cestu za Čtyřlístkem
užily, nejlépe vypovídá to, co samy o škole v přírodě napsaly.

že takovou jídelnu nemáme tady. Líbilo se mi moc
na hradě Bezdězu, protože jsem se tam chtěla podívat, ale vypadalo to, že tam bude menší kopec.
Možná by škola v přírodě mohla být delší, ale stejně se moc těším na školu v přírodě příš rok.
3. C

„Na školu v přírodě jsem jela maličko smutnější
než všechny dě , které máme ve třídě. Po příjezdu
jsem zjis la, jak mám nádherný pokoj, ale chyběla
v něm moje ségra. Ale hned jsem zjis la, jak mám
dobrého vedoucího Lukáše. Každý den jsme dělali
něco pro Čtyřlístek. To jsou čtyři kamarádi: Pinďa,
Fifinka, Myšpulín a Bobík. Byli jsme často venku
a hráli jsme si! Paní kuchařky móc dobře vařily
a dělala mi radost pošta z domova. Týden rychle
utekl a jela jsem domů. (Tajná zpráva pro dě zní
takto: Kdyby se vám na škole v přírodě stýskalo, tak
myslete na to, že až půjdete teď do jídelny, že tam
sedí vaši rodiče, a uleví se vám.)“
Ema Maria Nováková, 2. C

„Mně se líbila škola v přírodě, protože jsme měli
plno akcí a šli na hrad Bezděz. Byli jsme u Máchova
jezera a v Doksech v Muzeu Čtyřlístku. Vařili nám
úžasně a moc mi to chutnalo. Super taky bylo, že
v jeden den jsme měli olympiádu a hráli kris kros.
Měli jsme i diskotéku a byli jsme pokropeni vodou.
Já se naučila hrát florbal. Moc se těším na příš rok
na školu v přírodě!“.

„Škola v přírodě se mi moc líbila a hlavně tam bylo
hrozně moc programu, že jsem neměla čas vzpomenout si na rodiče. Školu v přírodě bych zhodno la pě hvězdičkami z pě hvězdiček. Byla lepší
než všechny tábory, na jakých jsem kdy byla. Moc
se mi líbilo, jak jsme hráli sedmiboj a plnili úkoly
Čtyřlístku. V jídelně vařili moc dobře a je škoda,

Dě z 2. C a 3. C ZŠ Tyršova
a paní učitelky O. Kupcová a M. Hálová
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Výlet do Vrátkova
S naší třídou 7. B ze ZŠ Tyršova jsme se poslední dva dny před vysvědčením vydali na dvoudenní výlet do
Vrátkova s přespáním v hájence. Dozor nám dělala naše třídní paní učitelka Adamovičová, pan učitel Kropáček a paní učitelka Kokešová.
Ve středu 28. 6. kolem osmé hodiny ráno jsme
vyrazili pěšky od školy asi na sedmikilometrovou
cestu, kterou jsme zvládli dobře i proto, že nám
dvě hodné maminky z naší třídy odvezly autem do
Vrátkova ta největší zavazadla s věcmi na spaní, ale
také proto, že na nás v druhé polovině cesty čekalo
první překvapení výletu – nanuky od další hodné
maminky.
V cíli nás uvítali krásní, i když plaší daňci a hlavně
velká hájenka obklopená hezkou přírodou. Po vybalení věcí jsme měli volnou zábavu a okolo poledne jsme se naobědvali – snědli jsme dobrůtky od
maminek. Počasí se dost měnilo, občas i zapršelo,
ale to nám nevadilo, hráli jsme spoustu skvělých
her – so bal, zoo, demonstranty, vajíčko, brčka,
karty atd. Ke svačině nás čekalo další překvapení,
meloun od jedné z našich třídních maminek. Odpoledne jsme zažili jak velké vedro – to jsme po
sobě stříkali vodu, tak déšť a kroupy, které jsme
pak po sobě házeli.

V noci těsně před spaním nám dospěláci připravili
lesní bojovku. Museli jsme projít cestu po svíčkách
a na konci se podepsat. Někteří z nás se trochu báli,
ale jiní i sami strašili podél trasy. Po bojovce jsme
šli spát, a přestože byla v noci další bouřka, vyspali
jsme se uprostřed přírody báječně. Ráno se někteří
z nás probudili počmáraní, protože proběhla tajná
noční „kanada“. Ke snídani jsme měli mnoho různých výborných buchet od našich maminek, za což
jim moc děkujeme!
Domů jsme vyrazili po 10. hodině dopoledne sice
autobusem, ale protože opravdu hodně pršelo,
vrá li jsme se rodičům úplně celí mokří. Ale stálo
to za to, výlet se nám všem moc a moc líbil!
Žáci 7. B a Mgr. Petra Adamovičová, ZŠ Tyršova

Před večerním opékáním vuřtů jsme si zašli do
lesa na dřevo a pak už jsme si pěkně užili táborák
i se zpěvem a dalšími hrami (pantomima, ostrov,
křížem nekřížem apod.). Večer přišlo další překvapení v podobě návštěvy naší bývalé třídní učitelky
z 1. stupně – paní učitelky Vopařilové. Udělala nám
m obrovskou radost, hrála s námi hry a přinesla
nám bonbóny.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom totou cestou poděkovat MUDr. Evě Štěpánové za organizaci zádušní mše svaté
za paní Kateřinu Čálkovou a umožnit tak všem se s ní důstojně rozloučit.
Rodina Velkých a rodina Lochmanova.
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Hurá na představení “naší” paní učitelky!
Naše třída 6. C se vydala za kulturou. Vyrazili jsme v úterý 27. 6. 2017, protože ve škole se už nic moc neděje. :-)
Naše třídní učitelka nám vybrala představení
v Divadle Pod Palmovkou “Jak je důležité bý (s)
Filipem” a pro nás bylo důležité, že v tomto představení hraje jedna paní učitelka, Jana Trojanová,
která učila na naší škole. My si ji sice nepamatujeme, ale zdálo se nám to super!
Tato hra je velmi povídavá a zábavná, představení
se nám líbilo. Trvalo asi dvě hodiny a byla v něm
jedna přestávka. Seděli jsme ve čtvrté a páté řadě
a bylo nám líto, že to nebyla první, protože tam byli
diváci jednou do hry zapojeni.

Vyprávěj a teď i v Modrém kódu. Můžeme ji vidět
také na programu Déčko v pořadu Telefon. Ještě
nám paní učitelka řekla, že máme určitě doporučit
rodičům i další představení v Divadle Pod Palmovkou s názvem “Tlustý prase”. Prý to stojí za zhlédnu ! Na tomto představení byl náš učitelský sbor
již dvakrát! … možná byste mohli vyrazit také! :-)
žáci 6. C + deváťačky ZŠ Žitomířská

To nejlepší pro nás přišlo ale nakonec. Mohli jsme
na jeviště a fo li se s námi všichni herci. Některé
známe z televize, jako třeba Danu Morávkovou,
Radka Zimu a Lilian Fischerovou. Normálně se
s námi bavili a smáli. :-) Užili jsme si to!
Naše paní třídní učitelka nám říkala, že Jana Trojanová hrála i v některých televizních seriálech, jako
například v Ordinaci, ve Svatbách v Benátkách, ve

POZVÁNÍ NA POSVÍCENÍ
Drazí přátelé, obyvatelé našeho města! V měsíci září slavíme v Českém Brodě posvícení, tedy
výročí posvěcení našeho kostela sv. Gotharda. Den posvěcení připadá na 20. září. To bude v letošním roce středa. Přestože se jedná o všední den, rádi bychom oslavili tuto událost i v samotný den výročí vysvěcení. Proto jsme pozvali na večerní mši sv. (od 18 h) generálního vikáře
pražské arcidiecéze (nejbližší spolupracovník diecézního biskupa), P. Zdenka Wasserbauera.
Na sobotu plánujeme, že bude po celý den otevřený kostel. Ve večerních až nočních hodinách,
kdy u chne hluk dne, bychom chtěli kostel ještě nechat otevřený a dát prostor ke z šení. Chtěl
bych vás pozvat na tuto noční „návštěvu“ kostela a k tomuto z šení.
Hlavním dnem slavnos ale bude neděle, kdy do naší farnos přijede otec kardinál Dominik
Duka. Ten bude předsedat slavnos liturgii, která začne v našem kostele v 9.30. V souvislos
s oslavou 580 let povýšení města Český Brod na královské, při své návštěvě také požehná novou
vlajku našeho města. Kéž jsou tyto oslavy příjemnými dny vzájemného setkání.
P. Mar n Sklenář, Římskokatolická církev
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V MUZEU
Podlipanské muzeum bude otevřeno v rámci Dnů evropského dědictví v sobotu 16. 9. 2017 od 11 do 17 hodin za symbolické vstupné 1 Kč.
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Ohlédnu za školním rokem 2016 – 2017 ve školní jídelně
Školní rok pro nás začal již během prázdnin. Náš tým kuchařek postoupil do finále v soutěži O nejlepší
školní oběd 2016. Odjely jsme na tři dny do Brna, kde proběhlo 25. 8. 2016 celostátní finále. Po úporném
boji jsme se umís ly na krásném čtvrtém místě.
Rozhodly jsme se také změnit prostředí okolo jídelny, a tak se během srpna pracovalo na úpravách
zeleně, o kterou se během roku staráme.
První zářijovou akcí byl „Týden podzimního ovoce
a zeleniny“. Celý týden se vařila jídla, která byla připravena převážně z těchto surovin. Pro dě byl připraven stůl s různými druhy ovoce a zeleniny, aby
se mohly podívat, jak tyto produkty vypadají před
zpracováním. Dě rády soutěží, a tak nechyběla
možnost zapojit se do soutěže o poznávání ovoce
a zeleniny. Pro dě bylo velkým překvapením, když
se po jídelně procházela velká plyšová mrkev.
Na konci září jsme udělaly Americký den, na kterém se dě dočkaly svých oblíbených hamburgerů
(samozřejmě ve zdravé formě), nechyběla ani kukuřice a americká limonáda. Říjen jsme zakončily
Dýňovou slavnos , celé menu bylo připraveno
z dýní.
V listopadu jsme se rozhodly uspořádat večeři pro
rodiče a cizí strávníky. Chtěly jsme umožnit veřejnos ochutnat, jak se u nás vaří. Po úspěšném absolvování soutěže jsme se rozhodly uvařit soutěžní
menu. Připravily jsme ještě jeden chod a dezert
s kávou. Celou akci moderoval pan Zdeněk Hladík,
který lehkou formou zasvě l strávníky do zdravého
životního stylu. Večeře měla velký úspěch, lidé si
pochvalovali, že jim naše jídlo moc chutnalo a nechtělo se jim věřit, že se tato jídla vaří ve školní
jídelně. Druhý den ještě proběhlo školení celého
personálu jídelny na téma zdraví a vitalita na talíři.
V listopadu jsme vyhlásily soutěž pro třídy o nejhezčí vánoční dekoraci. Dě si tak samy vyzdobily
místo, kde denně obědvají.
Každým rokem u nás 5. 12. obědy vydává čert, Mikuláš a anděl. Připravené bylo tema cké jídlo. Staročeské vánoční menu a Vánoční menu zakončily
tento kalendářní rok s noblesou.
Koncem ledna nás čekaly „Španělské dny“. Během
čtyř dnů se podávaly španělské pokrmy od polévek
až po dezerty. Jednoho dne k nám zavítali kuchaři
z Bidvestu a připravovali pokrmy s námi.

Na Valentýna jsme připravily valentýnské menu
a opět jsme se přihlásily do celostátní soutěže
O nejlepší školní oběd 2017. Téma soutěže bylo
zdraví na talíři, které všem chutná.
Dne 7. 3. u nás proběhla další akce - Den norské kuchyně. Všichni žáci z naší školy se dozvěděli nové
informace o Norsku a vytvořili výzdobu do tříd
a školní jídelny. Posledním krokem bylo čtyřchodové menu z tradičních norských jídel.
Na první jarní den bylo připraveno jarní menu plné
zeleniny a čerstvých bylinek. V závěru měsíce proběhlo ještě vaření s kuchařem od firmy Bonduelle.
Tradiční velikonoční menu nám zpestřilo začátek
jara.
Na Den dě jsme připravily soutěž „namaluj svého
oblíbeného šmoulu“. Byly jsme zavaleny nádhernými obrázky šmoulíků, které jsme vylepily po jídelně, aby dělaly celý měsíc radost našim dětem.
Připravily jsme k obědu šmoulí jídla a každý odcházel z jídelny se šmoulí zmrzlinou. Překvapením
pro dě i dospělé byli šmoulové v životní velikos
vydávající obědy.
Na závěr školního roku něco radostného. Náš tým
opět postoupil do finále soutěže O nejlepší školní
oběd 2017. Finále proběhne v Praze 24. 8. 2017
v Makro – akademii.
Našim cílem jsou spokojení strávníci, chutné
a zdravé jídlo a dětské úsměvy.
Romana Opršalová - vedoucí školní jídelny
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Krajem bitvy u Lipan – 35. ročník
V sobotu dne 27. května 2017 uspořádal odbor Klubu českých turistů Český Brod 35. ročník dálkového
pochodu a cykloturis cké 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. Akce se na sedmi
pěších trasách a třech cyklotrasách zúčastnilo 190 turistů – 152 pěšáků a 38 cyklistů. Nejstarší účastník byl
Fran šek Znamenáček (89 let) z Říčan, nejvzdálenější byl Sander van Lochem z Groningenu (Nizozemsko)
a nejmladší byla Adéla Bělíková (r.n. 2016) z Prahy.
V cíli dostali všichni turisté pamětní diplom, pamětní pohlednici pochodu a malé občerstvení.
Věcnou cenou s mo vem akce byli odměněni výše
uvedení tři NEJ- účastníci a 30 vylosovaných – rozděleno bylo 20 triček a 13 hrnků.
Na Českobrodsku se nacházejí dvě památky připomínající bitvu u Lipan – mohyla na Lipské hoře
z roku 1881 a pomník Prokopa Velikého (Holého)
na Husově náměs v Českém Brodě. Jedná se o jediný pomník tohoto slavného vojevůdce, pod jehož
vedením husité zvítězili nad přesilami nepřátel v bitvách u Ús nad Labem (1426), u Tachova (1427)
a u Domažlic (1431) a který nakonec padl u Lipan,
v bratrovražedné bitvě Čechů pro Čechům.
Tento pomník z jemnozrnného hořického pískovce
je dílem sochaře Karla Opatrného. Postavení pomníku iniciovala a financovala Tělocvičná jednota
Sokol v Českém Brodě, která již od roku 1887 pořádala lipanské poutě. Základní kámen pomníku
byl položen 31. května 1908 a odhalení pomníku
proběhlo 3. července 1910.

me…“) a že první legionářské pluky měly označení
spojená s husitstvím: 1. pluk Jana Husa, 3. pluk
Jana Žižky, 4. pluk Prokopa Holého (pozn.: 2. pluk
byl Jiřího z Poděbrad).
Odkaz bitvy u Lipan a husitství vůbec byl jedním ze
základních kamenů národního obrození. První Československá republika byla založena na husitském
odkazu a Lipany byly v době ohrožení republiky fašis ckým Německem výstrahou před nejednotou.
V příš m roce vzpomeneme vedle 100. výročí vzniku Československa i 110. výročí položení základního kamene pomníku Prokopa Velikého, a proto
bych, jako pořadatel všech ročníků naší turis cké
akce, přivítal zrestaurování této jedinečné českobrodské památky nebo alespoň obnovu již špatně
čitelného nápisu na pomníku.
Za odbor KČT Český Brod Ing. Václav Čokrt

Do podstavce pomníku byly dodatečně vloženy
schránky s prs z bojišť českých legionářů u Zborova, Doss Alto a Vouziers. Je to ž historickým
faktem, že odkaz husitství je obsažen v přísaze
legionářů v 1. světové válce (m.j. se v ní uvádí:
„…Jako věrní bojovníci, nesoucí v své krvi dědictví
našich slavných dějin a vždy jsouce pamětliví nezapomenutelných hrdinských činů našich národních
mučedníků i našich husitských vojevůdců, slibuje-

ČÍST NÁS BAVÍ: ČTEME PRO VÁS V ZÁŘÍ
Ve čtvrtek 21. září 2017 od 18.00 hod. zveme všechny dospělé zájemce do městské knihovny
na podvečerní živé čtení Číst nás baví: čteme pro Vás, představíme vám zajímavé nové knihy
a společně s publicistou, regionálním historikem a kronikářem Janem Psotou také nové publikace o historii českobrodského regionu (Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II, Dějiny Tuklat
a Tlustovous). Vstup volný. Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Hvězda pražské Sparty – David Lafata s námi slaví naše vítězství
Dě si zaslouží vzory. Jsou okamžiky, které nikdy nezapomenete, které inspirují. Okamžiky, kdy jste hrdí
sami na sebe, kdy jsou hrdí všichni okolo vás.
Takové okamžiky, které se tradují i po padesá
letech třeba nad pivem v hospodě. „Jo, to tenkrát, když jsme byli mistři okresu a medaile nám
předával David Lafata. No, přece Lafata, co hrál za
Spartu, dával góly na potkání. Určitě pamatuješ ty
tulky – tahle pálí Lafata-ta-ta-ta-ta, když dal pět
gólů Jihlavě“.
Naše týmy v právě ukončené sezóně předvedly
famózní výkony. Mladší přípravka vyhrála okresní
přebor, starší přípravka skončila druhá, hned za
Kolínem. Mladší žáci již po tře za sebou ukořis li tul mistři okresu. Dorostenci shodně jako naše
áčko i béčko skončili ve svých soutěžích tře . Jedno

umístění „na bedně“ vedle druhého. Máme být na
co hrdí, fotbalu se prostě v Brodě daří.
Krásným zakončením sezóny pro naše malé fotbalové hvězdy bylo slavnostní předání medailí pro
vítěze okresu sparťanským kanonýrem Davidem
Lafatou. Vzor pro většinu z nich. Tuhle odměnu,
kterou pro ně rodiče jednoho z našich členů zařídili, nic nenahradí. A až budou bolet nohy, modřiny
nebo unavené svaly, zase se najde důvod, proč i zítra vstát od počítače a běhat po hřiš .
Za SK Český Brod Iveta Librová
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Sokolovna opět co nevidět ožije
Sotva před pár týdny jsme završili cvičební rok 2016 – 17 a nový již klepe na dveře. A je vskutku se na co
těšit, protože nás v tom novém čeká řada sportovních i kulturních akcí, pravidelné cvičení jednotlivých
oddílů a opět také o něco hezčí a vylepšená sokolovna.
Ony to ž prázdniny neznamenají, že by v Sokole
ustal veškerý život. Je zde spousta práce, kterou
nelze dělat za plného provozu, a tak jsou prázdniny náročné hlavně pro údržbáře a řemeslníky.
A všimli jste si, že sokolovna je po roce opět schovaná pod lešením? Po loňské „jižní“ fasádě v Tyršově ulici jsme se letos takto pus li hned do dvou
stran budovy a to do zadní strany ve dvoře a boční
směrem k náměs . Jestli vše půjde tak jak má, zbude nám pro příš rok už jen bok v Kollárově ulici...
Inu, 150. výročí českobrodského Sokola se kvapem
blíží (2020) a do té doby musí být naše sokolovna
nejkrásnější mezi všemi! A mezi podstatnými zprávami nemůže chybět ta, že náš poslední pozůstalý
gryf je kompletně zrestaurován a je připraven na
výrobu lukoprénové formy, ze které se následně
odlijí čtyři nové sochy. Tak teď ještě na to sehnat
peníze.
Pro všechny nedočkavé, kteří se už těší, až si přiběhnou do sálu potrápit tělo, bude jistě nejdůležitější informace, že se v sokolovně začne cvičit
od druhého zářijového týdne, tedy konkrétně od
11. září. Rozvrh cvičebních hodin se již tvoří, dojde
samozřejmě k nějakým změnám opro minulému
roku, ale to je tak vždy… Každopádně sledujte naše

webové stránky www.sokolbrod.cz, veškeré informace a podrobnos najdete právě tam.
V průběhu září se s námi potkáte na několika akcích. Tou první bude 4. září Den otevřených dveří
v nové budově ZŠ v areálu nemocnice, kde bude
Sokol prezentovat svoji činnost a lákat dě i dospělé do svých řad.
20. září usedne na jeviš českobrodské sokolovny
známý herec, komik a moderátor pan Petr Nárožný.
Jeho vystoupení si nenechte ujít, bude to bomba!
Plakátek na tuto akci je na jiném místě tohoto čísla
a vstupenky pak v předprodeji v naší kanceláři, IC
a možná i dalších místech.
A hned o tři dny později, tedy v sobotu 23. září pořádáme tradiční Posvícenskou zábavu. K té asi není
co dodat, jde o každoroční a dobře „zajetou“ akci.
Tak tedy: těšte se s námi a hlavně: přijďte si do Sokola zacvičit!
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod

Sport

Českobrodský zpravodaj
červenec – srpen 2017

33

Taekwon-do ITF
Taekwon-do je moderní korejské bojové umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice se Taekwon-do cvičí od roku
1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool.
Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský velmistr HWANG HO-YONG, IX. dan.
Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz
na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale
členskou základnu tvoří i dě předškolního věku,
senioři a dokonce i celé rodiny.
Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifikovaných učitelů. Standardem naší školy je vysoká
kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční

školné. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody
a nabízíme také individuální výuku.
Pro více informací navš vte naše webové stránky:
www.tkd.cz
Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool

1. 9. – 25. 9.
1. 9. – 30. 9.
1. 9. – 30. 9.
2. 9.
2. 9.
2. 9., 10.00
2. 9., 10.15
2. 9., 15.00
2. 9., 17.00
2. 9., 18.00
3. 9., 9.30
3. 9., 10.15
3. 9.
3. 9., 17.00
4. 9., od 12.00 a 18.00
7. 9., 17.30 – 19.00
8. 9., 19.00
9. 9.
9. 9., 9.00
9. 9., 9.00
9. 9., 14.00
9. 9., 14.00
9. 9., 15.00
9. 9., 17.00
9. 9., 19.00
10. 9., 14.30
10. 9., 15.00
11. 9., 18.00
12. 9., 7.00
12. 9., 19.00
15. 9., 8.30 – 11.30
15. 9., 18.30
15. 9., 19.00
16. 9., 9.00
16. 9., 9.30

galerie Šatlava
Podlipanské muzeum
Galerie K
výlet KČT
cyklovýlet KČT
TJ Slavoj za halou
Ku lka
TJ Slavoj za halou
hřiště Liblice
CAFÉ GREEN
Ku lka
hřiště Liblice
Ku lka
hřiště Liblice
zahrada nemocnice
Carpinus
KD SVĚT
výlet KČT
cyklovýlet KČT
TJ Slavoj za halou
TJ Slavoj za halou
Ku lka
TJ Slavoj za halou
Ku lka
KD SVĚT
Ku lka
KD SVĚT
obřadní síň radnice
cyklovýlet KČT
KD SVĚT
RC Kos čka
M´am´aloca atelier
kavárna U Madony
výlet v okolí
Ku lka

KALENDÁŘ AKCÍ – září 2017
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Neprakta v Šatlavě – výstava kreslených v pů Jiřího Wintera – Neprakty
Zlatý věk Českého Brodu – výstava o historii našeho města
Tyčky Lenky Šošolíkové – pozvánka na výstavu fotografií liblických vysílaček
Podle Orlice, z Chocně do Brandýsa nad Orlicí – výlet Klubu českých turistů
Kounická šlapka
Nohejbal, ženy A 1. liga TJ Slavoj Český Brod – TJ Útěchov, z. s.
Fotbal, dorost, SK Český Brod – TJ Sokol Družba Suchdol
Nohejbal, ženy A 1. liga TJ Slavoj Český Brod – TJ Útěchov, z. s.
Fotbal, TJ Liblice A – AFK Sadská
Kateřina Svobodová a TAMOJE – pozvánka na koncert
Fotbal, žáci, SK Český Brod – AFK Pečky
Fotbal, TJ Liblice žáci – TJ Kouřim
Než škola zavolá – hravé sportovní odpoledne pro celé rodiny a příměstský tábor – a er party
Fotbal, TJ Liblice B – TJ Kouřim B
Slavnostní otevření nové školy a Fórum města
Zápisy do kurzů Jazykové školy Carpinus
Choose Your Wave – sportovní filmový dokument o surfingu (ČR 2016/56 min.)
Vlkánčice, Skalická myslivna, Konojedy, Kostelec n. Č. l. – výlet Klubu českých turistů
Český ráj na kole, trasa 40 - 50 km
Nohejbal, ženy A 1. liga TJ Slavoj Český Brod – TJ Sokol Praha Vršovice
Nohejbal, muži A TJ Slavoj Český Brod – TJ Spartak Čelákovice A
Fotbal, muži C, SK Český Brod C – SK Svojšice
Nohejbal ženy A 1. liga TJ Slavoj Český Brod – TJ AVIA Čakovice
Fotbal, muži A, SK Český Brod – TJ TATRAN Rakovník
Všechno nebo nic – promítání roman cké komedie (Česko/Slovensko 2017)
Fotbal, muži B, SK Český Brod – TJ Sokol Vyšehořovice
Mimi šéf – promítání animované rodinné komedie pro dě a rodiče (USA 2017/97 min.)
Veřejné setkání na téma úpravy prostranství na sídliš ul. Palackého
Říp/Mělník - Čelákovice vlak/trasa 100 km
Vernisáž výstavy „Starý Návrat“ a koncert Bohumíra Starého a houslisty Václava Návrata
Konzultace se spec. ped. Veronikou Lancovou – v programu „Setkání pro rodiny s dětmi“
Koncert potemnělého londýnského básníka a zpěváka: James P Honey ve Štolmíři
Koncert Elišky Sýkorové & Jana Řepky v kavárně – vstupné dobrovolné
Za sakrálními památkami v okolí – výlet EHD, výklad historik PhDr. V. J. Mrvík, PhD
Sportovní den hasičských přípravek nejen okresu Kolín – soutěž v požárním útoku

Více na www.cesbrod.cz/akce

16. 9., 9.30 – 16.30
16. 9., 10.00
16. 9., 10.00 – 16.00
16. 9., 13.00
16. 9., 17.00
16. 9., 17.00
16. 9., 18.00
16. 9., 18.00
17. 9., 9.30
17. 9., 9.30
17. 9., 10.15
17. 9., 13.00 – 17.00
17. 9., 17.00
18. 9., 19.00
20. 9.
20. 9., 8.00
20. 9., 18.00
20. 9., 19.30
21. 9., 18.00
21. – 25. 9.
23. 9.
23. 9., 10.15
23. 9., 13.30
23. 9., 16.30
23. 9., 19.00
23. 9., 20.00
23. 9., 20.00
24. 9.
24. 9., 9.30
24. 9., 14.30
28. 9., 8.00 – 16.00
28. 9., 10.15
28. 9., 10.15
28. 9., 14.00 a 16.00
30. 9.
30. 9., 11.00
30. 9., 16.00

hotel Apeyron
Štolmíř
Štolmíř
Liblice/SOŠ
Podlipanské muzeum
hřiště Liblice
kostel sv. Havla
CAFÉ GREEN
Ku lka
cyklovýlet KČT
hřiště Liblice
Ku lka
hřiště Liblice
KD SVĚT
výlet KČT
KD SVĚT
sv. Gotharda
sokolovna
městská knihovna
náměs
výlet KČT
Ku lka
Ku lka
Ku lka
KD SVĚT
sokolovna
náměs Husovo
Ku lka
sv. Gothard
Ku lka
Ku lka
hřiště Liblice
Ku lka
park/pivovarský rybník
výlet KČT
parkán za hradbami
hřiště Liblice

Český Brod 2017 – turnaj v rapid šachu
Bleší trh v parku na návsi
Pečení chleba ve Štolmíři – přijďte přivonět a ochutnat
Setkání rodáků obce Liblice – fotky, dokumenty, sousedské posezení
Dny evropského dědictví v muzeu – prohlídka za symbolickou 1 Kč
Fotbal, TJ Liblice A – TJ SK Bečváry
koncert Pale and Coy, Blacksheepboy ve Štolmíři – pseudonym zpěvačky Elišky Míkovcové
MR. Gona – pozvánka na koncert
Fotbal, žáci, SK Český Brod – FC Mělník
Český Brod – Jevany – Doubravčice – Český Brod, trasa 30 km
Fotbal, TJ Liblice žáci – Slavoj Ratboř
Hasiči přípravka
Fotbal, TJ Liblice B – TJ Kozojedy
Marek Orko Vácha – křeslo pro hosta s teologem, přírodovědcem a přednostou lékařské fakulty
Zbiroh a okolí – výlet Klubu českých turistů
Na vlnách přátelství – koncert pro ZŠ
Večerní mše v den výročí vysvěcení s gen. vikářem pražské arcidiecéze P. Zdeňkem Wasserbauerem
Kulturní večery v sokolovně: populární český herec Petr Nárožný
Číst nás baví: čteme pro Vás – host: publicista a regionální historik Jan Psota – živé čtení pro dospělé
Českobrodské posvícení – lunaparky a stánkový prodej
Jilemnice – Horní Branná – výlet Klubu českých turistů
Fotbal, dorost, SK Český Brod – AFK Pečky
Fotbal, muži C, SK Český Brod – S. Zásmuky
Fotbal, muži A, SK Český Brod – FC Nový Bor
Slunce, seno a pár facek – divadelní spolek Hálek z Nymburka
Posvícenská zábava – hraje Syntéza bratří Jirsíků
Tradiční posvícenský ohňostroj
Posvícení Na Ku lce – s rodinou na fotbal – zábavné odpoledne s fotbalem pro celé rodiny
Slavnostní liturgie s kardinálem Dominikem Dukou s požehnáním nové vlajky města
Fotbal, muži B, SK Český Brod – TJ Sokol Luštěnice
Fotbalový turnaj přípravek
Fotbal, TJ Liblice žáci – FC Tuchoraz
Fotbal, dorost, SK Český Brod – FK Brandýs – Boleslav
Svatováclavský běh – 16. ročník běhu pro dě , mládež a dospělé
Liteň a okolí – výlet Klubu českých turistů
Svatováclavské střelecké slavnos – 8. ročník střeleckých slavnos pro historickou kuši
Fotbal, TJ Liblice A – TJ Sokol Jestřabí Lhota
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Hodnocení sezóny TJ Liblice
S příchodem léta nadešel konec fotbalových soutěží, a proto můžeme bilancovat. Naše A mužstvo zakončilo 4. sezónu v 1. B třídě, nejnižší krajské fotbalové soutěži. Navzdory tomu, že jsme většinu sezóny strávili
ve spodní čás tabulky, podařilo se nám ke konci soutěže vybojovat záchranu. B tým pokračuje v působení
ve III. třídě na Kolínsku, a to celkem úspěšně – tým se pohybuje vždy v horní polovině tabulky.
V posledních letech jsme se zaměřili především na
výchovu mládeže. Aktuálně máme 3 mládežnické
týmy, jež hrají oficiální soutěže, ale také družstvo
těch nejmenších, kteří získávají první sportovní
průpravu. Tým starších žáků hraje kolínský okresní přebor a umís l se v horních patrech tabulky.
Máme také družstva starší a mladší přípravky. Obě
hrají turnaje v okrese Praha-východ a reprezentují
nás velmi úspěšně – oba patří mezi nejlepší týmy
na turnajích, kterých se účastní. Naší filozofií však
není klást důraz na výsledky, ale především na výchovu a kvalitní sportovní průpravu dě .
Na konci sezóny u nás také proběhl již tradiční
dětský den, který se tentokrát konal v neděli 11.
června. Počasí nám opět přálo, a tak jsme během
slunečného dne přivítali skoro 100 dě a více jak
dvojnásobek jejich rodičů a doprovodu. Na dě
čekaly nejen dovednostní soutěže a disciplíny, ale
také ak vity, které vyžadovaly zapojení krea vity.
Podle ohlasu všech zúčastněných můžeme tento
ročník opět považovat za velmi úspěšný.
Na začátku léta nás čekala ještě jedna významná událost, a to oslava 90 let od založení našeho
fotbalového klubu. V rámci oslav si každé z našich
družstev pozvalo soupeře, s nímž sehrálo přátelský
zápas. V sobotu 24. června následovalo přátelské
posezení s živou hudbou, kde se setkali bývalí i současní členové TJ Liblice. Těší nás, že naším
klubem prošlo tolik osobnos a že jsme v našich
skromných podmínkách dokázali vychovat spoustu
skvělých hráčů. Věříme, že se nám prostřednictvím

mládežnických družstev podaří na tuto tradici navázat, abychom i nadále vychovávali nejen talentované fotbalisty, ale především dobré a čestné lidi.
Vše, co výše popisujeme, by nemohlo fungovat bez
všech našich členů a dalších lidi, kteří se svědomitě starají o hladký chod klubu. Tímto bychom jim
chtěli za vše, co pro nás dělají, poděkovat. Stejně
tak děkujeme i našim věrným fanouškům, kteří
nás vždy ženou vpřed. Poděkování za neutuchající
podporu samozřejmě patří také našim sponzorům
a Městu Český Brod. Děkujeme a rádi vás na našem stadionu uvítáme při utkáních nové sezóny.
Jiří Pospíchal, TJ Liblice
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Záchrana kapličky sv. Gotharda v Českém Brodě (a nejen o ní)
Na území našeho města se nachází celá řada drobných sakrálních staveb – jedná se o několik křížků, kapliček nebo zvoniček. Číslo nijak malé. Tyto drobné stavby dokládají často životní osudy i živou víru našich
předků a předchůdců. Město Český Brod se ve svém Strategickém plánu zavázalo do roku 2022 všechny
tyto drobné památky regenerovat. A že se to daří! Stačí se jen ohlédnout na dřívější stav kapličky P. Marie
v Liblicích, kapli sv. Blažeje při cestě do Tismic nebo křížek v Žižkově ulici. Jako velký a znatelný závazek
nám ovšem za m zůstával osud barokní kaple sv. Gotharda, patrona našeho města, nedaleko Šembery na
stezce Bře slava Jedličky-Brodského. I to by se mělo nyní stát minulos – třikrát hurá!
Jedná se o vrcholně barokní stavbu kruhového půdorysu na místě zaniklé studánky s údajně léčivým
pramenem. Architektonicky se jedná o velmi vzácný barokní rondel (stavba kruhového půdorysu), ve
středních Čechách unikátní (!), jehož analogii nacházíme jedině v Praze Holešovicích a Žižkově. Kaplička byla postavena roku 1727 nákladem zdejšího
zámožného měšťana Jana Albrechta Šentála. V 18.
stole se kaple stala cílem prosebných procesí za
dobrou úrodu, neboť sv. Gothard je patronem pro
krupobi . Zvláštní úlohu v lokální tradici hrála kaple
i díky sousední studánce, neboť až do 19. stole se
zde údajně odehrávalo slavnostní udílení měšťanství každému novému měšťanovi Českého Brodu,
který zde byl symbolicky pod dohledem patrona
města sv. Gotharda pokropen vodou studánky.
Dá se bez nadsázky říci, že kaple sv. Gotharda zcela kopíruje osudy naší země ve 20. stole . Ještě na
počátku 20. stole to bylo místo živé víry, po roce
1918 její význam začal upadat a po roce 1948 se z ní
stalo smutné chřadnoucí místo, obrůstající náletovou vegetací a postupně určené k pozvolnému zapomnění a zániku. Ve slibných porevolučních letech
sice kaplička „ožila“, ale jak – stala se sídlem různých
jedinců, kteří zde v ústraní stále houstnoucí náletové vegetace přespávali, skladovali odpadky a nakonec vnitřek kaple i vypálili (snad i ve snaze získat kov
z měděných kabelů). Roku 1995 byla kaplička zapsána jako jedna z brodských kulturních památek.
V posledních dvou dese le ch je v naší společnos cí t velká postupná obroda vztahu veřejnos
k odkazu předků i ke kulturním památkám – i ke
mně se v posledních letech dostalo mnoho signálů od místních lidí, kterým není osud kapličky
lhostejný a přicházejí s náměty na její oživení (obdobnou ak vitu například letos vyvinul soukromý
majitel v nedalekých Vi cích, kde z ruiny vykřesal
nádherně opravenou kapličku sv. Jana Nepomuc-

kého). Zpočátku jsem i já spíše odolával ideám
o obnově kaple sv. Gotharda, ale v letošním roce
jsme se společně s odborem rozvoje, konkrétně
ing. Vomáčkovou, rozhodli „jít do boje“. Společně
jsme sepsali žádost do fondu Středočeského kraje pro kulturu o dotaci – a v červnu přišla skvělá
zpráva o jejím zisku. Beze-sporu úspěchem je, že
celkem bylo podpořeno sice jen 40 akcí z celého
kraje a jen dvě z okresu Kolín, ale obě dvě v našem
městě. Druhou je probíhající obnova fasády historické budovy sokolovny.
Dne 24. 7. 2017 proběhlo vyhodnocení nabídek na
realizaci akce. Nejnižší nabídku podala spol. Archkaso s. r. o. (433.373,60 Kč včetně DPH, povinná
spoluúčast města je min. 60 %). Spol. Archkaso
v Českém Brodě už prováděla např. obnovu čás
hradeb a fasády sokolovny. Vlastní realizace by
měla probíhat v termínu 15. 8. – 30. 10. 2017. A co
vše by se mělo kolem kaple změnit? Sice to tak nevypadá, ale stavba má značně narušenou sta ku
– především bude odkopána hmota okolního terénu, která zatěžuje zdivo, na střeše bude sejmut
kryt z malty a klenba i koruna budou staženy nerezovými výztužemi o průměru 6 mm a ocelovou
obručí. Nový kabát dostane i interiér. Na vrchol
kapličky bude po více než sto letech znovu osazen
kovaný kříž a stejně tak bude památka opatřena
kopií původních dřevěných dveří, čímž se zamezí
vstupu nežádoucím osobám.
Vzhledem ke svému atrak vnímu umístění na stezce podél Šembery se snad kaplička stane cílem
procházek, čímž se výrazně zvýší potenciál tohoto
místa a snad se sníží přebývání osob přinášejících
nega vní společenské jevy. Pro zamezení vandalismu budou po obnově v její blízkos umístěny
fotopas .
Vladimír J. Mrvík
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Písmenkové království oslavilo deset let!
V českobrodské městské knihovně proběhl letos v červnu jubilejní, desátý ročník slavnostního pasování
žáčků 1. tříd na Malé čtenáře, společně s naší Písmenkovou královnou jsme přivítali do velké čtenářské
rodiny 123 prvňáčků ze ZŠ Přistoupim, ZŠ Tyršova a ZŠ Žitomířská, kteří naši knihovnu pravidelně navštěvovali celý uplynulý školní rok.
Stejně jako v loňském roce, i letos jsme naše Písmenkové království knížek trochu propojili s královstvím zvířat a na pomoc jsme si přizvali partu
slonů. Poslechli jsme si veselou sloní písničku, telefonický sloní rozhovor až z Afriky a s pomocí dě
jsme si zarecitovali také sloní básničku. Potom na
svůj trůn usedla Písmenková královna, aby sledovala, jak budou malí školáci plnit připravené úkoly
a m předvedou své znalos písmenek a svou čtenářskou dovednost.
Na dě čekaly veršované hádanky, básničky o jednotlivých písmenkách i doplňování názvů známých
pohádkových postav. Přišlo mezi nás také Slonisko
z pohádek o Medvídkovi Pú a z písmenek jeho jména jsme společně zkoušeli sestavovat jiná slova. Po
čtení a hraní s obrázky, písmenky i slovy jsme si
všichni poslechli příběh z knížky Pavla Brycze Dětský zvěřinec o klukovi Ber kovi, ze kterého se stal
slon El k, protože neuměl smrkat.
Všichni prvňáčci Písmenkovou královnou přesvědčili, že se během svého prvního školního roku s pís-

menky skamarádili, a tak mohlo začít slavnostní
pasování, při kterém každý dostal svoji pasovací
lis nu s tulem Malý čtenář a jako dárek miniknížku z edice Laskavé čtení.
Na závěr nechybělo tradiční společné fotografování s Písmenkovou královnou, s Ber kem a se všemi
plyšovými i papírovými slony.
Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Miroslav Horníček: Dobře utajené housle (audiokniha)
Knihu Dobře utajené housle napsal Miroslav Horníček v roce 1967 a načetl o čtyři roky
později. Pro psaný i mluvený projev autora a interpreta v jedné osobě je typický kulvovaný a ironický humor. Jde o střet myšlení muže a ženy, na konkrétních situacích
z vlastního rodinného života demonstruje Miroslav Horníček jejich rozdílný přístup
k drobným denním událostem i k jejich řešení. Všech třináct načtených povídek charakterizuje jemnost úsměvu, jímž Horníček nahlíží na každodenní zvláštnos souži
dvou lidí, někdy navíc i psa, dítěte, přátel nebo příbuzných.
Jiří Žáček: Ta , kup mi slona!
Dě , víte kolik má Praha věží, jaké je to v zoo, odkud přitéká Vltava nebo o čem se zdá autům? Že ne? Tak to pojďte honem napravit s veselými básničkami, které pro vás napsal Jiří
Žáček. Dozvíte se, že Praha není jenom naše hlavní město, ale také jedno z nejkrásnějších
měst na světě. Básničky s kouzelnými ilustracemi Veroniky Balcarové vám prozradí, co všechno se dá v Praze vidět, objevit a prožít.
Jaroslav Nečas: Adolf Kolínský
Starší generace si jistě vybaví statečného dozorce „Kolína“ z Fučíkovy nesmrtelné knihy
Reportáž psaná na oprátce. Byl Adolf Kolínský skutečně m bájným hrdinou, za kterého
jej vydávala komunis cká historiografie? Předkládaná kniha se snaží představit dozorce
vězňů Adolfa Kolínského jako obyčejného člověka, od začátků jeho kariéry až po časté
výslechy příslušníků StB na sklonku jeho života. Autor popisuje dlouhou pouť, která vedla
skrze žaláře gestapa po celém protektorátu Čechy a Morava až k procesu před mimořádným lidovým soudem v Hradci Králové.
Lenka Klicperová, Markéta Ku lová: Islámskému státu na dostřel
Válka, Islámský stát, vraždění, bombardování, uprchlíci... a strach. To jsou slova, která ve
spojení se syrským konfliktem napadala i dvě české novinářky, když si začaly pohrávat
s nápadem odjet do Sýrie a dostat se až do Kobaní. Města, které se stalo Stalingradem
Blízkého východu, které se jako první dokázalo dostat ze spárů teroristů z Islámského státu. Ve své knize, doprovázené suges vními fotografiemi, líčí příběhy statečných lidí žijících
v troskách svých domů či bojujících na frontě nedaleko pozic Islámského státu. Doslov
politologa Tomáše Kaválka zasazuje text do širšího společenského kontextu.

Kompletní přehled nových knih za měsíce červen a červenec 2017 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Raná péče Diakonie v Českém Brodě
Raná péče Diakonie je organizace, která od roku 1994 poskytuje sociální službu raná péče. Sídlíme sice
v Praze, mimo ni však působíme i v Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji. Službu tudíž nabízíme také
rodinám v Českém Brodě a přilehlých obcích.
Co je raná péče
Raná péče je terénní sociální služba, která je určena rodinám pečujícím o dítě se zdravotním znevýhodněním do sedmi let. Službu vymezuje zákon
108/2006 sb. o sociálních službách, rodinám je poskytována zdarma.
Na jaký typ zdravotního znevýhodnění se zaměřujeme
Raná péče Diakonie poskytuje službu rodinám,
v nichž se narodilo děťátko, které se nevyvíjí běžným způsobem: má opoždění nebo pos žení v oblas pohybové, mentální nebo poruchu au s ckého spektra. Krátce lze říci, že se na nás může obrá t
rodina s dítětem s neběžným vývojem, jehož převažující ob ží není porucha sluchu nebo zraku.
Lékařská diagnóza pro nás není důležitá. Často se
to ž stává, že na určení diagnózy dítěte rodina
čeká několik let – a jsou to právě ty měsíce a léta důležitých vývojových období v životě děťátka,
která je důležité nepropást. Poradkyně rané péče
(nejčastěji zkušené psycholožky a speciální pedagožky) vycházejí z pozorování toho, jak si dítě hraje, z jeho dalších projevů a ze sdělení rodičů.
Co raná péče rodinám může nabídnout
Raná péče je soubor služeb, které si každá rodina
volí v průběhu jejího využívání tak, jak potřebuje. Součás rané péče je poradenství týkající se
vývoje dítěte, poradkyně navrhují ak vity podpo-

rující jeho vhodný rozvoj. Máme velkou půjčovnu
pomůcek a hraček, poskytujeme sociálně právní
poradenství s ohledem na možnos podpory ze
strany státu i nestátních organizací (nadací apod.);
předáváme užitečné kontakty (lékaři, další rodiny);
pomáháme při hledání vhodné školky nebo školy. Poradkyně rané péče pracují přímo v rodinách
– tam, kde se i dítě cí nejlépe. Za službou není
zapotřebí nikam dojíždět.
Co je cílem služby
Jsme takoví průvodci neznámým úsekem cesty životem s dítětem se speciálními potřebami. Cílem
rané péče je, aby se rodina zorientovala v těžké
situaci po zjištění pos žení děťátka, porozuměla
jeho potřebám a mohla vhodně podporovat jeho
další rozvoj.
Jak mohou rodiny z Českého Brodu a okolí o službu požádat
Rodiny mohou kontaktovat naše pracoviště telefonicky (tel. 235 518 392, v pracovní dny od 9 do
16 hodin) či mailem: info@rana-pece.cz se žádos
o službu. Poradkyně po domluvě přijede do rodiny
a službu představí.
Alena Kunová, Kateřina Š nglová,
Raná péče Diakonie

Píšete nám

Českobrodský zpravodaj
červenec – srpen 2017

41

Kultura v Galerii K žije i v letních vedrech
A ani kroupy velikos golfových míčků, padající v odpoledních hodinách středy 28. července, neodradily
víc jak 70 návštěvníků k návštěvě otevření výstavy Koncepty a skici Jana Gemrota. A když jste nepřišli, o co
jste přišli?
Výstava obsahuje grafiky, kresby i fotografie různých konceptuálních prací, reagující na společenská témata. Po letmém prohlédnu , pohoštění
vínem či jeho nealkoholickými variantami, jsme již
netrpělivě očekávali mladého umělce. Na „scénu“
ovšem vstoupil pouze mladý galerista Pavel Fuchs.
A nemocného Jana Gemrota musel omluvit. Oba
dva se ale situace nezalekli a umělec nás pozdravil
a mnoho věcí vysvětlil z videa. Měli jsme ho tedy
v nadživotní velikos přímo na stropě.
Jan Gemrot často postavy na svých obrazech obaluje do různých materiálů. A jeden takový obraz
dokonce v Galerii K obživl! Když byl vysvobozen
z igelitu, ukázalo se, že je to mladá zpěvačka Karolína Blažková! Publikum ji samozřejmě nepus lo ze
scény, aniž by nezazpívala několik světových hitů
v doprovodu kytaristy Václava Haláčka.
Pak už jsme se zase vrá li k obrazům a příjemné
konverzaci. Dobré náladě pomohli i roztomilí jedlí šneci a netradiční cibulový koláč, vyrobený prý
vlastnoručně Pavlem Fuchsem. Těšíme se na další
výstavu a vernisáž 8. září! Lenka Šošolíková se celý
rok zaměřila na focení českobrodských vysílaček.
Určitě se dozvíme mnoho zajímavého i o jejich historii a prý bude i kapela CZ!
Jana Růžičková
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Přehvozdění 2017 aneb kultura v Přehvozdí
A ani kroupy velikos golfových míčků, padající v odpoledních hodinách středy 28. července, neodradily víc jak
70 návštěvníků k návštěvě otevření výstavy Koncepty a skici Jana Gemrota. A když jste nepřišli, o co jste přišli?
Nejprve se ohlédneme za za m posledním pátým
ročníkem divadelního fes válku pod širým nebem
v naší malé obci. Místní divadelní spolek nastudoval nové a náročné představení Pletky s čerty na
mo vy známe pohádky a zopakoval populární Barku. Pozvali jsme divadlo Studna, dě z tuchorazské školky a českobrodské ZUŠ. Přišla spousta lidí
všech věkových kategorií, místních, ale i z okolních
obcí a měst. Všichni se výborně bavili a občerstvení mizelo závratnou rychlos . Na závěr vystoupila
oblíbená kapela CZ a , kteří vydrželi do konce, si
mohli vesele zazpívat a zatančit.

hraje ska-big-beat kapela Svěží zelenina. Po celé
odpoledne pro Vás také bude připraveno spousta
jídla, pi , cukrárna, kavárna a hry pro dě .
Srdečně všechny zveme a za celý Spolek Přehvozdíčko, který je organizátorem akce, se na Vás těšíme 16. 9. 2017 v prostoru před hos ncem U Lípy
Svobody.
Miluše Borovičková

Po odmlce v roce 2016 se letos opět divadelní Spolek Šťavnatá chvíle rozhodl pokračovat v šestém
ročníku fes válku. Od jara intenzivně zkoušíme pohádku O Smolíčkovi, u které se rozhodně nebudou
nudit malí ani velcí. Vzniká velmi veselá pohádka
v autorské úpravě našeho spolku s nečekaným
koncem. Dále se můžete těšit na divadlo Emillion
a na závěr opět na hudební tečku. Tentokrát za-
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Sudoku
Ob žnost – lehká
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NABÍDKA POŘADŮ KD SVĚT - ZÁŘÍ 2017
Český Brod, Krále Jiřího 332, 282 01
Telefon: 321 612 218, mobil: 735 174 844
Email: novakova@cesbrod.cz, www.kdsvet.cz, facebook.com/kdsvet
8/9/19:00

9/9/19:00

10/9/15:00

12/9/19:00

18/9/19:00

20/9/
23/9/19:00

Choose Your Wave / promítání s besedou
Jedinečný dokumentární projekt, sledující příběhy lidí, pro které
je surfing cesta, která jim změnila život.
Základní vstupné 89 Kč.
Studenti, senioři a děti do 15 let 20 Kč sleva.
Všechno nebo nic / film
Komedie / Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 107 min
Základní vstupné 89 Kč.
Studenti, senioři a děti do 15 let 20 Kč sleva.
Mimi šéf / film
Animovaný / Komedie / Rodinný / USA, 2017, 97 min
Základní vstupné 89 Kč.
Studenti, senioři a děti do 15 let 20 Kč sleva.
Vernisáž výstavy Starý Návrat / výstava obrazů
Výběr z tvorby autorů Bohumíra Starého a Václava Návrata.
Doprovodný program: sólo housle Václav Návrat.
Vstupné dobrovolné.
Křeslo pro hosta / Marek Orko Vácha
Římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel.
Moderuje Robert Tamchyna.
Předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč.
Na vlnách přátelství / výchovný koncert pro ZŠ / pronájem
Slunce seno jahody a pár facek / komedie Zdeňka Trošky
Hraje divadelní soubor Hálek Nymburk
Předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč.

Kavárna otevřena vždy hodinu před představením (kromě kina).
Předprodej a rezervace: IC, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.
Online vstupenky: www.goout.cz.

TRASA:

VÝLET
AUTOBUSEM

Tismice-kostel Nanebevzetí Panny Marie

16.9.2017

Rostoklaty-kostel sv. Martina

Štolmíø-kostel sv. Havla

ZA SAKRÁLNÍMI
PAMÁTKAMI
ÈESKOBRODSKA

PRÙVODCE:
historik
PhDr. Vladimír
Jakub Mrvík, PhD.
Bøíství-kostel Nalezení sv. Køíže

PØIHLÁŠKY:
IC Èeský Brod
nám. Arnošta z Pardubic 56
Èeský Brod
telefon: 321 612 218
nebo 321 612 219
mobil: 730 870 954
email: info@cesbrod.cz

SRAZ PØED
INFOCENTREM
V 9:00 HODIN

Chotouò-kostel sv. Prokopa

CENA (BEZ JÍDLA):
dìti, studenti
a senioøi
za
50 Kè,
ostatní
za
100 Kè

Lstiboø-kostel Nanebevzetí Panny Marie

VÝLET SE KONÁ V RÁMCI KAMPANÌ DNY EVROPSKÉHO DÌDICTVÍ

ÈESKÝ BROD

FOTOGRAFICKÁ SOUTÌŽ

BRODY
V BRODÌ

2017
Uzávìrka soutìže
30.9.2017
Soutìžní kategorie:
Krásy mìsta
Život ve mìstì
Osobnost mìsta
www.cesbrod.cz, www.fotobrody.cz

LENKA ŠOŠOLÍKOVÁ
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Pátek

ýtvrtek

StĜeda

Úterý

PondČlí

pokroþilí, pro dČti 4 - 8 let

14.45-15.45
FLÉTNA II.

kroužek keramiky
pro školní dČti

kroužek keramiky
pro pĜedškolní dČti

1105 Kþ / 1. pololetí;
1365 Kþ /s pĜevodem ze školky nebo z družiny

Program je bezplatný.

www.leccos.cz

PĜihlášky ke stažení na www.leccos.cz/kosticka!
PololetnČ placené kroužky se nekonají
v dobČ prázdnin a státních svátkĤ.
Není-li uvedeno jinak, probíhají
programy v prostorách RC.
Adresa:
Nám. Arnošta z Pardubic 12,
ýeský Brod

2080 Kþ / 8 lekcí

19.00-21.00
KERAMIKA pro dospČlé

85 Kþ /hodina - 500 kþ / 10 hodin

v bezpeþném prostĜedí. Vyzvedneme dČti z družiny ze
školky, pomĤžeme napsat úkoly…

14.30-16.00 Klub KOSTKA - dČti 4 - 12 let Zábava

3URJUDP\DVRFLiOQtVOXçE\SURURGLQ\VGďWPLYROQRĀDVRYpDNWLYLW\SURGďWLLGRVSďOp

pro dČti 5 - 7 let se speciální pedagožkou

13.30-14.30
GRAFOMOTORIKA

Program je bezplatný.

Setkávání a spoleþné trávení þasu prarodiþĤ
a jejich vnouþat.
NepravidelnČ v tČchto termínech
- 21. 9., 19. 10., 23. 11., 15. 12.

8.00-12.00
BABI, DċDO, POJĆTE SI HRÁT!

1440 Kþ / 1. pololetí
1760 Kþ / s pĜevodem ze školky nebo z družiny

14.40-15.40
ŠIKULA II.

13.30-14.30
ŠIKULA I.

1600 Kþ /10 lekcí

kurz šití pro radost

zaþáteþníci, pro pĜedškolní dČti od 4 let
1360 Kþ / 1.pololetí
1680 Kþ /s pĜevodem dítČte ze školky nebo z družiny

19.30-21.30
ŠITÍ NÁS BAVÍ I. - zaþáteþníci

15.30-16.30
FLÉTNA III.

1360 Kþ / 1. pololetí; 1680 Kþ / s pĜevodem dítČte ze školky nebo z družiny

zaþáteþníci, pro školní dČti do 8 let

13.30-14.30
FLÉTNA I.

rodiþe s dČtmi v RC Kostiþka a v O.s. M´am´aloca ve
ŠtolmíĜi

8.30-11.30
SETKÁNÍ PRO RODINY S DċTMI

Každý program 50 Kþ

rodiþe s dČtmi od 2 let

10.00-10.45 HRÁTKY S NEZBEDY

rodiþe s dČtmi od 2 let

9.00-9.45 VÝTVARNÉ ýAROVÁNÍ

rodiþe a dČti 0 - 6 let

8.30-11.30 VOLNÁ HERNA

280 Kþ / dopoledne pouze na objednání
pĜi minimálním poþtu 3 dČtí

dopoledne pro dČti 3 - 6 let,
Montessori pedagogika, pohyb, výtvarka, hudebka

9.00-12.00 ŠKOLKA NA ZKOUŠKU

8.00-13.00 HLÍDÁNÍ DċTÍ - od 3 let,
po dohodČ od 2 let, program jako ve školce, max. 8 dČtí

9.00-13.00 BEZPLATNÉ HLÍDÁNÍ
A PORADENSTVÍ - sociální služba

85 Kþ / hodina • 320 Kþ / celé dopoledne
• 750 Kþ / 10 hodin 2800 Kþ / 40 hodin

9.00-13.00 HLÍDÁNÍ DċTÍ - od 3 let,
po dohodČ od 2 let, program jako ve školce, max. 8 dČtí

9.00-13.00 BEZPLATNÉ HLÍDÁNÍ
A PORADENSTVÍ - sociální služba

5RGLQQpFHQWUXP.267,ÿ.$5R]YUKSROROHWt

Sbor dobrovolných hasičů Český Brod
pořádá za podpory
Bohemia apple, družstvo, Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s.,
Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové, hejtmanky Středočeského kraje,
Města Český Brod a Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín
sobota 16. září 2017, atletický stadion Český Brod
Program:
požární útok dle pravidel hry Plamen, dva pokusy
Prezence:
8.45 – 9.15 hod
Zahájení:
9.30 hod
Podmínky účasti: členové soutěžních družstev přihlášeni u SH ČMS
start družstva v počtu pět až sedm dětí
věková hranice - rok narození 2011 - 2014 (min. věk 3 roky),
povolen start jednoho soutěžícího nar. 2010
V průběhu soutěžního pokusu je povolen zásah strojníka (kontrola upevnění hadice na přetlakový ventil),
jedné osoby u koše (pomoc s ponořením savice do kádě a její přidržení pod vodou) a jedné osoby, která
v případě hrozícího úrazu dítěte či nezbytném případě zasáhne a pomůže s provedením soutěžního pokusu
(zapojení/uzavření rozdělovače, zapojení zavodněné rozpojené hadice apod.)

Materiál:

zajistí pořadatel: jednotný stroj, přetlakový ventil,
káď, základna, sklopné terče
vlastní:
2x savice  110, sací koš, rozdělovač C-DCD,
2x hadice C 52, 4x hadice D (délka 10m),
2x proudnice D, přechod C52/B75
V případě domluvy je možné zajistit zapůjčení materiálu.

Přihlášky:

s uvedením názvu SDH, počtu dětí a kontaktu na vedoucího družstva
na e-mail info@sdhceskybrod.cz do 31. srpna 2017

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

EXKLUZIVNÍ INZERCE
zadní strana:
předposlední strana:
vklad vlastních materiálů:
vklad a sk letáků A5:

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

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

prodej, pronájem a výkup nemovitostí
bezplatné realitní poradenství
řešení exekucí nemovitostí
znalecké posudky
energetické průkazy
hypoteční servis
reﬁnancování
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Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

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

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ

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

(14.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANýICE
S1: Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

kurzy

S2: MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

zaþínají

S3: StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

S5: Speciál

20:35 – 22:15

Info: tel: 603 238 090

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

v nedČli
1.10.2017

e-mail: vasova@volny.cz

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

www.tanecni.net

Koupím činžovní dům v Českém Brodě,
může být i ve špatném stavu.
Telefon: 728 074 275
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VÝUKA ANGLI,TINY
PaEKLADY A TLUMO,ENÍ
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Firma TENEL ČR s.r.o., provozovna Úvaly nabízí zajímavou práci na HP :
SERVISNÍHO TECHNIKA – mikroprocesorové řídící systémy
v energetice - SPŠE, VŠ
ELEKTRONIKA – návrhy HW, plošné spoje
PROGRAMÁTORA – jazyk C nebo Control Web
Kontakt: tel. 281 981 001-5 , E-mail: info@tenel.cz

•
•
•

«³ǡ³±
Přípravné kurzy k FCE a CAE, iremní kurzy
â«À«³«À
«ÀâõýÀ
Tel: 723 855 166, 321 695 141
email: aprogress@seznam.cz
www.aprogress.wattest.cz
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MONTÁŽ - VODA - TOPENÍ
P LY N - M Ě Ř E N Í - R E G U L AC E
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
S E R V I S A R E V I Z E P LY N O V Ý C H
KOTLŮ VŠECH ZNAČEK
mobil: 776 628 888

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

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

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

Spotįebiêe a domácí potįeby.
Doprava a zapojení zdarma.
Online katalog na www.dmelektro.cz
-"1*/ ]
-*İ6 <  °
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VŠEOBECNÁ SESTRA
na odběry krve

Společnost Česká laboratorní s.r.o. do svého týmu hledá šikovnou
VŠEOBECNOU SESTRU pro odběrové místo v nemocnici Český Brod:
NÁPLŇ PRÁCE:
• Odběry kapilární a venózní krve
• Komunikace s lékaři a klienty laboratoře
• Vedení nezbytné dokumentace
• Udržování provozu odběrové místnosti
• Příprava odebraného materiálu k dalšímu zpracování
POŽADUJEME:
• Minimálně SŠ vzdělání v oboru všeobecná zdravotní sestra
• Registrace
• Trestní bezúhonnost
• Zdatnost při odběru krve

NABÍZÍME:
• Pět týdnů dovolené
• Stravenky
• 3 dny Sick Days
• Zajímavé finanční ohodnocení
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
• Adresa pracoviště:
Žižkova 282, Český Brod
• Práce na plný úvazek (40 hodin týdně)
• Smlouva na dobu určitou 3 let s možností prodloužení na dobu neurčitou

V případě zájmu nám zašlete profesní životopis nebo volejte na uvedené tel. číslo kontaktní osoby:

Bc. Ladislav Klíma, tel: 778 428 633, e-mail: klima@ceslab.cz, www.ceskalaboratorni.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA

CARPINUS
.XU]\SURGRVSČOp

GRSROHGQtãNROLþND
odpolední kurzy

=NXãHQtOHNWRĜL
certifikovaní rodilí
POXYþt
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Príprava na prijímací
zkousky z CJ a M

na osmiletá a ctyrletá gymnázia a strední školy
Kontakt:
JŠ Carpinus, Barbora Tyglová, tel.: 736 606 050, e-mail: kancelar@carpinus.cz

www.carpinus.cz

www.carpinusprodeti.cz

SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

JISTOTA – ODBORNOST – ZKUŠENOSTI – KOMPLEXNÍ SLUŽBY
nám. Husovo 61, 282 01 Český Brod, tel.: 321 622 424, e-mail: kancelar@notarsky-urad.cz

CHCETE RISKOVAT ZTRÁTU SVÉHO MAJETKU ČI FINANCÍ
POUŽITÍM SMLUV STAŽENÝCH Z INTERNETU?
• Notář je státem pověřená osoba k sepisování veřejných listin.
• Notář zajistí bezpečný prodej nebo převod nemovitosti.
• Notář ochrání váš majetek a finanční prostředky při změně vlastníka nemovitosti. Zaručí bezpečné
uschování peněz a jejich vyplacení. Zařídí zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí.
• Notář založí společnost, zajistí změny v ní, osvědčí valnou hromadu, ...
• Notář je jako jediný oprávněn zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku novou společnost či
změny v existující společnosti. Vyhnete se tak zdlouhavému procesu zápisu přes soud.
• Notář sepíše majetkové smlouvy manželů a snoubenců.
• Notář vám pomůže uspořádat vaše majetkové záležitosti pro případ smrti (závěť, vydědění, ...).
• Notář sepíše notářský zápis jako podklad pro případnou exekuci.
• ...a mnoho dalších právních služeb.

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

PŐIJMEME

PRODAVAÿE/ÿKY
do řeznictví v Českém Brodě.
Mzda 16.500 Kč. Brigádně 90 Kč/hod.
Volejte 725 263 672.

NABÍZÍME:

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

Vepřovou krkovici s kostí – 99 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 83 Kč/kg
Vepřové koleno přední – 42 Kč/kg

ceny jsou platné od 21. 8. do 2. 9. 2017
na prodejně v Českém Brodě
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