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Oživení, ohlédnu a kontrolní hlášení
Mo em letošních oslav královského roku 580. výročí povýšení do elitního klubu královských měst je oživení, ohlédnu , oslava. Královská města vyrostla na obchodu a řemeslech, na rela vně svobodném podnikání
v podmínkách vrcholného středověku a raného novověku. Ak vita šla zdola a byla spjata s městem, které
z ní mělo užitek. Podobně v 19. a v 1. polovině 20. stole . S útlumem svobodného podnikání ztrácelo vždy
celé město. To se v historii stalo jak v pobělohorské době, tak po komunis ckém puči. Nyní jde ekonomika
nahoru, mělo by tedy přijít oživení. Přesto, jakoby se v těchto týdnech odehrávalo něco jiného. Místo oživení v našem městě potkáváme prázdné výlohy a stažené rolety. Heslem na skle je: prostor k pronajmu .
Nechci stavět do kontrastu zaměstnance a podnikatele. Obojí má své výhody i nevýhody. Malé a střední
podnikání nebylo nikdy jednoduché, a to ani v přejících časech. Kdo podniká, vystavuje se riziku. Riziku nepravidelných příjmů, výkyvům trhu, platební morálce zákazníků, konkurenci. Drobný podnikatel většinou
nemá ohraničenou pracovní dobu, za to má kratší dovolenou. Nesmí onemocnět, pravděpodobně bude
mít minimální důchod. Erár je přitom neúprosný: daň z příjmu, sociální, zdravotní, DPH. Normy a předpisy
v nekonečném kolotoči změn. K tomu nájemné, platy zaměstnanců. Mnohdy to stačí sotva na uživení. Pak
je každý byrokra cký výmysl a každá další povinnost pomyslnou poslední kapkou. Eufemis cky se tomu
přezdívá narovnání podnikatelského prostředí.
Podpora podnikatelů není obvykle úkolem měst a obcí, neboť nemají ani daňové ani jiné nástroje. Město
by svým podnikatelům nemělo především házet klacky pod nohy. Situace je ale mimořádná, proto pomoci
chceme a intenzivně přemýšlíme, jakým způsobem. Nabízí se třeba větší účast na vyhlašovaných zakázkách,
lepší parkování, promyšlená publicita, společné akce. Uvědomujeme si, že bez obchodů s oděvy nebo domácími potřebami, bez hospod, kadeřnictví, hodinářství, nebo vinoték by město bylo smutné a prázdné. Bylo by
jako kdysi méně svobodné. Centrum by se vylidnilo, lidé by neměli důvod sem chodit a trávit zde čas. Zůstali
by ve velkém městě, velkých obchodech a večer by zašli do velkého kina. Pos hlo by to nejen naše město.
Ano, z konce malých budou těžit velcí. Nechci žít v zemi velkých holdingů, kde budeme všichni zaměstnaní, manažersky řízení, popřípadě budeme na velké holdingy napojení a ony zas budou napojeny na
stát a jeho nárokové dotace. Chci zemi svobodných sebevědomých lidí, která neubíjí, nýbrž systema cky
podporuje a oceňuje svobodnou inicia vu včetně drobného podnikání. V zemi, která drobné podnikání
nepovažuje za zlodějské nebo přinejmenším podezřelé, nýbrž je oceňuje a nechává je vyrůst.
Tomáš Klinecký
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Krátce z města
Rada města na svých jednáních v měsíci březnu
vedle tradičních administra vních bodů, jakými
jsou věcná břemena, vyhlašování záměrů, zprávy komisí a doporučení pro zastupitelstvo projednala a schválila:
• závazné ukazatele rozpočtů příspěvkových
organizací zřizovaných městem (MŠ, ZŠ, městská knihovna, ANNA, technické služby) na rok
2017,
• závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2016
• veřejnou zakázku na zhotovitele Územní studie města Český Brod a Regulačního plánu
MPZ Český Brod, tak jak vyplynulo z potřeb
schváleného Územního plánu,
• vyhlášení veřejné zakázky „Pro povodňové
opatření města a ORP Český Brod“, „Český
Brod - Škola 1100 - zpevněné plochy“
• opravu čás komunikace Palackého, panelové
cesty u domů za věžákem,
• Výroční zprávu MA21 za rok 2016 a roční plán
zlepšování ZM a MA21 pro rok 2017 a Výroční
zprávu, která se vydává v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
• dodatky ke smlouvám: Na Vyhlídce V+K - dodatek č. 2, Škola 1100 - dodatek č. 3 MTStav,
• výběr zhotovitele VZ „Dokončení opravy zdiva
středověkých hradeb v MPZ Český Brod“,
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Pro zájemce z řad široké i odborné veřejnos
proběhla dne 14. 3. 2017 moderovaná beseda
s panem Ing. Mar nkem nad op malizací dopravy v našem městě s možnos rozšíření cyklodopravy. Na ni volně navázalo představení
Generelu dopravy pro Český Brod s jejím autorem Ing. Jiřím Kašparem z firmy HaskoningDHV
Czech Republic, spol. s r. o. Tento generel naleznete na webových stránkách města. Celou akci
doprovázel v KD Svět i na radnici soubor dvou
dánských výstav „Copenhagen Solu ons“ a „The
Good City“, jež byla prezentována pod souhrnným názvem „Města s dobrou adresou“.
V letošním roce si připomínáme 580. výročí povýšení Českého Brodu na královské město císařem
Zikmundem. V sobotu 13. května 2017 budeme
pít, jíst, hodovat a královsky se bavit! Celé město
ožije hudbou, divadlem, kejklíři i dobovými řemesly. Prostor dostanou dě ze ZŠ, ZUŠ, dále se
představí místní spolky (garda, Sokol, skau ...). Na
koncerty v areálu pivovaru je vstupné v předprodeji za 250 Kč (studen , dě do 12 let a doprovod
pro TZP za 150 Kč). Ostatní kulturní programy jsou
zdarma. Z výše uvedené plánované celodenní akce
oslav KRÁLOVSKÝ BROD - 580 LET dojde v sobotu
13. května 2017 k uzavírce a to: náměs Husovo,
nám. Arnošta z Pardubic, ul. Tyršova, ul. Suvorovova, od křižovatky s ul. Havlíčkova až náměs Arnošta z Pardubic, část ul., Krále Jiřího od křižovatky s ul.
Kollárova až náměs Arnošta z Pardubic.

• revitalizaci rybníka v obci Štolmíř,
• a vzala na vědomí informaci o průběhu snižování stavu holubů v roce 2017.

Farmářské trhy se budou konat pravidelně každý
pátek od 8.00 do 14.00 hodin od 21. dubna do
27. října 2017. Tyto pátky dojde v Českém Brodě
k omezení dopravy na náměs Arnošta z Pardubic.

Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo a schválilo
• odkup pozemků v k.ú. Český Brod - ZZN
• prohlášení vlastníka Štolmířská, na které bude
dále navázán proces priva zace bytů,
• Veřejnoprávní smlouvy s obcemi Klučov, Mrzky, Břežany II a Doubravčice o zajištění povinné
školní docházky
• výši státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017
• revokovalo usnesení - Vlajka města Český Brod
a přijalo návrh doporučený expertní komisí.

Návrh vlajky

• navýšení kapacity žáků na ZŠ Tyršova,
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Body projednávané Radou města 1. 3. 2017
1. Schválení závazných ukazatelů rozpočtů PO na
rok 2017
2. Žádost o revokaci usnesení
3. Převod nájmu - Ortopedie Vinš s.r.o.
4. Smlouva na pronájem prostor určených k podnikání - garáž č. 6 - Region Pošembeří o.p.s.
5. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2016
6. VZ - Územní studie města Český Brod
7. Vyhlášení VZ „Pro povodňové opatření města
a ORP Český Brod“
8. VZ výběr zhotovitele Regulační plán MPZ Český Brod
9. Výměna podlahové kry ny chodeb pavilónu
E + F a výměna dveří pavilón F rehabilitace - nemocnice Český Brod
10. Oprava čás komunikace Palackého
11. Žižkova ulice - smlouvy s Povodím Labe
12. ČOV - Den vody
13. Odkup pozemků v k.ú Český Brod
14. Prohlášení vlastníka Štolmířská
15. VB - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
komunikační kabel - ul. J. Kouly
16. Schválení směrnice
17. VPS Klučov, Mrzky, Břežany II a Doubravčice zajištění povinné školní docházky
18. Výroční zpráva MA21 za rok 2016 a roční plán
zlepšování ZM a MA21 pro rok 2017
19. Schválení Výroční zprávy, která se vydává
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
20. Jmenování členů hodno cí komise Programů podpory kultury, sportu a volného času pro rok 2017
21. Na Vyhlídce V+K - dodatek č. 2
22. VZMR - „Český Brod - Škola 1100 - zpevněné
plochy“
23. Škola 1100 - dodatek č. 3 MTStav
24. Výběr zhotovitele VZ „Dokončení opravy zdiva
středověkých hradeb v MPZ Český Brod“
25. Státní finanční podpora v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017
26. Revokace usnesení - Vlajka města Český Brod
27. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní
rozvoj a stavebnictví ze dne 6. února 2017

Věstník
28. Informace - Smlouva o spolupráci s HZS Stč.
kraje
29. Informace - Zápis komise SVČ 30. 1. 2017
30. Informace - Lov holubů 2017
31. Informace - Pasport stromů - návrh stromů ke
kácení
Body projednávané Zastupitelstvem města 8. 3. 2017
1. Odkup pozemků v k.ú. Český Brod - ZZN
2. Nabídka pozemků v k.ú. Bylany u Českého Brodu
(Státní statek Čáslav)
3. Prohlášení vlastníka Štolmířská
4. VPS Klučov, Mrzky, Břežany II a Doubravčice - zajištění povinné školní docházky
5. Státní finanční podpora v Programu regenerace
MPR a MPZ v roce 2017
6. Revokace usnesení - Vlajka města Český Brod
Body projednávané Radou města 15. 3. 2017
1. Ukončení nájemní smlouvy
2. Pronájem čás pozemku č. 708/4 v obci a k.ú.
Český Brod
3. Prodej podílu pozemku v k.ú. Chotěšice
4. Zrušení práva zpětné koupě
5. VZ Český Brod - Územní studie
6. Revitalizace rybníka v obci Štolmíř
7. Souhlas s uži m městského znaku - HZS Středočeského kraje
8. Svěření pravomoci
9. Informace - Doplnění vodovodní sítě v Českém
Brodě
10. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní
rozvoj a stavebnictví ze dne 6. března 2017
11. Informace - Zápis kulturní komise ze dne
27. 2. 2017
12. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
13. Informace - Nabídka asistence zavádění par cipa vního rozpočtu
Body projednávané Radou města 23. 3. 2017
1. VZ výběr zhotovitele Český Brod - Územní studie
2. Navýšení kapacity žáků na ZŠ Tyršova

BRODY V BRODĚ
Zveme Vás na výstavu oceněných fotografů fotosoutěže Brody v Brodě 2016. Vernisáž se
koná v pondělí 24. dubna 2017 v 18.30 v prostorách KD Svět. Po domluvě v infocentru bude
možné výstavu navš vit až do 12. května 2017. Soutěžní podmínky pro letošní rok naleznete
na www.fotobrody.cz.

Co nového
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Zavedení elektronického rezervačního systému
Na našem úřadě se stále snažíme o vylepšení nabízených služeb a to na úrovní státní správy i samosprávy. Důkazem je zavedení rezervačního systému pro vybrané agendy, které jsou nejvíce využívány našimi
i mimobrodskými občany.
V přízemí budovy čp. 56 na nám. Arnošta z Pardubic jsme 3. dubna 2017 spus li avizovaný rezervační
systém pro některé agendy odboru dopravy a agendy odboru vnitřních věcí. Jsou to: občanské průkazy,
cestovní doklady, evidence obyvatel, registr vozidel, registr řidičů, schválení technické způsobilos ,
registrace taxislužby, matrika, ověřování, evidence
hrobových míst, Czech POINT a pokladna.
Stavební úpravy i přechodné působiště odboru dopravy v čp. 1 na nám. Arnošta z Pardubic nebyly
jednoduché. Díky návrhu Ing. arch. Josefa Němečka se však podařilo nevyhovující prostory s ohledem na moderní požadavky a prak cké využi
útulně zrekonstruovat. Přibyla například „diskrétní
zóna“ i pohodlné lavice na chodbách.
Vzhledem k očekávanému zrušení spádovos pro
vyřizování zmíněných agend počítáme s vyšším nárůstem nových žádos . Abychom ještě zvýšili komfortní využi rezervačního systému, máme v plánu
do konce roku zprovoznit možnos rezervace také
přes webové stránky města. Než se člověk vydá na
úřad, bude mít prak cky online přehled o tom, kolik
lidí si v daný okamžik rezervaci zajis lo před ním.
Věříme, že se Vám i našim zaměstnancům v nových prostorách bude líbit a že naše služby povedou k vzájemné spokojenos .

Úřední hodiny zůstávají v platnos beze změny:
• Pondělí: 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
• Úterý: 8.00 - 11.00
• Středa: 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
• v jiné dny po dohodě
Provozní hodiny podatelny, pokladny, CzechPoint
zůstávají také beze změny:
• Pondělí: 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
• Úterý: 8.00 - 11.00, 12.00 - 14.30
• Středa: 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
• Čtvrtek: 8.00 - 11.00, 12.00 - 14.30
• Pátek: 8.00 - 11.00, 12.00 - 13.00
Petra Ištvániková,
PR manažerka
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Přehled podaných a nově připravovaných žádos o dotaci
Přinášíme vám přehled podaných a připravovaných žádos o dotaci v roce 2017.
PODANÉ ŽÁDOSTI:
Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě
Dne 18. 1. 2017 byla odborem rozvoje podaná
žádost o podporu do Operačního programu životní prostředí na projekt Doplnění vodovodní sítě
v Českém Brodě. Jedná se o doplnění vodovodní
sítě v lokalitě Na Křemínku, v ulicích Na Prutě, Nábřežní, Jungmannova, Polomská, Tovární. Celkové
náklady projektu jsou 7.488.563 Kč, z rozpočtu
města by v případě podpoření byla uhrazena povinná spoluúčast ve výši 1.123.284 Kč.
Kořenová čis čka odpadních vod ve Vrátkově
Odbor rozvoje podal 18. 1. 2017 do stejného Operačního programu životní prostředí žádost o podporu na projekt Kořenová čis čka odpadních vod
ve Vrátkově. Čis čka bude vybudována v areálu
hájenky ve Vrátkově, který není napojen na kanalizační síť. Průtok kořenové čis čky odpadních
vod bude řešen jako gravitační a tedy bez nutné
pravidelné obsluhy. Celkové náklady projektu jsou
722.630 Kč, z této částky by v případě získání dotace hradilo 108.394 Kč město jako povinnou spoluúčast na financování projektu.
Nízkoprahový klub Zvonice ve městě Český Brod
Integrovaný regionální operační programu do výzvy č. 29 Rozvoj sociálních služeb. Z této finanční
podpory má město záměr rekonstruovat a vybavit
budovu čp. 508 v areálu nemocnice v Českém Brodě, kterou by využíval Klub Zvonice. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 5.675.070 Kč,
z rozpočtu města by se hradila povinná spoluúčast
na projektu ve výši 10 % z celkových nákladů.
V současné době žádost o podporu splnila podmínky přijatelnos , formálních náležitos , analýzu
rizik a byla doporučena k financování. V současné
době se čeká na Rozhodnu řídícího orgánu, zda
tento projekt bude podpořen.
Revitalizace rybníka v obci Štolmíř
Do Programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ vyhlášeného Ministerstvem zemědělství, byla podána žádost

na odbahnění a revitalizaci návesního rybníka ve
Štolmíři. V rámci projektu je navržen i nový požerák, zpevnění břehů, průcezná hrázka a rozdělovací objekt. Na tuto akci již byl získán příslib čás finančních prostředků z Fondů Středočeského kraje
ve výši 1 milion Kč. Celkové předpokládané náklady jsou 6.930.900 Kč.
Podzemní kontejnery v centru města ČB
Do Operačního programu životního prostředí byla
podána žádost na vybudování podzemních kontejnerů v centru města. Projekt řeší vybudování šes
velkoobjemových podzemních kontejnerů, které
se budou nacházet v historickém centru města
Český Brod. Tři podzemní velkoobjemové kontejnery budou v případě získání dotace umístěny na
náměs Arnošta z Pardubic a zbylé tři kontejnery
na náměs Husově. Zároveň dojde k nákupu štěpkovače a čtyř velkoobjemových kontejnerů pro
potřeby technických služeb. Celkové náklady činí
3.400.000 Kč. Město Český Brod by mělo hradit
15 % z uznatelných nákladů.
Regulační plán MPZ Český Brod
Odbor rozvoje podal 16. 3. 2017 do Integrovaného
regionálního operačního programu do výzvy č. 3
Regulační plány žádost o podporu na projekt Regulační plán MPZ Český Brod. Pořízením regulačního
plánu dojde k podrobnější regulaci vývoje funkčního, prostorového, vzhledového a dopravního
stavu centra města, v měřítku a podrobnos větší,
než stanovuje územní plán. Městská památková
zóna, pro kterou se bude regulační plán tvořit, je
nejvýznamnější část města z hlediska funkčního,
prostorového i historického významu. Celkové
náklady projektu jsou 532.400 Kč, z této částky by
v případě získání dotace město hradilo 53.240 Kč
jako povinnou spoluúčast na financování projektu.
Územní studie města Český Brod
Odbor rozvoje podal 31. 3. 2017 do Integrovaného
regionálního operačního programu do výzvy č. 9
Územní studie žádost o podporu na projekt Územní studie města Český Brod. Projekt řeší pořízení
4 územních studií veřejného prostranství a poříze-
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ní 2 územně – dopravních studií ve městě Český
Brod. Cílem územních studií veřejného prostranství bude definování systému prostranství, polohy, rozměrů, významu, charakteru a provozních,
funkčních a kompozičních vazeb. Cílem územně
– dopravních studií je vyhledání op mální trasy
a simulace vlivu dopravní zátěže na území. Celkové
náklady projektu jsou 1.631.080 Kč, z této čás by
v případě získání dotace město hradilo 163.108 Kč
jako povinnou spoluúčast na financování projektu.

dotace spolufinancovalo projekt ve výši 20 % z celkový nákladů projektu.

Přístavba ZŠ Tyršova v Českém Brodě
Žádost o podporu podána do Operačního programu iROP. Projekt řeší přístavbu, vybavení a bezbariérovost dvou odborných učeben u ZŠ Tyršova.
Jedna učebna bude vybavena jako jazyková a počítačová a druhá bude zaměřena na polytechnické
vzdělávání (odborné předměty a prak ka). Předpokládané náklady jsou 6.500.000 Kč. Projekt by
měl být realizován v roce 2018.

Královský Brod 580 let
Do rozpočtu Středočeského kraje do Středočeského Fondu hejtmana se připravuje žádost na projekt
Královský Brod 580 let. V rámci tohoto projektu dojde ke společnému připomenu a oslavě významného historického jubilea. Celkové náklady na projekt
jsou 704.900 Kč, spoluúčast města je 504.900 Kč.

Záchrana kapličky sv. Gotharda
Do rozpočtu Středočeského kraje do Středočeského Fondu kultury a obnovy památek se připravuje
žádost na projekt Záchrana kapličky sv. Gotharda.
V rámci tohoto projektu dojde k opravě a restaurování této kapličky. Předpokládaná cena projektu je
446.402 Kč, spoluúčast města je 178.561 Kč.

Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVOVANÉ ŽÁDOSTI:
Workoutové prvky – venkovní fitness
Odbor rozvoje připravuje žádost o podporu z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na
Workoutové prvky – venkovní fitness. Tyto prvky
budou umístěny v parku Škvárovna. Tyto prvky budou sloužit všem generacím, které chtějí trávit svůj
volný čas ak vně. Předpokládaná cena projektu
je 460.000 Kč vč. DPH, město by v případě získání

Rybník ve Štolmíři

KVĚTNOVÉ ŽIVÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 9. května 2017 od 16.00 hod. zveme všechny dě na odpolední živé čtení Svět hraček
a her, v knížkách budeme společně hledat pohádky, příběhy a básničky o hračkách a hraní,
vstup volný. Ve čtvrtek 11. května 2017 od 18.00 hod. zveme všechny dospělé čtenáře na
podvečerní živé čtení Číst nás baví: čteme pro Vás, představíme Vám nové prostory knihovny,
zajímavé autory i knižní novinky, vstup volný. Těšíme se na Vás, čtení sluší každému!
BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
pan Vlas mil Malý, paní Ludmila Pechatá, paní Jaroslava Sajnerová,
pan Ervín Röschenthaler, paní Hedvika Váňová, paní Libuše Vlnasová,
paní Alena Baumannová, paní Růžena Komárková, paní Marie Nováková,
paní Jitka Votápková, paní Růžena Černovská.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Městská policie zasahuje
Opět Vám přinášíme několik ukázek z činnos Městské policie Český Brod, tentokrát v období od ledna do
začátku března 2017.
24. 1. 2017
Oznámení o zadržení osoby v Penny Market, která se dopus la krádeže zboží. Na místě zjištění
totožnos . Zpracováno oznámení o podezření ze
spáchání přestupku. Předáno k provedení dalších
opatření na komisi při MěÚ Český Brod.
2. 2. 2017 a 3. 2. 2017
Odchyt 2 psů na katastru města. V obou případech
zjištěn majitel a psi předáni.
3. 2. 2017
Hlídka MP Český Brod byla požádána hlídkou PČR
Český Brod o asistenci při zadržení dvou celostátně hledaných osob. Osoby zadrženy a eskortovány
k dalšímu opatření na PČR Český Brod.
5. 2. 2017
V nočních hodinách bylo oznámeno, že před domem č.p. 25 na nám. Arnošta z Pardubic leží bez
hnu muž. Na místě zjištěno, že je v silně podnapilém stavu, který si vyžaduje přivolání RZS. Muži
byla diagnos kována otrava alkoholickými nápoji.
Byl převezen na JIP Oblastní nemocnice Kolín.

den odchyt kuny lesní. Vzhledem ke zranění zvířete
byla kuna předána k veterinárnímu ošetření.
4. 3. 2017
Oznámení PČR Český Brod o pokusu sebevraždy.
Vyžádána hlídka MP na místo k asistenci. Na místě
zajištěn odchyt psa na pozemku majitele, asistence
při nočním přistání LZS, transport lékaře a záchranářů na místo. Řešeno v kompetenci PČR.
V daném období bylo kontrolováno 132 kamiónů,
z toho bylo uloženo pokut v blokovém řízení za
28.500 Kč.
Jan Svoboda, Městská policie Český Brod

Parkování na zeleni

5. 2. 2017 a 13. 2. 2017
Sběr injekčních stříkaček v katastru města.
24. 2. 2017
Oznámení o fyzickém napadení v parku u pivovarského rybníka. Místo a osoby zajištěny a vše předáno hlídce PČR Český Brod.
25. 2. 2017
Oznámení o mužích, kteří na ul. Klučovská v Českém Brodě ohrožují silniční provoz m, že skáčou
pod kola projíždějících vozidel. Na místě zjištěno,
že muži jsou v podnapilém stavu a při řešení oznámení došlo i k fyzickému napadení zakročujících
strážníků. Osoby zadrženy a předány PČR k provedení dalších opatření.
4. 3. 2017
Oznámení, že na parkoviš u Penny Market se pohybuje divný živočich s vykulenýma očima. Prove-

Zákaz vjezdu NA tranzit 12t

Pochůzková činnost
se psem v parcích a nádraží ČD
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Velké děkuji!
Již v minulém čísle českobrodského zpravodaje jsme Vás informovali, že českobrodskou farnost opus l
administrátor páter Matúš Kocián a stal se novým kapitulním vikářem na Pražském hradě a duchovním
správcem farnos u sv. Matěje v Praze 6.
Za farníky se na stránkách zpravodaje s panem farářem rozloučil tajemník úřadu Aleš Kašpar. Avšak
cí m určitý dluh, že zde nezaznělo, co vše pro město
Český Brod vykonal. Matúš Kocián byl významným
budovatelem, který se zasloužil o zásadní proměnu
nejen kostela Sv. Gotharda. Za jeho působení také
vyrostl nový víceúčelový sál - Oranžová zahrada, čímž
naše město získalo další centrum kulturního a společenského života. Spolu s m byla také zpřístupněna
veřejnos sice krásná, ale dlouhodobě uzavřená farní zahrada. Výměnou okenic byla také zahájena postupná oprava renesanční zvonice na náměs . Viditelnou proměnu zažily za jeho působení také filiální
kostely zejména v Tismicích, Přistoupimi a Ls boři.

Otec Kocián si často stěžoval, že místní farnost pořádá spousty krásných akcí, ale nedokáže je „prodat“ a přiblížit široké veřejnos . Tato výhrada by
klidně mohla pla t i na celé město. Často bereme
některé záležitos jako samozřejmost, avšak samozřejmos to není! Stojí za m mnoho práce konkrétních lidí. Proto je potřeba se zastavit, zamyslet
se a těmto lidem poděkovat. Tímto tak činím a panu Matúši Kociánovi za naše město z celého srdce
děkuji a přeji mnoho úspěchů, štěs a zdraví v jeho
dalším profesním i soukromém životě.
Jakub Nekolný – starosta města

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Mezi občany města Český Brod byly dne 31. 3. 2017 v obřadní síni městského úřadu přivítány
tyto dě : Max Makovský, Karolína a Rozálie Křížovy, Dominika Morávková, Tereza Huťová,
Maxmilián Král, Magdaléna a Markéta Sálovy, Vojtěch Beran, Nela Kadeřábková, Michal Hnida, Zoe Svobodová, Karolína Spáčilová a Dominik Forst.
Rodičům blahopřejeme a přejeme hodně rados z dě . Rodiče nově narozených dě , kteří
mají zájem zúčastnit se slavnostního přivítání nových občánků našeho města, se mohou hlásit
osobně v kanceláři matriky; mailem na krizkova@cesbrod.cz. nebo vojackova@cesbrod.cz;
telefonicky: 321 612 142 nebo 321 612 144.
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Článek pod psa
Máte psa či si ho chcete pořídit? Bude poslouchat on Vás, nebo vy jeho?
Jak říká zážitkový pedagog z autoškoly BoKr, auto
je zbraň a měl by na něj být zbrojní pas. V jistém
slova smyslu to pla i o psech. Jak to? Není snadné
psa správně vybrat. Dále, je ob žné psa dobře vycvičit, někdy to nezvládne ani profesionál.
Jak vám řekne kynolog, každé plemeno má přednos i potřeby, a podle toho se pes vybírá. Vizáž by
neměla být rozhodujícím kritériem. Ani jiná vlastnost plemene, která se Vám líbí, není sama o sobě
dobrým kritériem. Psa dostanete jako celistvou
osobnost, se vším všudy, se všemi klady i nároky.
Potřeby psa, jsou-li nenaplněny, způsobí problémové chování psa, např. agresivitu. Často nenaplněná je potřeba pohybu, u každého plemene jiná.
Příklad - jste útlá padesá kilová žena a chcete
velkého, temperamentního psa, abyste se nebála
večerních procházek po městě. Výcvik? Naučíte ho
nekadit ve Vašem bytě. Tedy špatná volba a žádný
výcvik. Výsledek? Až toho psa něco znervózní (rozmilá čivava, která naň bafne), nezvládnete ho. Ať
ho máte na vodítku nebo ne, neutáhnete ho a čivava půjde na ši . Možná i její majitel, pokud bude
psa bránit.
A proč to pálí nás v lese?
1) Nekontrolovaní psi jsou nebezpečím pro všechny, kteří je potkají. Nejen pro pejskaře, nejen pro

psy, ale kupříkladu i pro zvěř. Před pár dny byli kluci z lesa fakt vytočení. To když našli strženou srnu
a srnče, které ještě žilo, ale bylo hodně potrhané
a mělo zlomená žebra, proto muselo být usmrceno. Nebyla to příjemná smrt. Případ řešila Policie
ČR. Pachatel? Dva psi, kteří majiteli opakovaně u kali (nezalátaná díra v plotě či co), ty srnky nahnali
do kouta. V každém psu je kus vlka. Dva psi už jsou
smečka. Majitel psů škodu nahradil.
2) V našich lesích v poslední době vidíme enormní
množství letáků „psího detek va“ v trvanlivých eurofoliích, občas i nějakou psí misku… Ztra l se pes
X, volejte na číslo Y. Doufáme tedy, že majitelé své
psy najdou. Že budou příště opatrnější. Že si vyzkouší, jak se chová jejich pes, když zachy stopu.
Že si to vyzkouší dříve, než ho pus z vodítka. Že si
budou opravovat ploty. Že po sobě detek v v lese
uklidí. A že teď na jaře, v době kladení mláďat, budou naše lesy pro zvěř bezpečné.
Mít čtyřnohého kamaráda je potěšení, ale zároveň i odpovědnost a závazek. Mějme to na pamě
a bude se nám společně lépe žít.
Krásné dny a příjemné a odpovědné procházky
s Vašimi čtvernožci přeje.
Honza „Čáp“ Žák, Městské lesy Český Brod
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Brodská trouba nebo spíš brodský trouba?
Po vzoru Saturnina budeme patrně muset založit kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou
míru. V poslední době jako by se s různými „romány“ hlavně ve vlacích na tra Český Brod – Praha a zpět
roztrhl pytel. Zaručené zprávy le éterem a tu se dozvídáte, že město chce vykácet veškerou zeleň na náměs , protože potřebuje zajis t místo pro stánkový prodej. Nová budova školy se určitě nes hne postavit
a dě budou chodit na ekonomku do Liblic. Vrcholem pak je, že ve školní jídelně se vaří obědy z prošlých
surovin. Zodpovědně chci na tomto místě říct, nic z výše uvedeného NENÍ PRAVDA!
Ano, částečně si za to můžeme sami. Uspořádali
jsme sice veřejné projednání plánovaných úprav
zeleně v centru města, ale bez významnějšího zájmu veřejnos . Co na tom, že úpravy navrhl zkušený zahradní architekt, schválili památkáři i příslušné městské komise. Jakmile se spus ly pily, bylo
zle. Ano, měli jsme do vývěsek v centru města dát
dokumenty popisující navržené a prováděné úpravy mnohem dříve. Opravdu děkuji za upozornění,
okamžitě jsme zjednali nápravu. Přesto si stojíme
za provedeným zásahem, neboť českobrodské náměs se dostalo už i do odborných publikací jako
příklad nevhodné druhové skladby zeleně pro historická centra našich měst.
Odlišnou záležitos je rekonstrukce nemocničního
pavilónu pro potřeby základní školy. Na této stavbě
se opravdu sešlo dos problémů počínaje projekty a třeba skrytými vadami starého objektu konče.
Tady by to jistě byl námět pro román. Nicméně
není naším zvykem plakat do médií, jak složité
úkoly před námi stojí a kdo všechno nám hází klacky pod nohy. Jednotlivos se řeší. Rada města je
velmi vstřícná a opera vně záležitos projednává
a schvaluje potřebná opatření tak, aby již v září do

nové školní budovy přišly první dě . Jsem přesvědčen, že výsledek za to bude stát.
Velmi jsem zvažoval, zda se na stránkách Zpravodaje zmíním o hodně závažné fámě, kterou jsou
údajně prošlé suroviny ve školní jídelně ve Stavokonstrukci. Na jednu stranu nechci dávat prostor
pomluvám a zlým řečem, avšak na druhou stranu
jde o tak závažné obvinění, že jej nelze přejít mávnu m ruky. V jídelně proběhlo několik kontrol od
hygieny a ani v jednom případě žádná kontrola
prošlé suroviny nezjis la! Jedná se tedy buď o záměrnou nebo o neúmyslnou a o to možná nebezpečnější nepravdu. Mimochodem se ve zmíněné jídelně stravuje můj syn a opravdu bych jej neposílal
do zařízení, které nemá mou důvěru.
Poslední třešničkou na dortu je pak kouzelná fámička, že koupaliště v Brodě není a nebude, protože všichni radní mají bazény. To snad už není potřeba komentovat, protože si skutečnost může ověřit
každý sám na vlastní oči. Prosím, nevěřte všemu,
co je vám jako zaručená novinka sdělováno!
Jakub Nekolný

CYKLOMAPA ČESKOBRODSKA
Informační centrum Český Brod nabízí novou cykloturis ckou mapu Českobrodska s 9 zajímavými py na cyklovýlety. Cena 30 Kč.
FARMÁŘSKÉ TRHY 2017
Zveme Vás na tradiční farmářské trhy, které budou probíhat pravidelně každý pátek v době od
8.00 do 14.00 hodin na nám. Arnošta z Pardubic před čp. 1 od 21. dubna do 27. října 2017.
ZRUŠENÍ KONCERTU
Vzhledem k malému zájmu o avizovaný koncert zpěváka Pavla Helana, který měl proběhnout
v úterý 16. května 2017, oznamujeme jeho ZRUŠENÍ.
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Královský ples
Po několikaleté pauze jsme 18. března 2017 připravili Reprezentační ples města Český Brod. Slavnostní
večer byl startem série kulturních akcí vztahujících se k oslavě 580. výročí povýšení našeho města na svobodné město královské císařem Zikmundem.
Moderování se se c zhos li Veronika Kratochvílová a Václav Kuba, kteří na pódium postupně přivítali
zástupce vedení města i místních spolků. Ti přiblížili své ak vity plánované na 13. května 2017, kdy
oslavy vyvrcholí. Pod společným názvem KRÁLOVSKÝ BROD - 580 LET bude v tento den připravena
řada ak vit, jako jsou například pódiová vystoupení
dě z místních ZŠ, ZUŠ a RC Kos čka, dovednostní
a vědomostní soutěže pro dě v parku, historická
krčma a řemesla před knihovnou, koncerty na pódiu na Husově náměs a v areálu pivovaru, ukázky
historických zbraní na parkánu za hradbami...
Celý večer se tančilo a ke slavnostní plesové atmosféře přispěl také taneční pár Ondřej Hanuš a Marie Peltanová z TK Fuego Říčany, který si připravil
dvě série předtančení. O vynikající taneční hudbu
se postarala kapela Gurmania Band, která měla
svůj repertoár sestaven ze standardních tanců celosvětové populární tvorby. Lidé se po celý večer
královsky bavili. V pozdních nočních hodinách zábavu uzavřela DJ párty.

Děkujeme všem za přízeň, paní kvě nářce Pštrosové za překrásnou kvě novou výzdobu, T. J. Sokol za
zázemí a těšíme se na společná setkání při letošních oslavách.
Petra Ištvániková, PR manažerka
foto: Jakub Červenka
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Začátek roku v Domově Anna
První větší událos letošního roku byly Zabíjačkové hody, které pořádáme každou zimu a je to jedna z nejoblíbenějších akcí. Už týden předem, v rámci tréninku pamě , si klien povídali o zabíjačkách a vzpomínali, co při nich zažili. Ve čtvrtek brzy ráno nastoupil řezník pan Mák a spolu s personálem kuchyně
začal připravovat všechny zabíjačkové pochoutky. Během dopoledne si tak mohli všichni ochutnat ovar
s křenem a skleničkou piva. Atmosféra byla skvělá, neboť k dobré pohodě nám přišel zahrát na harmoniku
pan Musil. K obědu byla černá kroupová polévka a zabíjačkový guláš. Další dny si klien pochutnali také
na jitrnicích a tlačence.
Během února a března jsme navázali spolupráci
s dětmi z Klubu Zvonice. Během úvodního setkání senioři vzpomínali, jaké bylo jejich zaměstnání
a naopak dě přemýšlely, čím by chtěly být, až dokončí školu. Na odreagování si pak společně zahráli
karty. Další setkání bylo zase věnováno sportu. Senioři vyprávěli dětem, jaké sporty měli rádi dříve
a jak mohou docházet na rehabilitační cvičení nyní
v Domově. Většina dě se věnuje i více druhům
sportu a tak bylo o čem povídat.
Poslední únorové odpoledne zpříjemnila klientům
svými šansony zpěvačka a herečka Markéta Burešová, se kterou jsme se seznámili, když moderovala Oslavy 20let od rekonstrukce Domova v loňském
roce.
Tak jako každý rok, i letos nás navš vily dě ze
Základní a prak cké školy se svým masopustním
průvodem. Senioři obdivovali nápadité masky,
ochutnali nabízené pečivo a radovali se z darovaných papírových kvě n. Dětem jsme poděkovali za
jejich snahu a každého odměnili malou sladkos .

ní zpěváků Černohouze a Černého. Oba pánové
jezdí do našeho Domova již dlouhá léta a účast na
jejich koncertě je vždy velká.
Příchod jara jsme společně s dětmi z 5. B ZŠ Tyršova přivítali na Kvě nové dílničce výrobou papírových kvě n. I když byl tentokrát výrobek náročnější na čas i zručnost, s pomocí dě si zvládli
vyrobit svojí kvě nu i všichni senioři. Dě z této
třídy k nám na dílničky chodí již pátým rokem a tak
společných 5 let práce zakončíme v červnu Slavnostní dílničkou.
Koncem března jsme přivítali hudební skupinu
M.A.S.H., která hrála v Domově seniorů již potře .
Klien se na nejhezčí koncert roku moc těšili a rádi
si známé písničky zazpívali. Jako malé poděkování
jsme předali členům skupiny M.A.S.H. originální
hrníčky z naší keramické dílny.
Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout na
www.domov-anna.cz.
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Koncert agentury VIOLA z Olomouce je pro naše
klienty zárukou pěkných lidových písniček v podá-
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25. ročník výměnných pobytů
s partnerskou školou v Německu
Minulý rok jsme se zúčastnili výměnného pobytu s gymnáziem Meranier, které se nachází v německém
Lichtenfelsu. Podívali jsme se do okolí tohoto města, německých rodin a oprášili jsme naše jazykové dovednos . Loni jsme tak byli vydáni na milost nemilost našim německým partnerům, ale letos jsme si je
vzali na starost my. Navíc jsme oslavili 25. výročí pořádání těchto výměnných pobytů, proto dorazil i ředitel
Meranier gymnázia, pan Völker.
Co nás čekalo? Jelikož naši výměnní partneři dorazili v pátek 24. 3., museli jsme jim především připravit zajímavý program na páteční večer a víkend,
zjis t, co se stalo nového během uplynulého roku,
seznámit se s novými tvářemi či vymýšlet témata
k hovoru, abychom se vyhnuli trapným chvilkám
a překonali cho, které mezi námi občas zavládlo.
Během těchto dvou dnů jsme si na sebe opětovně
zvykli a počáteční rozpaky z nás opadly. O víkendu
jsme poc vě sbírali zážitky, ať už se řadily mezi veselejší, nebo horší.
Celý náš týden se přizpůsoboval potřebám našich
hostů, což se asi nejvíc projevilo během všedních
dnů. Musím se vám přiznat, že mě snad nic nedokázalo unavit více než trávení času s německými
návštěvníky, a to až tak, že někteří z nás dospávali
ztracený čas ve školních hodinách. Všem nám také
bylo umožněno účastnit se s lichtenfelskými studenty některého z výletů, které byly pořádány ve
všedních dnech. Ať už v pondělí do Kutné Hory,
v úterý do Prahy nebo ve středu do Mladé Boleslavi. V pondělí také proběhlo přije celé delegace
místostarostou P. Janíkem na radnici v Českém Brodě. Než jsme se nadáli, byl čtvrtek 30., kdy jsme se
rozloučili s našimi kamarády, kteří poté odjeli zpět
do Německa.
A proč jsme do něčeho takového vůbec šli? Měli
jsme možnost dozvědět se spoustu nového, objevit nádherná místa a poznat skvělé lidi. Procvičili

jsme se ve všech možných jazycích a prožili spoustu dobrých zážitků. Poznali zase o trochu víc jinou
kulturu a zemi. Pomohlo nám to se zase o trochu
víc propojit se studenty jiných ročníků. Byli jsme
odkázáni sami na sebe a museli převzít zodpovědnost. Při zpětném pohledu mám pocit, že tohle
všechno převáží veškeré útrapy s m spojené. Přece jen tolik historek a vzpomínek nezískáte jen tak.
A ačkoli ne každé naše překvapení po Němce vyšlo
tak, jak mělo, myslím si, že můžu mluvit za všechny,
když řeknu, že jsme si to moc užili a že to spoustu
z nás mo vovalo do dalších let.
Výměnný pobyt byl finančně dotován Česko-německým fondem budoucnos a městem Český Brod.
Anna Králová,
studentka 5A8 Gymnázium Český Brod
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O pomoci rodinám s dětmi v ob žných situacích
Co dělat když se s rodinou dostanete do situace, kterou nedokážete sami řešit a nemáte nikoho, kdo by
vám mohl pomoci? V Českém Brodě od roku 2012 fungují sociálně-ak vizační služby pro rodiny s dětmi,
poskytující pomoc v Poradně pro rodiny a rovněž služby v terénu. Zeptali jsme se vedoucích pracovníků
služby Jany Kratochvílové a Petra Bydžovského na to, o jaké služby vlastně jde a co všechno můžou rodinám nabídnout.
Jaké konkrétní služby pomoci nabízíte?
Nabízíme různé formy pomoci rodinám v ob žné
situaci. Jde o služby Poradny pro rodiny, terénní služby v domácnostech rodin, doprovázení při
vyřizování záležitos na úřadech, ve školách atd.;
rodičům, kteří potřebují krátkodobě pohlídat dítě,
nabízíme tuto službu v RC Kos čka.
Může o pomoc požádat kdokoli?
Poskytujeme služby pro rodiny s dětmi ve věku do
26 let z Českobrodska a Kolínska. O pomoc se na
nás mohou obrá t rodiče, kteří potřebují poradit a podpořit např. při hledání a udržení bydlení
a zaměstnání, při zvládání výchovy a školní přípravy dě , hospodaření s penězi, péčí o domácnost.
Pokud se rodiče ocitnou v situaci, se kterou si už
nevědí rady, potřebují se v ní zorientovat a s naší
pomocí nalézt cestu k řešení. Při využívání služby
zachováváme anonymitu klientů.
Co si mám představit pod pojmem terénní služba
a co obnáší?
Spočívá v tom, že pracovníci pomáhají rodinám
v jejich domácím prostředí, v místě jejich bydliště.
Tím můžeme pomoci rodinám, pro které by bylo
z různých důvodů problema cké navš vit naši
Poradnu pro rodiny v Českém Brodě. Výhodou je
mimo jiné to, že v domácím prostředí se rodina cí
lépe. Potvrzuje se to například při ak vizaci dě ,
předškolní a školní přípravě, do které jsou zapojováni rodiče s podporou našich pracovníků.
Můžete nám říci o nějakém příkladu pomoci rodině z praxe?
Jednalo se o rodinu, kde byl dlouhodobý problém
s prospěchem a chováním dě ve škole. Rodiče se
dostávali do konfliktu s učiteli. Doprovodili jsme
rodiče na schůzku s třídními učiteli a pomohli projednat situaci. Naše pracovnice svojí asistencí podpořila rodiče při pravidelné přípravě dě do školy,
doporučila možné postupy při zvládání chování

dě . Po půlroční spolupráci, kdy se konaly pravidelné schůzky s rodinou, se situace zlepšila a naši
službu jsme ukončili.
Kdo sociálně-ak vizační služby pro rodiny financuje?
Tyto služby jsou uživatelům poskytovány bezplatně. Aktuálně jsou podpořeny z projektu Podpora
vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji a financovány z Evropského sociálního
fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje, u nás ve městě také z dotačních tulů
Města Český Brod.
Dita Nekolná,
LECCOS, z. s.
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Jaro v Letadýlku
„Jaro, jaro, jaro už je tu...“, s touto písní jsme s dětmi přivítali jaro a rozloučili se se zimou. Potom jsme se
přiměřeně počasí oblékli a šli se podívat na zahradu, jestli je pravda to, o čem se v písničce zpívá. Pravda
to byla, ale zahrada se nám zdála smutná, neučesaná, špinavá. Tak jsme se další den pus li do nápravy.
Dopoledne dě se svou paní učitelkou a odpoledne se pokračovalo na svolané brigádě KRPŠ, kam nám
přišli pomoci i někteří rodiče.
Zahrada se nadechla do nového života. Ještě bychom rádi vyčis li jahodníky a záhonky s bylinkami
a okrasnými trvalkami. V této práci budeme pokračovat nenápadně, ale vytrvale po celý rok. Proč to
děláme? Protože zahrada potřebuje péči, a protože to dě baví. Mají pocit důležitos , že dělají
opravdovou práci, učí se používat nářadí, poznávat
rostlinky a jejich potřeby, učí se vážit si přírody
a hlavně trpělivos , a když vydrží, zjis , že jejich
práce měla smysl. Celé léto potom dě zobají jahody, ostružiny, maliny a plody arónie a muchovníku,
mohou si utrhnout ředkvičku nebo hrášek, který si
zasadily. Paní kuchařky nám zase zpestří jídlo petrželkou, oreganem, pažitkou, tymiánem, lichořeřišnicí, libečkem, rozmarýnem,... mátou, meduňkou,
šípkem a bobulovinami ze zahrady ochu pi .
Pro dě je ta „opravdová práce“ největší zábava.
Komu se nechce, čeká tu na něj pískoviště, průlezky, klouzačka, míče, švihadla, obruče a může si jít
hrát.

Dě se ve školce opravdu nenudí. Radostně pomáhaly vyzdobit i své třídy jednak na přivítání jara
a také proto, že jsme naši školku otevřeli veřejnos. Dne 29. 3. byl u nás „Den otevřených dveří“.
Velcí i malí návštěvníci mohli „nahlédnout pod pokličku“, prohlédnout si třídy, pozorovat jak to v naší
školce chodí, co dělají dě s paní učitelkou, mohli
si pohrát ve třídě nebo na zahradě či pískoviš .
Možnos pohovořit si s personálem školky využili
hlavně rodiče dě , kteří zvažují umístění svého dítěte do našeho zařízení.
Možnos ke hrám i práci je ve školce dost. Nejmenší
dě si dostatečně vyhrají, naučí se zde sebeobsluze
a prvním sociálním vztahům s vrstevníky i dospělými, postupně získávají spoustu poznatků a osvojí
si spoustu dovednos s možnos vyzkoušet si je
(učení prožitkem), až naši školku opus jako předškoláci, budou připraveni na vstup do školy.
Květa Pospíchalová, MŠ Kollárova
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Autorské čtení v MŠ Liblice
Poslední březnový týden probíhal ve třídě Šikulů v duchu knih, časopisů a médií.
Dě celý týden nosily své oblíbené knihy a časopisy z domova, ze kterých jsme si předčítali. Seznámily se tak s různými literárními žánry a mohly tak
společně prožívat příběhy zachycené v knihách.
Taktéž si uvědomily, že knihy a časopisy mohou být
nejen dobrým kamarádem, ale i zdrojem spousty
informací a poznatků. Důkazem, že téma dě zaujalo, byla pestrá paleta knih, se kterými se dě
rády pochlubily.
Součás týdenního tématu byly také média. I když
v dnešní době jsou slova počítač, internet, …. pro
dě více než známá, pracovali jsme díky interak vní tabuli s dětmi i v tomto prostředí. Ukázali jsme
si, že pomocí internetu můžeme získat mnoho užitečných informací, ale může být pro nás také nebezpečný.
Třešničkou na dortu byla páteční návštěva autorky
knihy pro dě „Dobré ráno, Evelíno“, Jitky Novákové, která dětem nejen knihu básní představila,
ale také dala možnost nahlédnout do procesu vytváření knihy. Interak vní program měl příznačný
název „Jak se rodí kniha“. Dě z obou tříd, se velmi
zábavnou formou dozvěděly, jakým zdlouhavým
a stras plným procesem musí projít kniha, než se
dostane na pulty knihkupectví. Seznámily se s názvy jednotlivých čás knihy a dalšími pojmy, související s výrobním procesem.
Koncepce programu byla velice pěkně přizpůsobena věku dě . Autorka velmi citlivě zařazovala do

výkladu ukázky svých básní s pohybem. Takže dě
měly možnost po chvilce soustředění, protáhnout
svá neposedná těla a společně si zacvičit. Například báseň „Klokan“ nadchla dě natolik, že ji opakovaly několikrát.
Také připravené loutky, vyrobené přímo pro představovanou knihu, byly milým rozptýlením při
povídání. Dráček Chytrolínek proletěl kolem dě ,
aby mohl zachránit Rozárku a společně mohli přepočítat tečky na kloboučku slečny Muchomůrky
červené.
V závěru programu měly dě možnost, stát se
herci, a některou z vybraných básní přednést před
ostatními dětmi, které tvořily publikum. Prostě
jsme si vytvořily takové malé divadélko v Liblicích
a ty nejodvážnější byly po zásluze odměněni nejen
potleskem, ale i drobnou sladkos od autorky.
A protože každá kniha, která se dostane dětem do
rukou, musí mít přece záložku, byla právě taková
navoněná záložka z papíru dárkem pro každého.
Tímto bych chtěla spolu s dětmi poděkovat autorce, paní Jitce Novákové, za velice příjemnou
a vstřícnou atmosféru, která spolu s ní navš vila
naši školku.
Mar na Mihálová,
učitelka MŠ Liblice
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Podlipanky počtvrté
Stejně jako celá řada zavedených společenských akcí budou také Podlipanské hudební slavnos letos
o něco slavnostnější. Věříme, že přispějí k pestré nabídce programů, kde výročí povýšení Českého Brodu
mezi královská města společně oslavíme. Jistě budeme mít příležitost k ohlédnu za minulými ročníky
regionálního fes valu krásné hudby a nepochybně dramaturgie letošního ročníku přinese také umělecké
experimenty a další oživení.
Příznivé ohlasy předchozích ročníků fes valu směřují k vyjádření společné vůle jednotlivých obcí,
městysů a měst, kde se fes val pořádá o pořadatelské, propagační i finanční podpoře základních
pilířů, na nichž fes val stavíme: Uvádění koncertů
mladých umělců, inspirace a spolupráce profesionálních a amatérských hudebníků a zprostředkování zážitku setkání s tvorbou vysoké umělecké
hodnoty do koutů a prostor usilujících či volajících
o oživení a také něco, co vyjadřujeme pojmem regionální kulturní turis ka. Smyslem takového memoranda je zajis t tuto podporu aspoň ve střednědobém výhledu a na druhé straně dát sdruženým
obcím volnost i jistotu, že v případě odmlky, mohou v následujících letech počítat znovu se zařazením do fes valového programu.
S kompletním programem fes valu seznámíme
čtenáře Zpravodaje v jeho květnovém vydání.
Protože však Podlipanky začínají už dva týdny po
vrcholu jubilejních oslav, zaneste si do svých diářů
jednak koncerty připravené na poslední květnové
dny, ale i některé další, které by v nich rozhodně
neměly chybět.
Zahajovací koncert - Vlachovo kvarteto – letos
přivítají v sobotu 27. května v kostele v Tuklatech.
Hned v neděli 28. května prodloužíme fes valovou
nabídku do Úval, kde vystoupí smyčcový komorní
orchestr Vox Bohemica. V Kostelci nad Černými

lesy se již zabydleli interpre Hudební školy Hlavního města Prahy a Nerudova gymnázia – jejich dechový soubor zde vystoupí v úterý 30. května.
Vysokou uměleckou kvalitu spojenou s netradičním prostorem i s podmanivým světelným doprovodem můžete očekávat v českobrodském pivovaru 16. června. Přijede tam mezi nás báječná parta
Clarinet Factory. Tento koncert jistě nadchne nejen
příznivce tzv. vážné hudby.
Každým rokem se snažíme na fes val zařadit i světem protřelý soubor vokálních interpretů, asi proto,
že jsme sami především zpěváci. 20. června přijďte
do kostela sv. Gotharda na koncert Foerstrova komorního sdružení.
Na vystoupení pěveckého sboru Vox Bohemica,
který doplní několik desítek hlasů našich hostů
a víc jak čtyřicet instrumentalistů, se letos můžete těšit a zavítat do nedalekých Plaňan. 25. června
tam uvedeme Requiem Gabriela Foureho a Stabat
Mater Francise Poulence.
Stejně jako loni chystáme po prázdninách na prahu podzimu třešničku na fes valovém dortu. O ní
a kompletním programu Podlipanek se dočtete
příště.
Aleš Kašpar
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Smajlíci v Radnicích
V pátek 10. 3. vyrazily holky na výpravu do Radnic. Sice jely jenom 4 skautky, ale nikomu to nevadilo. Nejelo s nimi žádné doprovodné vozidlo, takže si všechny věci a jídlo nesly na zádech. Cestou musely čtyřikrát
přestupovat, ale nebylo to tak strašné, protože se ve vlaku hrály různé hry.
Do klubovny dorazily před sedmou hodinou odpoledne. Holky sekaly dříví a také si hned oblíbily
místní zábavu - skákat v bazéně, jak tomu říkali.
Jasně přeci parkour. Večer si holky zazpívaly a šlo
se spát. Všichni byli po cestě unavení.
Druhý den si zkusily zapálit oheň a přepálit prová-

zek. Všechny se rozběhly do lesa pro dříví a roš .
Ze začátku to byl boj, ale všechny skautky úspěšně
přepálily provázek. Samozřejmě se nezapomněly
zkontrolovat KPZ.
Po odpočinku a samozřejmě skákání si holky zahrály na ry ře, který měl zachránit princeznu ze spárů
zlého draka. Večer se holky vydaly na kopec, aby
se podívaly na západ slunce a opekly si buřty. Po
zpívání a hledání souhvězdí se holky vydaly zpátky
do klubovny.
Ranní úklid klubovny byl narychlo, protože vlak jel
v 11 hodin. Cestou domů se také hrály hry, a i když
se domů nikomu nechtělo, tak si cestu užily. V Brodě se holky rozloučily a už se šlo domů. Bylo nám
spolu fajn a těšíme se na další výpravu!
Denisa Foučková, Psohlavci 14
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Turis cké závody v Českém Brodě
V sobotu 18. března se v Dolánkách nedaleko Českého Brodu konalo krajské kolo Turis ckého závodu. To
je závod určený pro malé i velké, rychlé i chytré sportovce, i pro nadšené hosty z řad veřejnos . Čeká vás
na něm uběhnout několikakilometrovou trasu v terénu a plnit na ní řadu záludných úkolů. A tentokráte se
tento závod odehrával právě tady u nás, jelikož pořadatelem se stalo naše skautské středisko.
Po zvláště deš vém začátku dne se mezi závodníky
nešířilo největší nadšení ke startu. Obzvlášť když
prvním stanovištěm bylo plížení. To bylo ale pro
nepřízeň počasí zrušeno, a tak nám alespoň tato
blá vá kontrola odpadla.
Úvodní nástup a prezentaci tra nám lehce okořenil malý deš k, ale moc se neotálelo a mohli
jsme startovat. V místních podmínkách se účastnili
jen nejlepší z nejlepších, co se bahna, prudkého větru ani trochy deště nezalekli. Tito odvážlivci
však nemuseli ničeho litovat, jelikož se déšť vybral
a s úsměvem se šlo na věc.
Závodníkům začíná bušit srdce… „5, 4, 3, 2, 1...“
odstartováno. Vyběhneš a první z úkolů je hod
míčkem. Nadále pokračuješ na lanovou lávku.
Kluzký povrch podkluzuje pod nohama a často
padáš na zadek, avšak většinu závodníků to neroz-

hází, a to i díky vždy správně naladěným rozhodčím
na kontrolách.
Z kopce a do kopce, po cestě, lesem a trním se prodírá bojovně každý závodník, který se usilovně snaží dostat na stupně vítězů. Doplňujeme poslední
políčka v kartě, vážeme poslední uzel a z prudkého
kopce se ří me do závěrečných metrů před cílem.
Všichni unavení závodníci padají v cíli na kolena
a načerpávají sílu po náročném výkonu.
I když nám počasí ze začátku nepřálo, vše se vydařilo a zábava byla na nejlepší úrovni, ostatně tak
jako vždy. Gratuluji všem závodníků a děkujeme za
hojnou účast navzdory počasí.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Vanesa Mar ncová
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Světlušky v přerovském skanzenu a muzeu kol
V sobotu 25. března jsme se vydaly okouknout krásy jarního skanzenu v Přerově nad Labem a rovnou to
spojily s prohlídkou muzea kol a bicyklů. Ráno o půl osmé jsme se sešly na českobrodském nádraží ve velkém počtu a po delší době jsme vyrazily na výlet autobusem.
Počasí nám přálo, a i když bylo poměrně brzy ráno,
tak sluníčko sví lo a hned byl ten den veselejší. Jelikož jsme do Přerova přijely před otvírací dobou,
čas jsme vyplnily hrami na dětském hřiš , které je
hned vedle zámku.

májů a končí svátkem sv. Jana Kř tele, spojeným
s lidovým léčitelstvím. Součás letošní jarní výstavy je nově i byt kováře a kaplička. V jedné z budov
jsme našly i řezbáře. Tedy jejich jemná práce se
dřevem, to bylo něco.

Chvilku po deváté jsme už okukovaly jeden z nejkrásnějších skanzenů u nás. V tyto dny zde probíhá „Jaro na vsi“. Ve všech sedmi zpřístupněných
chalupách jsou každoročně připomínány starobylé
zvyky a obyčeje, které po celé jaro provázely život
venkovského lidu ve středním Polabí.

Dále tu byl kovář, který nám předvedl také své
umění, a v neposlední řadě se nám líbila i výstava
velikonočních kraslic a hlavně malování perníčků,
které jsme si mohly vyzkoušet, a to jsme také udělaly.

Prohlídka jarní výstavy začíná zabíjačkou a „šplochanem“ (zvláštní krajovou zábavou) a pokračuje
průvodem na konci masopustu. Potom následuje
čtyřice denní předvelikonoční postní období se
šes postními nedělemi, provázenými mimo jiné
vynášením smrtky, chozením s lítem či přípravou
na „pašijový týden“. Ten vrcholí Božím hodem
a Pondělím velikonočním s pomlázkou ve „staročeské chalupě“.
V dolní čás muzea výstava „Jaro na vsi“ pokračuje Svatovojtěšskou pou , zábavou mládeže kolem

Po obědě jsme již zamířily do muzea kol a bicyklů.
To, co tam všechno bylo k vidění, bylo neuvěřitelné. Na druhou hodinu odpoledne jsme měly nahlášený příjezd domů, a tak jsme musely na zastávku
autobusu a hurá domů sdělit všechny zážitky.
Více naleznete na h p://www.skaut7.cz/fotogalerie/category/322-vyprava-svetlusek-do-skanzenu.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Mar na Stříbrná - Mája
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Hek cké předjaří v liblické škole
Druhé polole na střední škole je typické rychlým sledem událos . Nejinak je tomu i u nás. Rozdáním pololetních vysvědčení začínají žákům kat hodiny odměřující konec školního roku. Únorový maturitní ples ve
Starých lázních v Kolíně nastartoval poslední etapu závodu čtvrťáků směrem k maturitě.
Uchazečům o studium jsme dali možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Někteří z nich
si uvědomili mezery v přípravě, a tak si u nás po
tři sobotní dopoledne v únoru a březnu celkem 15
žáků ZŠ doplňovalo své znalos z českého jazyka
a matema ky. Tato „přípravka“ jim bezpochyby
pomůže k úspěšnému zvládnu jednotných přijímaček.
V únoru se studen 1. a 2. ročníku zúčastnili již třeho kola ligy Lasergame v Praze, kde však narazili
na soupeře, kteří byli nad jejich síly, takže bohužel
nepostoupili do dalších bojů. Snad budou v příš m
ročníku úspěšnější.
S velkým zájmem žáků naší školy se setkala prezentace činnos Celní správy ČR. Proběhla beseda
žáků prvního a druhého ročníku s pracovníkem
K-centra Vladimírem Váchou na téma Moderní je
nekouřit, pro tře a čtvrtý ročník byla připravena
přednáška Nebezpečné sekty.
Také pokračovala naše tradiční spolupráce se základními školami. V únoru a březnu jsme uspořádali čtyři Dny středoškoláka pro žáky 8. třídy ZŠ
Zásmuky, 8. a 9. tříd ZŠ Žitomířská a žáky 8. třídy
ZŠ v Poříčanech. Návštěvníci měli možnost se hravou formou seznámit s náplní studia na naší škole.
Vedle zástupkyně ředitele Ing. Bc. Jany Stankové
měli velký podíl na přípravě, organizaci a realizaci
členové školního parlamentu školy.
Škola ve spolupráci s Informačním centrem pro
mládež připravila pro žáky českobrodských základních škol besedu s pracovníkem o.p.s. Prostor
o drogové scéně na Českobrodsku. Součás bylo
promítání dokumentárního filmu Moje cesta ze
dna z dílny dvou žákyň 3. ročníku.

K oblíbeným odborným předmětům v Liblicích patří písemná elektronická komunikace. Nejlepší žáci
školy se zúčastnili Krajské soutěže v grafických disciplínách v Mladé Boleslavi. V kategorii opisu textu
získal skvělé 12. místo ze 40 soutěžících náš žák
Daniel Schovánek ze 2. A.
V rámci propojení školy a praxe navš vili žáci druhého a tře ho ročníku Kabinet pla del České národní banky v Praze a také kolínskou automobilku
TPCA. Počátkem dubna se jedna třída již tradičně
zapojila do chvályhodné akce Ukliďme Pošembeří.
Hek cké předjaří v Liblicích vyvrcholí jako každý
rok prak ckou maturitní zkouškou z účetnictví
a informa ky.
Ing. Vladimír Bareš, ředitel školy
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Zadržené padělky v Liblicích
Na začátku března se u nás ve škole v Liblicích uskutečnila několikahodinová akce s příslušníky Celní správy
České republiky.
První část programu trvala nejdelší dobu. Dověděli
jsme se, jaké úkoly plní celní správa, jak probíhá
celní řízení, správa spotřební daně, DPH a ekologických daní, co se nejvíce padělá a jak se postupuje při zadržení padělků, co je zakázáno dovážet,
o CITES, o nových úkolech spojených s elektronickou evidencí tržeb a mnoho dalších zajímavos .
Prohlédli jsme si a osahali zadržené padělky světových značek (mobily, autodíly, šperky, parfémy,
hračky...) a věci, které se nesmí dovážet (kůže
z medvěda a hadů, alkohol s naloženými hady, kabelky, boty a peněženky z krokodýlí a hadí kůže,
kly, mušle a jiné lastury...).
CITES je mezinárodní úmluva o ochraně druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Stará se o to, aby bezohledné obchodování s nimi
nezpůsobilo jejich vyhynu nebo vyhubení ve volné přírodě. Pod její ochranou je v současné době
více než 5 000 druhů zvířat a kolem 29 000 rostlin.
Zákaz vývozu a dovozu se týká například všech druhů lidoopů, pand, papoušků, některých orchidejí,
palem a kaktusů.
Další část byla věnována zadržení a zneškodnění
útočníků. Studen si mohli prohlédnout výstroj
celníků a vyzkoušet střelbu na elektronický terč.
Venku jsme pozorovali belgického ovčáka při hledání tabáku a mluvili s psovodem o jeho práci,
o výcviku psů pro hledání drog, zbraní a střeliva,

zvířat, exemplářů CITES, ale i lidí. Věděli jste, že pro
tuto práci se dá vycvičit i obyčejný ratlík? Stačí jen,
aby měl ty správné vlastnos a byl „osobnos “.
Poslední část akce byla věnována práci celníků,
kteří kontrolují dálniční známky, mýta, provádějí
preven vní kontroly kamionů a podezřelých aut...
Prohlédli jsme si „mýtařské“ auto a s napě m vyslechli příběh o tom, jak celníci zadrželi na dálnici
auto plné drog. Toto se ovšem nestává každý den,
často pomůže k odhalení něčeho nezákonného jen
velká náhoda.
Všem příslušníkům Celní správy ČR, kteří u nás byli,
děkujeme za příjemně strávené dopoledne, za jejich milý a vstřícný přístup ke studentům a profesionální vhled do jejich práce.
Jana Stanková, SOŠ Český Brod - Liblice
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Exkurze do transfuzní stanice
V úterý dne 14. března jsme jeli na výlet do transfuzní stanice v nemocnici Kolín. Ráno jsme se sešli před
školou. Cestou k nádraží jsme si stačili nakoupit svačiny a pohodová cesta vlakem skončila ve stanici Kolín
zastávka. Pěší cesta po Kolíně byla příjemná a na místě nás přivítala vedoucí laboratoře paní Zuzka Havlínová. Měli jsme protekci, je to babička našeho spolužáka Petra Kováře.
V úvodní přednášce nám pověděla o složení krve
(erytrocyty, leukocyty, trombocyty a krevní plazma). Krev se uchovává ve 4 stupních Celsia a skladuje se pouze 42 dnů. Víme, že se dá oddělit krevní
plazma, která se zmrazí na mínus 30 až 40 stupňů
Celsia a skladuje se až dva roky.
Červené krvinky žijí 120 dní, vznikají v kostní dřeni a umírají ve slezině. Viděli jsme odběrová místa
i lůžko pro autotransfuzi. Měli jsme možnost nahlédnout do veřejnos uzavřených prostor a seznámit se s centrifugou (odstředivkou krve), prozkoumat kvalitu a pevnost prázdných krevních vaků,

viděli jsme velkou komorovou lednici, kde se krev
skladuje při konstantní teplotě 4 stupně Celsia.
Veškeré odběry a krevní vzorky se posílají na jiná
oddělení a zpět potrubní poštou, kterou většina
z nás ještě neviděla. Dostali jsme drobné dárky a
odznáček prvního odběru krve, známou červenou
kapku. Cesta zpět proběhla bez problémů a my
doufáme, že až dosáhneme 18 let, tak se někteří
z nás stanou dárci té nejdražší teku ny.
B. Blažková, K. Strnadová a P. Kovář, 5. B, ZŠ Tyršova
foto: Edita Horová, ZŠ Tyršova, Český Brod

Sálová kopaná
Měsíc březen byl na naší škole ve znamení sportovních měření sil s dalšími školami okresu. Konaly se turnaje v sálové kopané a všeobecné zdatnos v olympijském víceboji (OVOV).
První vyrazili 14. března do Kolína na halový fotbalový turnaj žáci 6. a 7. tříd. Ti v konkurenci dalších
pě škol z okresu Kolín statečně bojovali, ale konečné umístění bylo pro všechny mírným zklamáním.
Po napínavém průběhu turnaje a naději na postup
do dalšího kola až do předposledního zápasu nakonec obsadili konečné 5. místo ze šes účastníků.
O týden později jeli umístění svých mladších spolužáků vylepšit žáci 8. a 9. tříd. Nálada před turnajem
byla zdravě bojovná a sestava účastníku slibovala

Ze společnosti
velkou naději na úspěch, kterým by byl postup
do další fáze turnaje. Postup sice těsně unikl, ale
účinkování naší školy určitě nebylo ostudou. Z pě
zápasů, které žáci „Myšárny“ odehráli, odcházeli
poraženi pouze jedenkrát a o konečném 3. (a zároveň prvním nepostupovém) místě nakonec rozhodl
vyšší počet remíz.
V obou případech do dalších kol postoupily základní školy z Kolína, ale při zpáteční cestě do Českého
Brodu se všichni účastníci turnaje shodli na jediném. V příš m turnaji už nám postup neunikne.
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Sestava 6. a 7. třída: Jiří Kořínek, Dominik Bičák,
Mar n Šermauer (6. A), Filip Saska, Vít Houša (6.
B), Petr Doležel, Filip Rezek, Jan Vašina (7. A), David
Kubelka, Kryštof Skála (7. B)
Sestava 8. a 9. třída: Jakub Granilla, Vojtěch Vopařil
(8. A), Adam Brabenec, Dominik Jícha, Tomáš Starý
(8. B), Václav Houžvička, Tomáš Chábera, Jan Sklenář, Pavel Šafář (9. A), Luboš Dukay (9. B).
Jan Kropáček, ZŠ Tyršova

Literární pořad Jiřího Brože
V pondělí 6. 3. se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili literárního pořadu o Jiřím Suchém. Vše připravil
a vyprávěl pan Jiří Brož, který k nám zavítal už po několikáté.
Dozvěděli jsme se, že Jiří Suchý je spisovatel, komik, hudebník, textař, výtvarník a divadelník, který
působil a stále působí i ve svých 85 letech v divadle
Semafor, které založil a je jeho ředitelem.
A co že to vlastně divadlo Semafor je? Na tuto otázku jsme dříve nedokázali odpovědět, avšak teď už
to víme. Divadlo Semafor znamená sedm malých forem (poezie, kabaret pro dě , divadlo oživlých rekvizit, pantomima, výtvarné umění, film a hudební komedie, nebo se také někdy uvádí film, poezie, jazz,
loutky, tanec, výtvarné umění a hudební komedie).
Semafor je divadlo v Praze založené v roce 1959.
První hrou, která se v Semaforu hrála, byla hudební
komedie Člověk z půdy autorské dvojice Jiří Suchý

a Jiří Šlitr, kde Jiří Suchý byl autorem textů a Jiří Šlitr
autorem hudby. Kromě hraní, zpívání, psaní básní
i povídek, kreslení atd. se Jiří Suchý také autorsky
podílel na mnoha filmech, např. Kdyby síc klarinetů, Dobře placená procházka, Zločin v šantánu,
Jonáš a Melicharová. Pan Brož nám předčítal z jeho knih příběhy, básničky a také pouštěl hudební
ukázky, jako například píseň Máme rádi zvířata.
Jiří Suchý se zapsal do české hudební a divadelní
kultury. Přednáška se nám moc líbila a dozvěděli
jsme se spoustu nových a zajímavých informací.
Anna Šestáková a Veronika Boumová,
8. A, ZŠ Tyršova
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Krásný týden v Anglii
Kdy vlastně toto dobrodružství začalo? V pondělí 13. března 2017 jsme se hodinu po poledni rozloučili
s našimi blízkými a vyjeli směr Německo, Francie, Belgie s cílem Velká Británie. Cesta byla „v pohodě“ plná
našeho smíchu, bdělos učitelského sboru a paní průvodkyně. Z Francie jsme pluli přes kanál La Manche
trajektem, z kterého byl krásný výhled na osvětlené pobřeží. Vstupem na anglickou pevninu jsme se vrá li
v čase o jednu hodinu.
Po ranním úterním příjezdu do Oxfordu jsme
náš autobus vyměnili za krásný stylový červený
dvoupatrový anglický autobus, kterým jsme se
přiblížili k Lloyds Bank a pokračovali v cestě ke
studentským kolejím s cílem navš vit místa, kde se
natáčel Harry Po er v Christ Church College. Téhož
dne jsme ještě navš vili přírodovědné muzeum.
Po tomto namáhavém dni si nás převzaly rodiny,
u kterých jsme v následujících třech dnech bydleli.
Ve středu ráno jsme si připadali jako doma – ráno
budíček a hurá do školy. Škola byla úžasná, výuka
s rodilým mluvčím v anglickém prostředí je nezapomenutelným zážitkem. Po vyučování jsme navš vili hrad Warwick, který byl postaven roku 1068
Vilémem Dobyvatelem. Na hradě se všem velice
líbilo a i počasí nám přálo.

oficiální sídlo britského panovníka, Tower of London
- palác a pevnost Jejího Veličenstva, Tower Bridge
– zvedací most nad řekou Temží, kolem kterého
jsme projížděli na lodi.
Poté jsme opět nasedli, plni zážitků a nezapomenutelných vzpomínek, do našeho autobusu a vydali se na cestu domů. Připadalo nám, že výlet do
Anglie uběhl velice rychle a byl velice krátký. Většina z nás by zde ještě nejraději zůstala, ale bohužel jelo se domů. Cesta zpátky do našich domovů ubíhala rychle a v sobotu dvě hodiny po poledni jsme
stáli před naší školou a vítali se se svými blízkými.
Anglie byla super, ale jak se říká, vše jednou končí
a home sweet home.
Verunka Vomáčková, 8. A ZŠ Žitomířská

Další den jsme opět šli do školy. Bohužel už naposledy. Poté jsme jeli na výlet ke Stonehenge.
Odpoledne jsme ještě s hli procházku do krásné
katedrály v městečku Salisbury.
Poslední den pro nás byl také, jako všechny předchozí, zajímavý a krásný. Navš vili jsme srdce Anglie
a to Londýn. Byli jsme na světoznámé atrakci London
Eye, viděli jsme Big Ben, který je součás Westminsterského paláce, Westminster Abbey – katedrálu
postavenou v převážně go ckém slohu, Downing
Street – známou ulici v centru Londýna, Trafalgar
Square – náměs v centru Londýna, připomínající
bitvu u Trafalgaru roku 1805, Buckingham Palace –
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Sázení stromků v lese = práce, poučení, dobrá nálada
a také začínající tradice
Za tradici považujeme něco, co děláme každý rok, něco při čem předáváme určité hodnoty dál. A tak se dá
říct, že sázení stromků patří v naší škole již také k tradici. Letos jsme to ž vyrazili oboha t českobrodské
lesy již počtvrté.
Na konci března se vypravila skupinka 13 žáků ze
Základní a prak cké školy s doprovodem několika
učitelů, učitelek a pana školníka do Vrátkovského
lesa. Stejně jako v předchozích letech byl úkol jasný. Pomoci vysadit co nejvíce stromků, užít si příjemný den v lese a hlavně udělat něco pro matku
přírodu. Nebyli jsme na to ale sami. Tradičně nás
doprovázeli zaměstnanci Městského úřadu Český
Brod, kteří kromě své pomoci přivezli i dobrý čaj
a něco na zub.
Jako při každé venkovní akci, i nyní záleželo na počasí. V zimě se pracuje špatně a je jedno, že les je
uklidňující místo. Naštěs nám ale tentokrát počasí přálo. Nepršelo, nefoukalo, sem tam na nás
vykouklo sluníčko - na práci prostě ideální počasí.
Terén byl opět pro nás výzvou. Ale jako již zkušení sazeči jsme se poprali i se strmějším kopcem.
Kam se na nás hrabali kamzíci. Někteří z nás sice

občas skončili na zemi, či se nedobrovolně svezli
po zadní čás těla, ale zase jsme se zvedli a hrdinně pokračovali dál v práci. Za mco polovina z nás
vysazovala malé duby, silnější vyrazili sázet smrky. Dohromady jsme nakonec vysázeli okolo 3000
malých stromečků. A práce nám šla pěkně od ruky.
Potřebovali jsme jen čtyři hodiny!
Do lesa jezdíme rádi, nejenže si vyzkoušíme novou
práci, ale také se pokaždé dozvíme něco nového. Za
bedlivého dozoru „lesních pánů“ (rozumějte tomu
jako uc vé pojmenování zaměstnanců Městských
lesů pod vedením pana inženýra Kopáčka), práce
ubíhala a byla i legrace. Odměnou nám byla nejen
dobře odvedená práce, ale také opékání špekáčků.
Přeci jen bylo potřeba doplnit síly a k návštěvě lesa
už tak nějak opékání podle nás patří. Než jsme dožvýkali, čekal na nás autobus a odvezl nás zpátky
ke škole. Práce v lese nás baví, ale stejně jsme se už
těšili, až si doma zaslouženě odpočineme.
Ještě jednou děkujeme zaměstnancům Městského úřadu za pomoc se sázením, zaměstnancům
Městských lesů za odborné teore cké i prak cké
vedení a už se těšíme na další společné sázení
stromků za rok.
Žáci ZŠ a PrŠ Český Brod
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Spolek přátel obce Liblice
Dne 4. 3. 2017 se v Liblicích již podruhé uskutečnil Masopust, jehož tradici v roce 2016 oživil Spolek přátel
obce Liblice po 53 letech.
V průvodu opět nechyběly tradiční masky, pojízdný lazaret s občerstvením a závěrečné pohoštění.
Zpestřením letošního průvodu byly dvě velbloudice z Národního cirkusu Berousek. Fotografie z akce
je možné zhlédnout na stránkách h p://spolekpratelobceliblice.rajce.idnes.cz/Masopust_4.3.2017/
Další akcí, která se uskutečnila v sobotu 1. 4. 2017
a na které se již tradičně Spolek přátel obce Liblice
také podílí, byl dobrovolný úklid v rámci Ukliďme
Pošembeří s názvem Ukliďme Liblice.
Krásné jarní počasí dodalo energii 21 účastníkům
z řad spolku i dobrovolníků, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí. Pro dě i dospělé byla
připravena odměna a malé občerstvení na cestu.

Doufáme, že náš úklid ukáže všem, jak je důležité
a správné odpad třídit a odkládat tam, kam patří,
a ne odhazovat, kde je to napadne.
Děkujeme všem za pomoc, odměnou je nejen opět
hezké okolí, ale i dobrý pocit všech účastníků, že
mohli svou pomocí přispět k dobré věci. h p://
spolekpratelobceliblice.rajce.idnes.cz/Uklidme_
Liblice_1.4.2017/
Současně si Vás dovolujeme pozvat na oblíbenou
akci „Dopravní den“, která se uskuteční v sobotu
27. 5. 2017 v areálu SOŠ Liblice. Pro dě jsou opět
připraveny různé dovednostní úkoly, jízda zručnos , jízda au čky, testy, zdravověda, hasičský vůz
a další překvapení.
Moc se na Vás těšíme.
Irena Kuklová,
předseda spolku
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Kdo je to kněz
V dobách minulých byl kněz jednou z nejdůležitějších postav obce, a to především z důvodu, že patřil
k nejvzdělanějším lidem. Bylo tedy zcela běžné, že se na něj lidé obraceli s prosbou o pomoc nejen v oblas
duchovní a svátostné, ale také proto, že chtěli napsat dopis, vyřídit některé záležitos …. Kněz byl přirozenou součás života tehdejší společnos .
Když v polovině minulého stole komunis cká
strana začala svůj boj s církví, vnímala, že v první
řadě musí přerušit tyto vztahy. Nejprve vztahy biskupů a kněží, a pak především vztah kněží s lidmi.
Komunismus začal lidi přesvědčovat, že víra je jen
něčím osobním, něčím odděleným od lidského života. A v kontextu toho, že kněz má být také m,
kdo je oddělený od jejich života. A tak tento režim
„uzavřel“ kněze do kostelů a na fary. Tam je jejich
prostor a místo. V obyčejných záležitostech pro ně
místo není. My už naštěs nežijeme v této době.
Církev, jako celý náš národ, dostal dar svobody.
A s m i příležitost některé věci měnit.
Proč to vše píši? V minulém čísle tohoto časopisu
jsem se vám mohl prostřednictvím rozhovoru s panem Mrvíkem představit. A nyní bych rád představil
své plány, své vize. Doba už není taková, jako v první polovině 20. stol. Vzdělanost lidí už je něčím běžným, a tak kněz nebude jedním z nejvzdělanějších
lidí obce. Nemůže mít tedy stejnou úlohu, jako dřív.
I nadále však pla , že by neměl být jen m, jehož
prostorem je kostel a fara, ale že by měl být pastý-

řem, to ž m, kdo žije obklopen lidmi, ve společenství s nimi, kdo sdílí jejich rados i boles .
Obraz pastýře je velmi krásný. Když přijdeme k pastýři, budeme jej moci poznat i podle zápachu. Pastýř není cí t kancelářským papírem, ani navoněným
prostorem různých úřadů. Je cí t svými ovcemi.
Rád bych byl takovýmto knězem. Pastýřem, který
zná rados i boles lidí, a to nejen těch, kteří chodí
pravidelně v neděli do kostela. Chtěl bych tu být
opravdu pro vás. A to nejen proto, abych pokř l, či
pohřbil. Chtěl bych být především m, kdo je ochoten podat pomocnou ruku, vyslechnout, snažit se
pomoc. Tím, kdo také může vést k zamyšlení a reflexi vlastního života.
Rád se budu se všemi setkávat. Ať už třeba na různých společenských ak vitách, nebo také při různých osobních setkáních. Chtěl bych vás povzbudit, abyste se mě nebáli oslovit.
Jsem stále mladý začínající kněz. Který ne všechno umí. Jsem obyčejný člověk, který má také své
limity a své nedostatky. Proto bych vás chtěl také
poprosit o shovívavost a trpělivost se mnou.
Přeji vám požehnané jarní dny.
R. D. Mar n Sklenář
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Začala sezóna závodního aerobiku
Poslední březnový víkend se v Liberci uskutečnil první závod soutěže v aerobiku Mistry s Mistry, kterým
jsme zahájili naši jarní závodní sezónu 2017. Konkurence byla rekordní. Do liberecké sportovní haly dorazilo asi 1400 závodníků z více jak 50 klubů celé ČR.
Jednoho z největších úspěchů dosáhl náš tým Poison, který trénuje pod vedením Elišky Strakošové
a Míši Kokešové. Opro loňskému roku dívky udělaly velký kus práce. Letošní sestava je výrazně náročnější, jak po stránce choreografické, tak i technické. Už nám opět z dalšího dětského týmu vyrostly
slečny. Tento tým má věkový průměr 13 let, což je
„náročné“ životní období a my jsem rádi, že si dívky
zvolily sport jako náplň svého volného času. Jsou
skvělé nejen výkonnostně, ale i jako tým a jsou
přesně m důvodem, proč nás trenéřina baví.
S velkou konkurencí skvěle bojovaly i naše závodnice sportovního aerobiku. Bára Školová 4., Anata
Blechová 9. (z 33 závodnic). Obě osmileté závodnice letos poprvé závodí ve vyšší věkové kategorii. Ze
starších závodnic se do první
desítky podařilo probojovat
i Veronice Vomáčkové.
Všichni naši závodníci pod vedením svých trenérů ukázali
rozhodčím i divákům výborné
výkony, za které byli fantas ckým publikem náležitě hodnoceny potleskem. To byl přesně
ten impuls, který jsme potřebovali do další práce...
Za oddíl aerobiku v Českém
Brodě, Eliška Strakošová
www.corridoor.cz
www.sokolbrod.cz
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Nohejbalové ohlédnu a start do nové sezóny
Neuplynula ani čtvr na roku a nohejbalisté už bilancují…
Každoročně Středočeský kraj vyhlašuje anketu
o nejúspěšnější sportovce kraje za uplynulý rok.
Vyhlášení proběhlo 29. 3. v Mladé Boleslavi. Toto
ohlédnu za uplynulou sezónou bylo i pro naše
nohejbalistky příjemné, protože mezi oceněnými
sportovci mezi plejádou olympioniků byla oceněna za své výkony nejlepší česká nohejbalistka roku
2016 Lenka Cibulková.
Přípravy na letošní zahájení extraligové a ligové
sezóny probíhají nejen ve sportovní přípravě družstev mužů a žen, ale letos i ve společné přípravě
a dokončování prací na novém nohejbalovém areálu. Ve středu 5. 4. se sešli zástupci všech subjektů,
kteří se podíleli na inves ční akci, jejímž výsledkem
je nový sportovní nohejbalový areál, včetně sociálního zázemí. Vedení TJ i nohejbalu tak mohlo poděkovat firmě Profiplus, jako dodavatelské firmě
a dalším subdodavatelům, jako Mady Design, Pavel
Jordák, Fňukal Tomáš, Pavel Hál, Zámečnictví Kosobud, MK Kovokon ALFE s.r.o., V+T MAT s.r.o., Jiří
Štěpař A.STRA zahradnické práce a Jiřímu Kubcovi,
nebo SIBERA SYSTEM s.r.o. stejně tak spolupracujícím partnerům jakými byly Technické služby města
Český Brod, město Český Brod a v neposlední řadě
i tajemnici Marcele Chuchlové a koordinátorovi
akce Milanu Majerovi. Akce se zúčastnili i starosta a místostarostové města a zástupci České unie
sportu (ČUS), za OS Petr Nekolný a KO ČUS Pavel
Suk. Tím se tedy uzavřela stavební část.

Ve čtvrtek 6. 4. jsme uspořádali náborovou prezentaci pro základní školy. Na ukázky nohejbalového
umu se přišlo podívat na třistovky mladých adeptů
této českobrodské úspěšné hry. Pokud máte zájem
i Vy, stačí přijít každou středu od 16.30 hod. na kurty za halou.
V sobotu 8. 4. přišla na řadu herní část. Premiérové utkání mezi loňským mistrem ČR Liaporem Karlovy Vary a nováčkem extraligy TJ Slavojem Český
Brod výrazně potrápilo deš vé počasí, a proto pro
nezpůsobilost kurtů se utkání odehrálo za velké
divácké podpory ve sportovní hale. Předtucha, že
utkání proběhne velmi rychle se naplnila… Sázkaři
asi hořce zaplakali, fanoušci Brodu zajásali. Věřte,
nevěřte zvítězili jsme 6:1!!!
Marek Vedral, oddíl nohejbalu
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Českobrodská pečeť
Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod uspořádal v neděli 19. března 2017 již 24. ročník silničního běhu na 10
kilometrů „Českobrodská pečeť“. Běh se každoročně koná při příležitos výroční povýšení města Českého
Brodu mezi města královská.
Dne 4. února 1437 přijal císař Zikmund město Český Brod mezi města královská a dne 13. března
1437 mu povolil dodnes platný městský znak a přidělil mu právo peče t červeným voskem. Letos
vzpomínáme 580. výročí této historické událos .
Císař v témže roce, v zájmu uklidnění situace v českém království po bitvě u Lipan, povýšil mezi města
královská vedle města Českého Brodu, které těsně
před Lipany odolalo útoku panské jednoty, i město Tábor, jako hlavní baštu husitů (bylo povýšeno
25. 1. 1437).
Na start závodu u autokempu u Podviničního rybníka se postavilo 203 běžců – 149 mužů a rekordní
počet 54 žen. Bylo skoro zataženo s teplotou 7°C.
V 10:30 hodin zazněl startovní výstřel a závodníci
začali zdolávat tradiční trasu běhu po silničce pro
proudu potoka Šembery na obrátku v Dolánkách
a zpět do cíle u Podviničního rybníka.
Cílem jako první proběhl Petr Pechek (Maratonstav
Úpice) v čase 32:00 min., před Ladislavem Kučerou
(ISCAREX Česká Třebová) – 32:28 min., Milanem
Janouškem (Sokol Kolín) – 32:29, Jiřím Milerem
(LAWI Sport - Mladá Boleslav) – 32:30 min. a Marcinem Zagórnym (Polsko) – 32:38 min. V ženských
kategoriích zvítězila Barbora Jíšová (Eleven run
team - Malá Skála) s časem 35:46 min., před Danielou Havránkovou (KERTEAM) – 36:31 min. a Terezou Zuzánkovou (Eleven run team - Jablonec n.N.)
– 38:40 min. Nejstarším účastníkem byl Stanislav
Plešinger ze Sokola Kolín – 79 let. Závod dokončilo
202 běžců.
Běžců z Českého Brodu a běžců startujících za českobrodské kluby bylo pouze osm – 6 mužů a 2 ženy.
Nejrychlejší byla Eva Babicová z pořádajícího oddílu s časem 42:20 min.
V cíli čekalo závodníky sladké občerstvení – perník, koláče, linecké pečivo a dle přání čaj či čaj
s rumem. Krátce po poledni proběhlo vyhlášení
výsledků. Finanční ceny převzalo pět nejrychlejších
v absolutním pořadí mužů a tři nejrychlejší v absolutním pořadí žen. Následovalo předání věcných
cen, včetně pamětních hrnků závodu, prvním pě
běžcům v kategorii mužů do 39 let a prvním třem

běžcům v dalších čtyřech věkových kategoriích mužů
a ve čtyřech věkových
kategoriích žen.
Závod byl uspořádán
i díky finančnímu příspěvku města Český
Brod. Se zajištěním bezpečnos závodníků v prostoru startu a cíle pomohla městská
policie. Oddíl triatlonu děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci závodu.
Výsledky a fotografie jsou na www.triathloncb.ic.cz.
Ing. Václav Čokrt
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Pohybová všestrannost je základem každého sportu
TJ Slavoj Český Brod ve spolupráci s 3RE díky Programu VIII MŠMT, který je zaměřen na podporu sportovní
přípravy dě a mládeže, realizuje již druhým rokem tréninkové jednotky napříč sportovními oddíly.
Pohybová všestrannost, jak už název napovídá,
vede k všestrannému rozvoji dítěte v oblas sportu. V dnešní době můžeme většina dětské populace rozdělit do tří skupin.
Dě , které se už od malička věnují jednomu sportu, bývají většinou jednostranně zaměřené. Určité
čás jejich těla i určité oblas pohybu jsou rozvíjeny více než ostatní. Například u mladých fotbalistů
nebo tenistů je rozvíjena hlavně jedna polovina
těla a druhá je zapojována pouze minimálně. Pak
je tu, v dnešní době tak slabá, skupina dě , které se věnují sportovním ak vitám bez většího zaměření. Jezdí na kole, běhají, lezou po stromech,
chodí na výlety. Tyto dě mají výhodu v tom, že
ve věku, kdy se jejich tělo nejvíce vyvíjí, zatěžují
všechny čás těla víceméně rovnoměrně. Nakonec je tu tře skupina dě - nesportovci. Většinou
přijdou do styku s pohybem pouze v rámci tělesné
výchovy ve škole. Sport je jim z nějakého důvodu
cizí. A to se snažíme změnit.
V hodinách se snažíme vzít všechny tři výše zmíněné skupiny dě a spojit je v jednu. Přímou, ale
i nepřímou cestou se snažíme rozvíjet všechny čásrostoucích dě rovnoměrně. Stejně tak všechny
složky pohybu jako jsou rychlost, koordinace, motorika, obratnost nebo síla. Hodiny jsou sestavo-

vány tak, aby se dě naučily zdravému provádění
základních pohybů a zapojily je ve svém běžném
životě. Učíme je správnému držení těla i návykům,
které provádět během dne, např. správný strečink
před a po fyzické ak vitě. Do hodin zapojujeme
pomůcky jako jsou Bosu, obruče, atle cký žebřík
nebo švihadla. Učíme se základy většiny běžně hraných her (fotbal, florbal, házená, basketbal), které
rozvíjí u dě obratnost, vytrvalost, sílu, ale i odhodlání a týmového ducha. Zábavnou formou jsou
dě učeny atle cké abecedě, všeobecné sportovní
průpravě a základním gymnas ckým prvkům jako
kotoul nebo stojka.
Hodiny všestrannos jsou vhodné pro všechny
typy dě a to díky své komplexní zaměřenos .
U sportovců slouží jako kompenzační cvičení a rozvíjí u nich oblas , které jsou na jejich vlastních
trénincích opomíjeny. U ostatních dě rozvíjí jejich
schopnos a formuje je ke správnému provádění
běžných činnos . A nakonec, u dě sportujících
zřídka nebo vůbec, rozvíjí pozi vní vztah ke sportu
a pohybu jako takovému.
Rádi vás přivítáme na tréninku ať již jako návštěvníky, anebo ak vní cvičence.
Barbora Kulhánková

1. 5. – 31. 5.
1. 5. – 12. 5.
1. 5., 8.30
1. 5., 9.00 – 15.00
1. 5., 9.00 – 17.00
1. 5., 14.00
2. 5., 18.00
2. 5. – 25. 5.
4. a 11. 5., 8.00, 9.00 a 10.00
6. 5.
6. 5., 9.00 – 16.30
6. 5., 14.00
7. 5.
7. 5., 15.00
8. 5., 8.30
9. 5., 16.00
10. 5.
10. 5., 19.30
11. 5., 18.00
13. 5. – 31. 5.
13. 5.
13. 5.
13. 5., 10.00 – 24.00
13. 5., 13.00
13. 5., 14.00
13. 5., 16.30
15. a 18. 5., 8.00, 9.00 a 10.00
17. 5., 8.30 a 10.00

Galerie K
KD SVĚT
Ku lka
Oranžová zahrada
náměs Husovo
Štolmíř
galerie Šatlava
galerie Šatlava
městská knihovna
výlet KČT
MUSIC HALL LIĎÁK
Ku lka
okolí města
TJ Slavoj za halou
Ku lka
městská knihovna
okolí města
zvonice u Nejsv. Trojice
městská knihovna
Podlipanské muzeum
výlet KČT
Štolmíř
město Český Brod
Podlipanské muzeum
Ku lka
kostel sv. Havla
městská knihovna
KD SVĚT

KALENDÁŘ AKCÍ – květen 2017
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Petr Štěpán – výstava českobrodského akademického malíře
Brody v Brodě – putovní výstava fotografií z partnerských měst
Májový českobrodský pohár – mladší přípravka – fotbalový turnaj pro 24 týmů
VI. Českobrodský Fler jarmark – originální autorské výrobky od regionálních i přespolních tvůrců
Okruh Českobrodský – tradiční přehlídka a závod veteránů, aut i motorek
Stavění Májky na návsi
Vernisáž výstavy fotografií z Irska od Václava Vícovského, hudební doprovod Veronika Vícovská
Václav Vícovský: Irsko – výstava fotografií z cest
Zeměpisná abeceda aneb Velká cesta kolem světa – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
Výlet Klubu českých turistů: podle Labe 11, z Nové Vsi u Kolína do Kolína
Memoriál prof. Jaroslava Pelikána – 20. ročník šachového turnaje mládeže
Fotbal, muži C, SK Český Brod – Pečky B
Pravidelná nedělní vyjížďka cykloturis ckého kroužku KČT
Nohejbal, muži A, extraliga 2017, TJ Slavoj Český Brod – TJ DYNAMO České Budějovice A
Májový českobrodský pohár – starší přípravka – fotbalový turnaj pro 24 týmů
Svět hraček a her – odpolední živé čtení pro dě , pohádky, příběhy a básničky o hračkách a hraní
Pravidelná středeční vyjížďka cykloturis ckého kroužku KČT
O čo ide Ide – klubové promítání dokumentárního filmu Tomáše Kudrny
Číst nás baví: čteme pro Vás – podvečerní živé čtení pro dospělé čtenáře
Zlatý věk Českého Brodu – výstava o životě a významu města ve středověku a v době renesance
Výlet Klubu českých turistů: Český Brod – Štolmíř – Černíky – Kounice – Český brod
Pečení chleba ve veřejné peci na návsi a Restaurant Day
Královský Brod - 580 let: městská slavnost povýšení města na Královské město (4. 2. 1437)
Vernisáž výstavy Zlatý věk Českého Brodu
Fotbal, muži C, SK Český Brod – Tuchoraz B
Prážata a Resonance – benefiční koncert, výtěžek půjde na opravu kostela sv. Havla ve Štolmíři
Zeměpisná abeceda aneb Velká cesta kolem světa – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
O Balynce, dobrém štěně – pohádka Karlovarského hud. divadla, pro dě MŠ, ZŠ a volně příchozí

Více na www.cesbrod.cz/akce

18. 5., 9.00 – 16.00
18. 5., 19.00
19. 5. – 25. 6.
20. 5.
20. 5., 9.00 do 13.00
20. 5., 14.00
20. 5., 17.00
20. 5., 19.00
21. 5., 9.00
21. 5., 14.30
21. 5., 15.00
21. 5., 15.00
22. a 25. 5., 8.00, 9.00 a 10.00
23. 5., 19.00
27. 5., 6.30
27. 5., 8. 00 – 16.00
27. 5., 10.15
27. 5., 13.00 – 16.00
27. 5., 14.00
27. 5., 15.00
27. 5., 16.00
27. 5., 17.00
27. 5., 10.00
27. 5., 11.00
28. 5., 10.15
28. 5., 14.00
28. 5., 17.00
29. 5., 8.00, 9.00 a 10.00

RC Kos čka
KD SVĚT
Český Brod a okolí
výlet KČT
MŠ Letadýlko
Ku lka
Ku lka
KD SVĚT
TJ Slavoj za halou
Ku lka
KD SVĚT
TJ Slavoj za halou
městská knihovna
KD SVĚT
start/Městský úřad
Ku lka
Ku lka
areál SOŠ Liblice
Ku lka
TJ Slavoj za halou
Štolmíř
hřiště Liblice
Lipská hora
Lipská hora
hřiště Liblice
TJ Slavoj za halou
hřiště Liblice
městská knihovna

Přijďte pobejt! aneb Den otevřených dveří v RC Kos čka
Křeslo pro hosta – prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., významný český kardiochirurg
Podlipanské hudební slavnos – série koncertů pro příznivce vážné hudby
Výlet Klubu českých turistů: podle Labe 12, Libice nad Cidlinou – Velký Osek – Kolín
Májový jarmark s bazárkem – oblečení, hračky, knížky…
Fotbal, muži C, SK Český Brod – Liblice B
Fotbal, muži A, SK Český Brod – Úvaly
Nechte zpívat Mišíka – dokument o muzikantovi Vladimírovi Mišíkovi (Česko/2017/100 min)
Nohejbal, ženy A, 1. liga 2017, TJ Slavoj Český Brod – TJ Sokol Břve
Fotbal, muži B, SK Český Brod – Radim
Sirotčinec sl. Peregrinové pro podivné dě – výlet do světa kouzel a fantazie, (USA 2016/128 min)
Nohejbal, ženy A, 1. liga 2017, TJ Slavoj Český Brod – TJ Lokomo va Nymburk
Zeměpisná abeceda aneb Velká cesta kolem světa – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
Byt na inzerát: Divadelní společnost Háta – úspěšná komedie v podání známých českých herců
Krajem bitvy u Lipan 35. ročník dálkového pochodu a cykloturis cké jízdy
Turnaj 2008 – fotbalové turnaje pro týmy příslušných ročníků mladší (2008)
Fotbal, dorost, SK Český Brod – Úvaly
Dopravní den v Liblicích – sportovní a zábavná akce nejen v jízdě zručnos
Fotbal, muži C, SK Český Brod – Tuklaty
Nohejbal, muži A, extraliga 2017, TJ Slavoj Český Brod – TJ AVIA Čakovice A
Májové slavnos spojené se zábavou a tancovačkou
Fotbal, TJ Liblice A – Tupadly
Pouť na Lipany – 3. ročník tradičního pochodu českobrodských sokolů a veřejnos
Bitva u Lipan – středověký den s rekonstrukcí slavné bitvy od 16.00h a bohatým programem
Fotbal, TJ Liblice, žáci – Tuchoraz
Nohejbal, dorostenecká liga TJ Slavoj Český Brod – TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice
Fotbal, TJ Liblice B – Lošany
Zeměpisná abeceda aneb Velká cesta kolem světa – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
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Březen - za čtením do knihovny vlezem
Letošní březen, měsíc knih, čtenářů a čtení začal živým čtení pro dě , které proběhlo první březnové úterý,
téměř celý měsíc pokračoval cyklem literárních besed pro žáky ZŠ, a trochu symbolicky jsme ho ukončili
poslední dva březnové dny, ve čtvrtek živým čtením pro dospělé a v pátek pohádkovým odpolednem s panem Andersenem.
Na okně seděla kočka a venku štěkal pes
Podle známé písničky jsme pojmenovali živé čtení
pro dě , ve kterém jsme se společně začetli do pohádek, příběhů a básniček o kočičkách a pejscích,
s líným kocourem Josefem si dě dokonce zacvičily.
Nezapomněli jsme ani na pana Čapka, s jeho Pejskem a Kočičkou jsme „pekli“ dort a věšeli prádlo.
Slovo má Hurvínek aneb Divadlo nás baví
Cyklus besed pro žáky ZŠ jsme věnovali výročím Josefa Skupy, zakladatele Divadla Spejbla a Hurvínka,
a jeho pokračovatele Miloše Kirschnera. V „retro“
úvodu jsme si je oba poslechli z gramofonové desky, pobavili jsme se Hurvínkovými v py a postřeh
dě jsme procvičili na fotografiích z divadelních
představení. Jako zajímavost měly dě možnost
vidět dřevěné loutky z doby jejich prababiček. Příběh o tom, jak Pejsek s Kočičkou hráli divadlo, jsme
si z knihy Josefa Čapka nejprve přečetli a potom si
ho dě zkusily samy zahrát, stali jsme se tak svědky
mnoha vynikajících premiér. Ve druhé čás našeho setkání jsme tradičně představili nové dětské
knihy. Během února a března se v naší knihovně
vystřídalo 727 žáků obou českobrodských ZŠ, ZŠ
Kouřim, Přistoupim, Poříčany, Kounice a ZŠ a PrŠ
Český Brod.
Číst nás baví: čteme pro Vás
Průběh literárního podvečera pro dospělé byl tentokrát trochu netradiční, po krátkých ukázkách
z knižních novinek dostal slovo náš host, pan Jan

Psota, publicista, regionální historik, kronikář, kastelán škvoreckého zámku a také autor odborných
publikací, které mapují historii blízkého okolí Českého Brodu. Představil nám některé ze svých dosud vydaných knih, přiblížil okolnos jejich vzniku,
přidal zajímavos a „historky ze zákulisí“. Vyprávěl
také o svých dalších ak vitách a zájmech, nezapomněl ani na dvě nové publikace, které vyjdou
v blízké době. Pro velký zájem posluchačů si naše
setkání ještě jednou zopakujeme.
Andersen se Čtyřlístkem
Patrony celorepublikové knihovnické akce Noc
s Andersenem byli letos Bobík, Fifinka, Myšpulín
a Pinďa, kamarádi ze Čtyřlístku, v naší knihovně
proběhlo už páté pohádkové odpoledne s panem
Andersenem. Na všechny dětské návštěvníky čekal
nejprve kvíz, jehož tajenku tvořilo slovo ČTYŘLÍSTEK, potom mohli v kuchyni u Fifinky ochutnat
sladké i slané dobroty nebo si sami „uvařit“ zdravou chuťovku ze sýra a zeleniny. V dílničce u Myšpulína dě vyráběly různé velikonoční zápichy,
nejšikovnější vytvořili nádherné jarní zajíčky.
S Pinďou a Bobíkem dě celé odpoledne poslouchaly básničky, příběhy i pohádky, nechybělo ani
oblíbené obrázkové čtení. Každé dítě si domů odneslo - kromě několika svých výrobků a plného
bříška - upomínkovou pohlednici letošní Noci s Andersenem a jedno číslo časopisu Čtyřlístek.
Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Karel Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy
Krásnou češ nu, laskavé vyprávěčství a také trochu „prvorepublikové“ atmosféry zachycuje nahrávka Povídek z jedné a z druhé kapsy Karla Čapka. Literární skvosty interpretují mistři mluveného slova - pánové Ladislav Mrkvička, Josef Somr a Stanislav Zindulka.
Ať již považujeme Čapkovy povídky za významné dílo naší literatury 20. stole či za
ukázku české detek vky, jsou díky mistrovské práci s českým jazykem a poutavému
autorskému stylu stále nejoblíbenější četbou pro všechny generace.

Michal Vaněček: Co má vědět správný Čech
Znáte celou českou hymnu a kolik má slok? Víte, jaké jsou naše státní symboly a co
znamenají? Kolik máme státních svátků a proč je slavíme? Nebo kteří Češi a jaké
vynálezy se celosvětově proslavili? V této knížce se dozvíte odpověď nejen na tyto
otázky, ale také spoustu dalších zajímavos a střípků z naší historie. Máme právo být
hrdí na to, co se nám v historii podařilo, kam jsme posunuli hranice vědy a techniky,
hranice lidských možnos ve sportu, co jsme dokázali v umění.

Petr Angel: Lámání v kole – Afghánistán
Románová zpověď vojáka speciálních jednotek Československé lidové armády, který se
ze dne na den pod záminkou ostrého cvičení v Sovětském svazu ocitl v kruté sovětsko-afghánské válce (1979–1989). Čtenáři odhaluje devět měsíců svého života uprostřed nelítostných bojů, kterých se zúčastnil jako demoliční pyrotechnik výsadkového
přepadového komanda. Hlavní hrdina postupně ztrácí své blízké, aby v drama ckém
vyvrcholení čelil situaci, na kterou nebyl vůbec připraven...

Jan Nejedlý, Jakub Šofar: Po práci legraci
Víte, čemu se za socialismu říkalo moč mrtvé asfaltérky? Co to byl šedý mor, štrougalky, buzertaška, Leninovy sáně či bakelitový jaguár? V době před rokem 1989
jsme zažívali zlatou éru lidové tvořivos – a to nejlepší z ní najdete právě v této
knize. Dostáváte do ruky jedinečný přehled historie, v níž minulost ožívá skrze v py
a žerty. Zábavný i poučný bedekr na cestu do hlubin totality ilustruje dobový obrazový materiál.

Kompletní přehled nových knih za měsíc březen 2017 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Bylo nás sedm a je nás jedenáct
Jsme členové nově založeného cykloturis ckého kroužku při KČT Český Brod. Spojuje nás láska ke kolu a to,
že neradi jezdíme sami. Rozhodli jsme se, že se zapojíme do akce “Ukliďme Pošembeří“ a za každého člena
sesbíráme pytel odpadků.
Jako jeden muž (tři ženy + pět chlapů) jsme se v sobotu 18. 3. dostavili do Masarykovy ulice, začali
sbírat v Dolině a postupovali směr MŠ Letadélko.
Počasí nám moc nepřálo, a tak jsme tento den nasbírali pouze 3 pytle odpadků.
Abychom splnili naši normu, sešli jsme se ještě ve
středu 22. 3., již v neúplné sestavě k pokračování
akce. Sbírali jsme tentokrát v místech bývalé zahrádkářské kolonie směrem Český Brod – Štolmíř.
To, co je zde ukryté v houš nách, je nevídané. Divím se, že úřad trpí tento stav a nenařídí majitelům
úklid (plastové a kovové zbytky aut, lednice, pneuma ky). Sbírání se nám zalíbilo a počet našich členů o čtyři vzrostl, a proto jsme vyhlásili další sběr na
sobotu 1. 4. (žádný apríl). A to v lokalitě “Mexiko“.
Úklid byl z žen m, že již to byl tře týden akce
a m, že TS udržují město v čistotě. Uklízeli jsme
“Za stodolou“ (za bývalým OSP a sběrnou železa).
Nasbírali jsme pouze 1 ½ pytle a byli nuceni se přesunout směrem ke Zvonečku. Zde ale zaperlila naše
Světlana, která nám připravila překvapení (spolu
s přítelem nasbírali po odpoledních zbývající odpadky), a tak jsme je pouze přemís li na úložiště.
Zdařilé dopoledne jsme ukončili u Pepy Kra , při
sklence vína a “koláče touhy“, který jsem upekl dle
receptu ministerského páru Kořínková – Peltrám.
Jinak jsem se měl jako „paša,“ sám senior se třemi
interesantními ženami.

Náš program od začátku dubna do půlky května:
Zahájení sezony na trase Český
Brod – Štolmíř – Kounice – Černíky
2. 4. 9.30 – Břežany – Tuklaty – Horoušany
– Vyšehořovice – Kounice – Poříčany
– Český Brod
Velikonoce se Světlanou:
14. 4. 9.30 Ateliér Kuba

30 km

16. 4. 9.30

Zamražený burčák v Třebestovicích

22. 4. 6.32

Vzpomínka na Svatojánské pěšky se
proudy
Slávou

25 km

Se Slávou B. do Staré Bole26. 4. 9.30 slavi, oběd v Čelákovicích
“Na růžku“
7. 5. 9.30
10. 5. 9.30

pravidelná nedělní vyjížďka

ještě
neurčeno

pravidelná středeční
vyjížďka

ještě
neurčeno

11. 4. 18.00 schůze na “základně“
Pojeďte s námi za sportem, zábavou a legrací! Srdečně vás zveme.
Sláva Břečka

Tuklaty a Tlustovousy slaví
V letošním roce si připomínáme 810. výročí první písemné zmínky Tuklat a 790. výročí první písemné zmínky Tlustovous. Zveme také Vás na oslavy.
Letošní rok je tak uprostřed velkých 800. výročí.
Přestože se jedná o první písemné zmínky, nicméně víme, že toto území bylo obýváno již od pravěku. Kdy přesně došlo ke vzniku obcí, už zřejmě
nikdy nezjis me. První písemné zmínky jsou však
historické mezníky, které se sluší připomenout.

Oslavy začnou Nocí kostelů 9. června a vyvrcholí
o víkendu 17. - 18. června, kdy jsme připravili inspira vní program.
Hlavním bodem programu oslav v neděli 18. června bude křest knihy Dějiny Tuklat a Tlustovous,

Píšete nám

Českobrodský zpravodaj
duben 2017

39

regionálního historika a kronikáře Jana Psoty. Publikace zpracovává historii obou vsí, které dnes tvoří
jednu obec, a přináší celkový přehled jejich vývoje.
Zajímavé je i vysvětlení několika historických omylů, které se dosud o našich dějinách tradovaly.

V letošním roce organizujeme v Tuklatech řadu dalších společenských akcí, vedle tradičních také zcela mimořádné, jako je koncert Vlachova kvarteta
27. 5. od 17 hodin v rámci Podlipanských slavnos
v tuklatském kostele Narození sv. Jana Kř tele.

Křest bude obohacen o přednášku Jana Psoty Medailonky z historie Tuklat a Tlustovous. Jaké zajímavos , včetně co nebylo řečeno v knize, si můžete
osobně poslechnout, když Tuklaty a Tlustovousy
navš víte 18. června.

Doprovodným programem bude i červnová výstava archeologických nálezů z Tuklat a Tlustovous
v Podlipanském muzeu.
Všechny akce a kulturní program jsou uveřejněny
průběžně na webových stránkách obcí www.tuklaty.cz.
Rádi bychom Vás pozvali na oslavy k nám do Tuklat
a Tlustovous.
Za organizační tým,
Jana Ammerlaan

Ilustrační foto, zdroj: Kronika obce Tuklaty – Výřez ze sbírky pohlednic Ing. Miloslava Klicpery
ze Škvorce
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Píšete nám

Školní lesní podnik v Kostelci n. Černými lesy
Středisko okrasných a lesních školek Jevany
Letošní zima byla pro rostliny příznivá, spousty sněhu a mráz jim prospěl k odpočinku, pod vrstvou sněhu
pěkně přezimovaly. Ale je tady opět JARO, a díky krásnému počasí máme prodejnu již od poloviny března
připravenou pro zákazníky se spoustou nového zboží a rostlin. V zimě jsme navš vili specializované zahradnické výstavy s okrasnými rostlinami, a vybrali pro vás pěkné a zajímavé rostliny i od jiných českých,
ale i zahraničních pěs telů.
A protože nejsme pouze překupníci a prodejci, tak
jsme celou zimu ve sklenících množili a roubovali
rhododendrony, jehličiny a listnaté stromy, a řízkovali keře z tvrdých řízků, abychom si připravili
mladé rostliny pro příš roky. Nyní už jsou jarní
práce v plném proudu a na polích vyzvedáváme
velké stromy a keře s balem s pomocí vyzvedávacích strojů. Sázíme prostokořenné rostliny do
kontejnerů a věnujeme se expedicím rostlin pro
zahradnické firmy a jiné prodejny s okrasnými rostlinami. V lesní školce vyzvedáváme lesní sazenice
pro zalesňovací práce.
Letos opět budeme mít pro vás připravenou kolekci krásných růží, které kupujeme od specializované růžové školky na severu Moravy. Tyto růže
v prosinci založíme do zakládek a zasypeme pilinami, kde bez poškození přezimují. Brzy na jaře,
v březnu, je sestřihneme zhruba na 5 oček, rány
po odstřižených větvích namočíme do roztaveného vosku. Je to vlastně směs
para nů a fungicidních látek,
které zabraňují vysychání
a napadení otevřených ran
plísněmi a houbami. Část
takto ošetřených sazenic růží
jde přímo do prodeje, jako
prostokořenné a větší část
přesazujeme do tří litrových
kontejnerů, označíme š tky a vystavujeme na záhony
k dalšímu dopěstování. Takto
bude připraveno kolem 3000
růží. Budou to polyantky,
velkokvěté, pnoucí sadové
i anglické růže ve více než 40
kul varech.
Prodejní doba naší prodejny
bude od dubna ve všední dny

již do 17.00 a již od poloviny března je otevřeno
i v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Vezměte k nám
s sebou i dě čky, máme zde krásné dětské hřiště
s houpačkami, klouzačkou a lezeckou stěnou.
Na květen, přesně v pátek 12. a v sobotu
13. 5. 2017, připravujeme již tradičně Dny otevřených dveří. V době od 9.00 do 17.00 hodin vám
rádi představíme náš výrobní program s ukázkou
jednotlivých pracovišť, zhruba hodinovou procházkou po okrasné školce s výkladem, občerstvením
a cenovým zvýhodněním rostlin a zboží.
Je to sice ve dnech zmrzlých mužů, ale doufáme, že
se počasí povede a všichni si to užijeme.
Těšíme se na vaší návštěvu.
kolek v okrasných a lesních školek,
www.slp.cz

Píšete nám

Českobrodský zpravodaj
duben 2017
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Z mých dětských válečných a poválečných pobytů
– vzpomínky na Českobrodsko (2. část)
Vzpomínky mám jen ojediněle. Jedna silná je
z války. Večer, při posledním přesedání v Kolíně
kontrolovali SSáci namátkově doklady a zavazadla.
U jednoho muže zjis li, že veze buchty s mákem.
Dva chlapi s puškami ho odváděli kalným světlem
čekárny. U dalšího zjis li větší kus masa, než odpovídal ¼ kg přídělu na lístky. Všechno se to nesmělo.
Ten mák byl důležitý produkt. Musel se odvádět
– Hitler potřeboval olej pro válku. My se museli jen
legi movat. Horší by to bylo cestou zpět, kdy babička nám dala vše, co mohly, s tetou sehnat a vyměnit, třeba za králíka. Moc jsem se bála. Strach
umocňovalo napě , nervozita lidí, únava z dlouhé
cesty a zima.
Vzpomínka z léta. Šli jsme s taťkou dolů do lázní.
Byly to 2 nekryté bazény s oslizlými, cihlovými stěnami. Vedlo tam pár schůdků. Otec mě poučil co
dělat s rukama a nohama, držel mne, a když uznal,
že jsem to pochopila, pus l mě. Jemu sahala voda
po prsa, moje hlava mu končila nad pasem. Voda
mi nechutnala, ale pár temp jsem udělala, takže
v necelých osmi létech jsem se naučila v Brodě plavat. Za dva, nebo tři roky v létě jsem tam
chodila s dětmi už bez dozoru. Měla jsem plavky
černé, nahoře šikmo zeleno-černo-bílé pruhování.
Nemohly jsme se nabažit plechové klouzačky. Radost, výskot, na všechno jsme zapomněly. K večeru, když jsme se chystaly k odchodu, jsem zjis la,
že mám prodřené plavky. Bílý zadek sví , díra větší
než dlaň. Na koupání se šaty nenosily, chodilo se
jen v plavkách, nejvýš s ručníkem okolo krku, když
plavky oschly, šlo se domů. Aby hubování za pozdní
příchod nebylo tak zlé, vyprovodila mě Jára Kuncová. Babička spínala ruce, co že to ta její vnučka
pořád provádí. Plavky mi nějak spravily, záplata
nebyla skoro vidět a nosila jsem je ještě pár let.
Ve válce nebylo nic k dostání. U babičky v šenkovně jsem měla svůj stůl – poslední vpravo. Pastelky,
papír, omalovánky, maličký proutěný, bleděmodrá
kočárek asi 25 cm vysoký, malá celuloidová panenka a hadříky „klůcky“ na ni. To bylo vše. U stolu
napro sedával pan Lauda – „štamgast“, Byl statný, vysoký, nosil tmavý oblek s vestou, na ře zku
v kapsičce hodinky „ cibule“. Bílé vlasy, holá hlava
se zbytky vlasů po stranách. Moji pozornost upou-

távala dlouhá faj a, kterou nacpával, zapaloval
a při bafání pouštěl ke stropu bílé kroužky a obláčky. Dlouhé nohy měl natažené do uličky. Tak
trávil pan Lauda při jednom pivu své večery. Rádio
a televize nebyly. K panu Laudovi patří jedna vzpomínka mé maminky, asi z roku 1925, kdy byl zde
můj budoucí bratr. Babička ho naučila modlitbičku,
aby asi zmírnila před Bohem dopad naší ateis cké rodinné výchovy. Poklonil se a: „Andělíčku, můj
strážníčku, opatruj mi mou dušičku a tuhle pánovu
taky“. Domluvy nepomohly, mrňous trval na svém.
Prosba vyslaná k nebesům zůstala tak. Vedle pultu
s pípami, kde se točilo „českobrodské“, stál na stole skleněný zvon, který se nesměl zdvíhat, protože
pod ním na talíři byly řádně oklihlé olomoucké syrečky. Babička z nich dělala oblíbenou a žádanou
„sejčkárnu“. Zralé, polotekuté syrečky se rozsekaly
s kouskem másla, cibulí, zakáplo se to pivem, nebo
mlékem, přidala se sůl, trochu papriky, pepř, to
aby „kunčo i“ hodně pili. Po uležení byla výborná,
chlapi ji milovali. Také vařila vyhlášenou „držkovku“ s mastnými červenými oky, ve kterých plavala
voňavá majoránka. Limonády byly žluté, oranžové
a malinové v lahvích s porcelánovým uzávěrem.
Když se drátěná páčka zvedla, šumivé bubliny
příjemně šimraly v nose. Teta chovala hodně králíků, asi 40. Ze dvorka se přešlo pod mohutným
ořechem, spoutaným obručí vpravo k řadě dveří. První, suchý záchod – páni, další byly asi troje
byly chlívky, původně prasečí a tam bydleli králíci.
Poslední dveře, záchod – ženy. Tolik králíků něco
spotřebovalo, chodily jsme s tetou na trávu, většinou ke Štolmíři do brambor. Trhaly jsme svlačce,
bodláky, nožem dloubaly mlíčňáky a cpaly do pytlů. Na kolo se vešly 2, někdy i 3. Byly tvrdé a těžké.
Pospíchaly jsme domů, abychom mohly pytle vysypat a tráva se nezapařila. Okolo nás jezdily vlaky.
Nechávala jsem práce a počítala vagony. Náklaďák
vezl 40, jednou i 70 vagónů. Lokomo va vpředu,
druhá vzadu. Trať ku Praze byla hodně frekventovaná. Materiál, zbraně a bůhvíco všechno vlaky
vozily.
Zlata Zákoutská
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Sudoku
Ob žnost – středně těžká

Řešení

3

9

2

7

8

3

5

6

4

8

9

2

7

1

7
1
4
9
6
5
3

5
6
1
7
3
4
2

6
8
2
3
5
1
9

3
2
5
9
4
7
6
8

9
8
4
5
2
1
3
6

6
4
3
7
1
9
8
5

5
1
9
6
8
2
7
4

3

7

5

8

7

6

2

9

1

3

4

3

8

2

3

7

6

1

3
6

4

9

4

1

2

7
5

1

9

4

4

2

7

5
9

2

8

8

4

3

6

1

4

5

6

þ(6.ê%52'.5É/(-,ŏÌ+2
70
(PDLOQRYDNRYD#FHVEURGF]ZZZNGVYHWF]IDFHERRNFRPNGVYHW
-

.UDMVNiVRXWĚæQtSŐHKOtGND=8ãSURQiMHP



PDYHO+HODQNRQFHUW„YOtGQpKRStVQLÿNiŐH´
=58ã(12





2%\ODQFHGREUpPäWĚQĚWL.DUORYDUVNpKXGHEQtGLYDGOR
SRKiGNDSUR0ãD=ãGOHGRKRG\QDPtVWĚLSUR YROQĚ
SŐtFKR]t]D- .ÿ.

 .ŐHVORSURKRVWD08'U-DQ3LUN'U6F
3ŐHGSURGHM.ÿQDPtVWĚ.ÿ


1HFKWH]StYDW0LätNDILOPSURGRVSĚOp
UHæLH-LWND1ĚPFRYiGRNXPHQWiUQtKXGHEQt
þHVNRPLQXW
=iNODGQtYVWXSQp.ÿ
StudentLVHQLRŐLDGĚWLGROHW.ÿVOHYD.

 6LURWÿLQHFVOHÿQ\3HUHJULQRYpSURSRGLYQpGĚWLURGLQQë
GREURGUXæQëIDQWDV\86$PLQ
=iNODGQtYVWXSQp.ÿ
6WXGHQWLVHQLRŐLDGĚWLGROHW.ÿVOHYD
%\WQDLQ]HUiW'LYDGOR+iWDNRPHGLH
3ŐHGSURGHM.ÿQDPtVWĚ.ÿ
.DYiUQDRWHYŐHQDYæG\KRGLQXSŐHGSŐHGVWDYHQtP NURPĚNLQD 
3ŐHGSURGHMDUH]HUYDFH,&QiP$UQRäWD]3DUGXELFþHVNë%URG
2QOLQHYVWXSHQN\ZZZJRRXWF]



35Èä$7$ $ 5(621$1&(
9È6 65'(ý1ċ =928

9 .267(/( 69 +$9/$

â72/0Ëě
9  +2',1
9é7ċä(. = .21&(578 %8'( 328ä,7
1$ 235$98 .267(/$

VE\EJNÁ PEC VE ŠTOLMÍ\I
SrdeēnĢ zveme všechny, kterým chutná domácí chléb. V roce 2017 budou
následující termíny veƎejného peēení:

15. dubna
13. kvĢtna
17. ēervna
22. ēervence
19. srpna
16. záƎí
14. Ǝíjna
PƎípadná zmĢna programu bude uveƎejnĢna na www.mamaloca.cz
Pokud máte zájem o individuální (skupinovou) akci na peēení chleba, koláēƽ,
atd., ozvĢte se na tel. 774 650 198 – p. Stuchl

PODNIKÁTE? NABÍZÍTE
OTEVŘELI JSTE SVÉ SLUŽBY?
NOVÝ OBCHOD? DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
Inzerujte

v ČESKOBRODSKÉM ZPRAVODAJI!
Proč?

...má dlouholetou tradici – vydáváme již 54. ročník
...roznášíme ho v nákladu 3000 ks každý měsíc zdarma do všech
schránek v Českém Brodě, Štolmíři, Liblicích a Zahradách
...dostanete ho i v městské knihovně, na informačním centru,
na podatelně, ve vybraných kavárnách a trafikách ve městě a také
je rozesílán poštou odběratelům, kteří si o tuto službu zažádají
...díky pestrému obsahu ho čte velký okruh čtenářů všech
věkových kategorií
...je volně ke stažení na webových stránkách města
...nabízí inzerci šitou na míru (blokovou, exkluzivní i řádkovou,
PR články)
...podporuje místní podnikatele

KONTAKT

...BONUSY při opakované inzerci – levnější tisk Vašich
propagačních materiálů, vizitek a letáků

Informační centrum Český Brod, tel. 321 612 218/9, e-mail: cbz@cesbrod.cz
Dana Brejchová (Profi-tisk group s.r.o.) – obchodní zástupkyně pro Český Brod,
tel.: 603 588 338, e-mail: brejchova@profitisk.cz

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

Bydlím tu s Vámi!
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Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.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

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

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

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

SLUŽBY PRO: OSOBNÍ VOZY I DODÁVKOVÉ
VOZY I NÁKLADNÍ VOZY I PŘÍVĚSY I NÁVĚSY I
ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU
SERVIS OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

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

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

PNEUSERVIS PRO OSOBNÍ,
NÁKLADNÍ, ZEMĚDĚLSKÉ A MOTO
Prodej PNEU | Prodej disků
hlíníkových i plechových | Montáž,
vyvážení, opravy pneu | Uskladnění
letních i zimních pneumatik

Držitel certiﬁkátu ISO 9001, 14001

Provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8.00 – 18.00, So – 8.00 – 15.00
SERVIS: tel.: 602 313 343 AUTODOPRAVA: tel.: 602 326 785

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

WWW.FAJNPARK.CZ

Chcete poznat místo, kde si užijete
spoustu zábavy, odpoēinete si a prožijete
FAJN den?

P\IJETE do FAJNPARKU
v
CHLUMCI NAD CIDLINOU
HOPSÁLKOV, ZVÍ\ÁTKOV, DINOPRALES,
PÍSENÉ H\IŠT , BOSOV…

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

.203/(71¨6/8Ŗ%<3521./$'1¨$262%1¨$87202%,/<
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* servis
*VHĵÈ]HQÈVYöWHO
*JHRPHWULHQ¼SUDY
*VHUYLVNOLPDWL]DFÈ
*SQHXVHUYLV
*Y¼OFRY¼]NXwHEQDEU]G
*WHVWWOXPLèŉSÄURY¼QÈ
*VNODGQ¼KUDGQÈFKGÈOŉ
SĵÈSUDYDQD67.

Kontakt:

+420 725 792 709
+420 727 964 432
+420 702 048 798
Otevírací doba:
3R3¼
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0<&¨&(17580
* mycí linka CHRIST
pro osobní i nákladní auta
* renovace laku
* UHQRYDFHVYöWORPHWŉ
* UXèQÈèLwWöQÈLQWHULÄUXYR]LGHO

.RQWDNW



+420 725 936 997
Otevírací doba:
3R3¼
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1H



Kontaktujte nás:
info@autocentrumhajek.cz
Hlavní 250, 250 82 Tuklaty
SĵÈPRXVLOQLFH3UDKD.ROÈQ

PRODEJ OBJEKTU
K BYDLENÍ a PODNIKÁNÍ
eský Brod, ulice Jungmannova
Pozemek 1 124 m2, užitná plocha 593 m2
Pravidelný roēní výnos
Cena: 8.400.000 Kē
PƎízemí: kavárna, kadeƎnický salon a 2x cviēební sál
1. patro: 3 byty (2+kk 60m2, 2+kk 75m2, 4+1 120 m2)

JAN HOLUB, tel. 604 72 90 47
Jan.holub@century21.cz

Základní škola a Praktická škola Kostelec nad Černými lesy, K Jatkám 748
vyhlašuje ZÁPIS
do přípravné třídy běžné ZŠ pro děti s odkladem školní docházky, do ZŠ a ZŠ speciální
21. 4. 2017 od 10 do 15 hodin
Nabízíme: příjemné prostředí, velkou zahradu, hřiště, malý počet žáků ve třídě, individuální přístup, kompenzační a rehabilitační pomůcky, kvalifikované speciální pedagogy, individuální vzdělávací plán, asistenty pedagoga,
školní družinu, možnost stravování ve školní jídelně, zajímavé akce během školního roku, poradenství v oblasti
výchovných a vzdělávacích obtíží, profesní poradenství, možnost studia na naší SŠ - Praktické škole dvouleté
Přineste: občanský průkaz, rodný list dítěte, doporučení PPP nebo SPC, u děti s odkladem školní docházky i doporučení lékaře nebo psychologa
Kontakt: Mgr. Pavla Rývová, řed. školy, tel. 321 697 002, 731 449 250, e-mail: zvs.kostelec@mybox.cz

na výlety a putování, na cesty i na doma
Vyzkoušejte Lechův salám - uzeninu s příběhem
(více informací na prodejně)

Těšíme se na Vás
v Řeznictví U Sojků
v Českém Brodě

Turistický salám
Sedlácká šunka
Špekáčky
Kouřimské párečky

Husovo náměstí 61
Tel.: 321 622 260

ALUFIX Bohemia spol. s r. o.
ýerníky 7,
289 15 Kounice, okr. Nymburk
Zapsaná u MČstského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 3707
Tel.: 321672501, 321672502 Fax: 321672500
E-mail: alufix@alufix.cz

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zahraniþní výrobní a obchodní spoleþnost ALUFIX BOHEMIA s.r.o. s více jak 25letou tradicí na þeském trhu se sídlem v ýerníkách
(ca. 5 km od ýeského Brodu) hledá pracovníka na pozici „SKLADNÍK VZV + ěIDIý“. Spoleþnost se zabývá prodejem úklidových
a obalových produktĤ pro domácnost.
PěEDPOKLADY A POŽADAVKY:
SPOLEHLIVOST- DOBRÁ PRACOVNÍ MORÁLKA
BEZÚHONNOST – þistý trestní rejstĜík
BYDLIŠTċ V BLÍZKÉM OKOLÍ VÝHODOU PRO OBċ STRANY
ěIDIýSKÝ PRģKAZ SK. B PODMÍNKOU, ěIDIýSKÝ PRģKAZ SK. C VELKOU VÝHODOU
PRģKAZ NA OBSLUHU VYSOKOZDVIŽNÉHO ELEKTRICKÉHO VOZÍKU VÝHODOU
DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV
NÁSTUP CO NEJDěÍVE
PRACOVNÍ NÁPLĕ:
Stabilní pracovní doba 5 dní v týdnu pondČlí – pátek jednosmČnný provoz
evidence, kontrola, uskladĖování a vyskladĖování zboží
NABÍZÍME:
stabilní pracovní pozici
zajímavé platové ohodnocení
pĜíjemné pracovní prostĜedí
firemní benefity
Pokud Vás tato pozice zaujala a splĖujete uvedené požadavky, tČšíme se na Vaši odpovČć.
ODPOVċĆ s vaším STUKTUROVANÝM ŽIVOTOPISEM a TELEFONICKÝM kontaktem posílejte na email: alufix@alufix.cz
nebo POŠTOU NA ADRESU SPOLEýNOSTI: ALUFIX Bohemia spol. s r. o., ýerníky 7, 289 15 Kounice, okr. Nymburk
S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona þ. 101/2000 o ochranČ osobních údajĤ.
Pokud nás Váš osobní profil zaujme, urþitČ se Vám ozveme, v opaþném pĜípadČ nebudete kontaktováni.

Úvaly pĜíjme SKLADNÍKA
Požadujeme: Ĝidiþský prĤkaz sk. B, aktivní pĜístup k práci,
peþlivost, zodpovČdnost a samostatnost.
Odpovídající finanþní ohodnocení. Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová
Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice
150 metrƽ od vlakového nádraží

www.diabetologiepraha9.cz
Telefon: 604 887 365

RozšiƎujeme ordinaēní hodiny
PƎijímáme nové pacienty

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

ODBORNÉ MASÁŽE

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

157 529

Koupím činžovní dům v Českém Brodě,
může být i ve špatném stavu. Telefon: 728074275
VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního medu přímo
od včelaře. 1 kg 150 Kč, množstevní slevy. Přijímáme
objednávky na oddělky s F1 matkou, r.m. 39*24 a 2/3
Langstroth. Štolmíř 99, Český Brod. Tel.: 777913531.
WWW.MEDOVASAMOTA.CZ
Využij PC/net, www.moderniprace.cz
Sběratel koupí obrazy, serigrafie, sky aj. od malíře
Zdeňka Sýkory. Kruhy, půlkruhy, čtverce, tenké a silné
čáry malované barevně i černobíle atd. Pla m hotově!
cz.sberatel@seznam.cz, tel. 776 776 476! Upozornění na
prodávaný obraz finančně odměním! Kupuji i jiné malíře!
DOPRODEJ POBYTŮ
Chorvatsko, KORSIKA a na přání:
Doprava od domu a výlety.
Příjemné ceny.
Cesty loděmi s plnou penzí po mořích a oceánech!
Dě i zdarma.
Začátek prodeje řetězce cest po ČR, SK
a okolí: 1 – 3 dny.
PODROBNÉ INFORMACE:
kancelář – Arnošta z Pardubic č. 13
Po, St, Pá, So dohodou. Tel. 603 539 701, 604 244 987
e-mail: lido-cs@seznam.cz,
nové stránky: calido.weebly.com

CistaZamkovka.cz
PO ←

→ PŘED

▫ čištění nečistot, plevele,
mechů, plísní, oleje, rzí
▫ čištění dlažby, betonu,
kamene apod.
Tel.: 605 477 206
E-mail: info@cistazamkovka.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
Středisko okrasných a lesních školek
www.slp.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pátek 12. 5. 2017 (9-17 hod)
Sobota 13. 5. 2017 (9-17 hod)
PROGRAM:
• Volný vstup do areálu okrasných
a lesních školek
• Prohlídky provozu s odborným výkladem (každou hodinu, nebo dle
zájmu)
• Individuální prohlídky pracovišť
(ukázka řízkování, roubování, přesazování, vyzvedávání dřevin)
• Ukázky strojů a jejich práce
• Po celou dobu akce bude otevřena
naše prodejna okrasných rostlin,
veškerý sortiment bude cenově zvýhodněn o 10%
• Kdo si přesadí rostlinku, vezme si ji jako dárek domů
• V místě je parkoviště, dětské hřiště, možnost občerstvení
Na vaši návštěvu se těší kolektiv okrasných a lesních školek
Kde nás najdete?
Areál okrasných a lesních školek + prodejna okrasných rostlin
V lánech 214, 281 66 Jevany
GPS: 49°58´41´´N, 14°49´45´´E
Prodejní doba:
zimní období (listopad – březen) po-pá 8-15 hod.
letní období (duben – říjen) po-pá 8-17 hod, so 9-12 hod.

KAŠLU NA KONĚ,
JEZDÍM NA KOLE

KVALITNÍ ELEKTROKOLA
HORSKÁ, KROSOVÁ I MĚSTSKÁ
MOTORY BOSCH,BAFANG A APACHE
ČESKÝ VÝROBCE
CENY OD 19 990 .-

ČESKÝ BROD
SUVOROVOVA 136
WWW.AUTOMOTOVELO.CZ

PRODEJ A PŮJČOVNA
STŘEŠNÍCH BOXŮ A NOSIČŮ KOL
V NABÍDCE ŠIROKÝ SORTIMENT
NOSIČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

WWW.AUTOMOTOVELO.CZ

NABÍZÍME:

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

Vepřová kýta bez kosti – 95 Kč/kg
Vepřová játra – 25 Kč/kg
Vepřové sádlo hřbetní – 25 Kč/kg

ceny jsou platné od 21. 4. do 30. 4. 2017
na prodejně v Českém Brodě

