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Co nového

Byl pozdní večer…
Uzávěrka tohoto čísla Zpravodaje dává možnost ohlédnu nejen za dubnem, ale i za událostmi první poloviny května.
Především prodloužené víkendy začátkem května nám daly možnost po zimě, byť i v chladnějším provedení
než na jaké jsme zvyklí, se setkat se sousedy, známými u prvních posezení na terasách a verandách, která
se protáhla také do pozdního večera.
Vedle individuálních akcí díky finančním příspěvkům z rozpočtu Fondu podpory sportu, kultury a volného
času pro 24 českobrodských spolků začala i plejáda 70 akcí, které nás v Brodě letos čekají… Duben a zejména pak květen jsou jedním z vrcholů pořádání zmíněných akcí. A tak do pozdního večera proběhly akce
i jejich hodnocení. Jde například o PoŠuk (Pošemberský ultrakros), čarodějnice, Okruh českobrodský, stavění májky pečení chleba a vaření piva ve Štolmíři, akce v Liblicích, turnaje fotbalových mladších a starších
přípravek na Ku lce, šachový turnaj J. Pelikána, MR v nohejbalu kategorii singlů dorostenců. Své první jarní
kilometry v dobré, jen opět o rok starší, společnos polykají i naši turisté.
K sezónnímu závěru spějí akce v KD SVĚT, ale za m nestačí vychládat křesla pro hosty, stejně tak jako sedadla na tribunách fotbalu, nohejbalu či tenisu, jejichž soutěže jsou v plném proudu.
Ve školách, …tento mladého věku čas, přináší díky administra vě spojené se zápisy do MŠ, prvních tříd
ZŠ a přijímacími pohovory na SŠ večery poněkud pozdní, stejně tak jako příprava maturantů na zkoušky
dospělos . Prvňákům přeji hodně rados , maturantům ať září, nebo v září…
Dnešní číslo Zpravodaje přináší také články o akcích škol, českobrodských skautů, pozvánky na bitvu u Lipan
s doprovodnými programy a na Ku lku na netradiční soutěže pro otce a dě .
Dozvíte se také, jak se letos uklízelo v rámci akce Ukliďme Pošembeří.
Do redakční rady Zpravodaje jsme s hli zachy t i první pocity a dojmy z oslav 580. výročí povýšení města
na královské v duchu mo a Oživení, Ohlédnu , Oslava.
Ale když se vrá m na začátek svého úvodníku celé uplynulé období, jak si to čtu, tak i květen znamenají
oživení, ohlédnu i oslavu, nejen májové přírody.
Pavel Janík
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Krátce z města
Zastupitelstvo města na svém jednání 5.4.2017
projednalo a schválilo:
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok
2017, v němž se rozpočtové příjmy zvyšují na
144.578.900 Kč, rozpočtové výdaje provozní se
zvyšují na 120.458.900 Kč, rozpočtové výdaje
inves ční se zvyšují na 29.720 000 Kč, položka
financování se nemění.
Dodatky smluv na dopravní obslužnost 2017 na
jednotlivé linky autobusové dopravy na rok 2017
ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované
dopravy na roky 2010-2019. Celková částka ročního doplatku prokazatelné ztráty k předpokládaným tržbám činí 1.649.464 Kč. Částka schválená v rozpočtu na rok 2017 činí 1.800 000 Kč.
Souhlas s prohlášeními vlastníka pro domy
č. p. 1392 a 1393 ul. Kounická v Českém Brodě,
které vymezuje bytové jednotky v domech. Jedná se o další administra vní krok v rámci priva zace bytů v těchto domech.
Uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Český Brod
a obcí Tismice. Obec Tismice nyní staví kanalizaci a schválená dohoda stanoví podmínky pro
připojením obce Tismice na kanalizaci a ČOV
města.
Uzavření posledních veřejnoprávních smluv
(VPS) o zajištění povinné školní docházky žáků jiných obcí v základních školách zřizovaných městem Český Brod s obcemi Masojedy, Přišimasy,
Chrášťany. Tím jsou podepsány VPS s obcemi,
které o ně projevily zájem a mají m za roční
poplatek na žáka ve výši 2.000 Kč garantovanou
školní docházku pro své dě .
Poskytnu dotace z Programu č. 2: Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města ve výši 276.000 Kč a uži finančních
prostředků z Fondu sportu, kultury a volného
času ve výši 495.000 Kč na městské akce.
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Rada města na svých jednáních v měsíci dubnu
vedle tradičních administra vních bodů, jakými
jsou věcná břemena, vyhlašování záměrů, zprávy komisí, informací o plnění úkolů zadaných radou a doporučení pro zastupitelstvo projednala
a schválila:
Vymáhání pohledávek za společnos Českobrodská nemocnice s.r.o. na nájemném za r. 2014
a 2015 včetně příslušenství soudní cestou.
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce, který zachycuje
skutečnost, že Městská knihovna dostala do užívání nové prostory v 1. patře č.p. 1.
Uzavření kupní smlouvy na realizaci zakázky
„Venkovní fitness“ se společnos Enuma Elis
s.r.o., divize RVL13.COM (viz strana 6).
Uzavření smlouvy o dílo s firmou HALKO na
dobudování zpevněných ploch v souvislos
s dokončením stavby nové školy v areálu nemocnice.
Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ zřizovaných
městem do výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ I.
Výroční zprávy příspěvkových organizací a MP
s výjimkou škol. Výroční zprávy jsou zveřejněny
na webu města i příspěvkových organizací.
Uzavření smlouvy o dílo VZ „Pro povodňové
opatření města a ORP Český Brod“.
Uzavření dodatku se společnos Kolínská lesní
společnost s.r.o., kterým se stanovují ceny za
prodej dřevní hmoty a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Kolínskou lesní spol. s r.o. o rozšíření
možnos sázení jamkovou metodou, která zlepší
ujímavost sazenic lesních stromů.
Poskytnu dotace z Programu č. 2: Podpora
tradičních akcí města, vybraných forem práce
s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory,
reprezentace města ve výši 219.500 Kč.
Uzavření smlouvy o dílo na odbahnění a revitalizaci rybníka ve Štolmíři s firmou HB Golf Havlíčkův Brod.
Jmenování členů hodno cí komise Programu
podpory ak vit v sociální oblas pro r. 2017.
Dohodu o vytvoření pracovních příležitos
v rámci veřejně prospěšných prací.
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Body projednávané Zastupitelstvem města 5. 4. 2017
1. Schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu
na rok 2017
2. Schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost 2017
3. Prodej podílu pozemku v k.ú. Chotěšice
4. Odkoupení pozemků ve Zborovské ulici
5. Zrušení práva zpětné koupě
6. Prohlášení vlastníka bytový dům Kounická
7. Tismice - Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací
8. VPS Masojedy, Přišimasy, Chrášťany - zajištění
povinné školní docházky
9. Přidělení finančních prostředků z Programů
podpory kultury, sportu a volného času - Program č. 2
10. Stanovení odměn členům rady města a předsedům výborů a komisí
11. Informace - Zápis z jednání finančního výboru
12. Informace - Zápis z jednání kontrolního výboru
Body projednávané Radou města 12. 4. 2017
1. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta
z Pardubic 25, Český Brod
2. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 2, Arnošta
z Pardubic 25, Český Brod
3. Pohledávky za společnos Českobrodská s.r.o.
- soudní vymáhání
4. Žádost o souhlas s podáním žádos o dotaci ze
Středočeského Humanitárního fondu
5. Pronájem pozemku v k.ú. Český Brod (u lidlu)
6. Pronájem pozemku v k.ú. Český Brod (N.Š.)
7. Vyhlášení záměru - prodej čás pozemku v k.ú.
Český Brod (J.M. a J.M.)
8. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu
9. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce - Městská
knihovna p. o.
10. Ukončení nájmu v č.p. 25 - Poli spol. s r.o.
11. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových
prostor (provozovny) v budově č.p. 25 náměs
Arnošta z Pardubic, Český Brod
12. Výběr dodavatele - VZ „Venkovní fitness“
13. VZMR - „Český Brod - Škola 1100 - zpevněné
plochy“ rozhodnu o zhotoviteli
14. Jídelna 1099 - dodatek č. 2 STAFIKO Poděbrady
15. Dodatek č. 1 ke SoD na akci Stavební úpravy
prostor odboru dopravy v 1. N.P. č.p. 56
16. Žádost SBD - převze vodov. řadu
17. Žádost GasNet - snížení sazby za VB (staženo)

Věstník
18. Vyhodnocení VH majetku 2016
19. Žižkova ul. - rekonstrukce - žádost o právo služebnos
20. Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ zřizovaných městem do výzvy Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování Šablony
pro MŠ I.
21. Výroční zprávy příspěvkových organizací a MP
s výjimkou škol.
22. Žádost na vytvoření Kontaktního místa pro seniory
23. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
Body projednávané Radou města 19. 4. 2017
1. Výběr zhotovitelů VZ „Pro povodňové opatření
města a ORP Český Brod“
Body projednávané Radou města 23. 3. 2017
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Kolínskou lesní
spol. s r.o. - sázení jamkovou metodou
3. Anna - sociální služby, úprava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017
4. Plánovací smlouva Malechov - dodatek č. 1
5. Poptávka na službu PD Oprava fasády č.p. 70
v Českém Brodě
6. Dodatek č. 1 ke SoD na akci PD Stavebních úprav
č.p. 1
7. Uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ev. č.
106/2013/FO - pronájem nebytových prostor
v č.p. 1384
8. VZ výběr zhotovitele Revitalizace rybníka v obci
Štolmíř
9. Pronájem pozemků v k.ú. Doubravčice
10. VZMR - „Český Brod - Nový chodník v ulici Na
Vyhlídce“ - rozhodnu o zhotoviteli
11. Nabídka hrobky ke koupi (staženo)
12. Smlouva Kolínský Big Band
13. Jmenování členů hodno cí komise Programu
podpory ak vit v sociální oblas pro r. 2017
14. Informace - Posudek Ing. Švece na areál ZZN
15. Informace - Budova rozestavěné polikliniky
16. Informace - Zápis z kulturní komise 27. 3. 2017
17. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní
rozvoj a stavebnictví ze dne 3. dubna 2017
18. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
19. Dohoda o vytvoření pracovních příležitos
v rámci veřejně prospěšných prací

Co nového
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Nových povrchů se dočkají ulice Na Vyhlídce
a čás ulic Bezručovy a Palackého na sídliš
Navzdory několika velkým projektům z minulých let řada ulic pořád neodpovídá nárokům dvacátého prvního stole a někdy ani stole dvacátého. O připravované rekonstrukci Žižkovy jsme psali dříve. Město nyní
již realizuje nebo projekčně připravuje další opravy.
Nejčerstvější změnou k lepšímu je letošní rekonstrukce čás ulice Na Vyhlídce, kde nás havarijní
stav vodovodní a kanalizační sítě donu l provést
její kompletní výměnu. Součás bylo vybudování
nových kanalizačních šachet, uliční vpus a napojení objektů k hranici pozemků. Obdobně bylo postupováno u vodovodního řadu, který byl rovněž
kompletně vyměněn včetně veškeré další infrastruktury. Projekt za 2,5 mil. korun byl dokončen
vloni a letos na tuto podzemní část navazují povrchové úpravy, zejména částečná výměna obrub
a položení nového asfaltového koberce od horního
hřiště až do křižovatky s ulicí Štolmířská. Vzhledem
k tomu, že jde o ulici s velkým pohybem chodců,
zejména dě směřujících do ZŠ Žitomířská, bude
po jedné straně ulice nově vybudován bezpečný
chodník. Tato část celé inves ce je nyní v realizaci
a bude dokončena ještě letos. Aby nevznikla pouze
betonová pus na, počítáme v čás ulice též s doplněním zeleně.
Druhou letošní rekonstrukcí je nový povrch v čás
ulice Bezručova u nového vstupu do areálu základní školy. Stavba zahrnuje novou silnici, chodníky
a bezpečné parkování pro rodiče přivážející své
dě do školy. Tato akce je součás projektu nové
budovy pro první stupeň č.p. 1100, která se právě
dokončuje. Hotova je už třeba ohradní zeď podél
ulice a dále mezi nemocnicí a soukromými zahradami. Současně budou vybudovány komunikace

a chodníky v okolí budovy za celkem 2,2 mil. korun.
Dokončeny budou v létě.
Tře velkou změnou je několikrát avizovaná rekonstrukce panelky (část ulice Palackého) na sídliš .
Pouhá oprava panelové cesty se ukázala jako neúčinná. Tuto akci jsme se rozhodli spojit s rozšířením parkovacích stání, kterých je na sídliš velký
nedostatek. Parkování by mělo vzniknout hlavně
podél garáží i na místě současného dožilého sep ku mezi bytovkami. Výsledek chceme podrobit veřejnému projednání, neboť by v sobě měl skloubit
jak dopravní potřeby, tak zeleň a zachovat komfort
bydlení. Podrobnos budou včas zveřejněny na
stránkách města.
Petra Ištvániková,
PR manažerka
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WORKOUT na Škvárovně
V návaznos na průběžné úpravy parku na Škvárovně tento měsíc započaly práce na novém venkovním
hřiš . Záměr tohoto projektu byl iniciován českobrodskými příznivci workoutu na zastupitelstvu a následně byl i konzultován se širokou veřejnos . „Workou sté“ z našeho města se zapojili v realizačním týmu,
což jsme uvítali.
Co je workout?
Sportovní ak vita provozovaná především na veřejných sportovních hřiš ch, která zahrnuje různé cviky
na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících a jiných konstrukcích nebo i bez jejich použi
(na zemi). Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní
vahou, rozvoj síly a vytrvalos . Je vědecky dokázáno, že cvičení s vlastní vahou je pro tělo mnohem
vhodnější než cvičení se závažím. Nenamáhá tolik
vazy ani šlachy a je daleko šetrnější ke kloubům.
Výhodou těchto sportovišť je, že na cvičebních strojích mohou opravdu cvičit všichni bez rozdílu věku.
Mohou se tak potkávat sportovní nadšenci napříč
všemi generacemi a trávit společně volný čas.
Nový projekt je realizován z rozpočtu města Města
Český Brod, Fondu podpory sportu, kultury a volného času. Náklady na realizovanou workoutovou
sestavu jsou kolem 450.000 Kč, ve výběrovém
řízení na dodavatele sestavy zvítězila firma Enu-

ma Elis, s.r.o., divize RVL13.COM. V červnu 2017,
po skončení instalace cvičebních prvků, plánujeme
ukázkovou prezentaci cvičení. Za m si můžete pod
širým nebem zacvičit v Hálově zahradě v parku
u Šembery, na druhém konci města.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Plánované záměry v místních částech Liblice, Štolmíř a Zahrady
Při plánování a realizaci inves čních akcí se vedení a rada města snaží myslet také na místní čás Liblice, Štolmíř a Zahrady. V letošním a příš m roce by mělo dojít k realizaci některých dlouho očekávaných záměrů.
V Liblicích jako největší z místních čás žije 825
obyvatel. Chodníky a veřejné osvětlení mají své nejlepší roky dávno za sebou. Ob že v některých lokalitách způsobuje odtok dešťové vody a problémem
je pohyb nákladních aut hlavně v Průmyslové ulici.
Město vloni provedlo terénní úpravy čás lokality
Na Parcelách podél Jalového potoka tak, aby dešťové vody odtékaly mimo zastavěné území. V úvahách je částečná obnova příkopů podél silnic, hlavně ve Školní ulici. Letos byla podána další úspěšná
žádost o dotaci do programu EFEKT Ministerstva
průmyslu a obchodu, z níž by měla být podpořena
obnova veřejného osvětlení s cílem dosáhnout výrazných úspor ve spotřebě elektřiny. Do projektu
jsou zařazeny ulice Na Parcelách, Školní, Bylanská,
Nová, Ve staré Vsi, K Vysílači a Za Drahou a celá oblast v Zahradách. Prioritou jsou Zahrady a ulice Na
Parcelách, kde je stav VO už velmi špatný. Připravujeme rozšíření Průmyslové ulice včetně úpravy
křižovatky, kde jsou však složitá jednání s vlastníky
pozemků. Komunikace by umožnila lepší obsluhu
sběrného dvora a několika firem v této čás města.
Na území Liblic se nachází i chystané prodloužení
chodníku v Klučovské ulici, které by mělo zajis t
bezpečnější pohyb podél rušné komunikace včetně odbočky do ulice Za Drahou. I zde probíhají jednání s vlastníky pozemků. Město má do budoucna
zájem podílet se na využi budovy liblické střední
školy, případně ji převzít do vlastnictví, samozřejmě nejlépe při zachování stávajícího provozu, a do
volných prostor umís t jak
mateřskou, tak
v delší budoucnos i základní
školu. Budoucí
vývoj závisí jak
na rychlos vý-

stavby v areálu bývalého cukrovaru, tak na poli ce
kraje, který je zřizovatelem liblické střední školy.
Zahrady formálně nejsou čás obce, ale pouze
osadou podél silnice do Dolánek. Jejich odlehlá
poloha z nich však fak cky činí další místní část.
Kromě rekonstrukce osvětlení do budoucna zvažujeme uzavření silnice do Dolánek pro automobilovou dopravu a její vyhrazení pro pěší a cyklis ckou
dopravu. Letos by také měla proběhnout oprava
naučné stezky. Zásadním úkolem pro nejbližší roky
pak je vystrojení a napojení záložních vrtů na vodovodní síť a rekonstrukce vodovodního přivaděče, který je na hranici své životnos .
Svébytnou čás města je Štolmíř, kde by letos na
podzim mělo konečně dojít k odbahnění návesního rybníka s navazujícími stavebními pracemi.
Realizace této akce podpořené z Ministerstva zemědělství a ze Středočeského kraje podmiňuje
veškerou další ak vitu v prostoru návsi (komunikace, veřejné osvětlení, zeleň). Příš rok bychom rádi
pokračovali právě veřejným osvětlením štolmířské
návsi a navazujících ulic. Jistě jste si všimli, že delší
dobu chybí lampy v zatáčce u podjezdu. Zde uvažujeme o možnos vyzkoušet solární sví dla, která
nevyžadují rekonstrukci kabelových rozvodů. Ve
Štolmíři se město snaží napomoci při snaze o obnovu kostela svatého Havla, který je odborníky
pokládán za nejvýznamnější barokní památku na
Kolínsku. I tady se začínají hýbat ledy. V plánu je
také postupná oprava hřbitova včetně márnice
a brzy bude opraven parčík na křižovatce ulic Českobrodská a Ke Škole.
Tomáš Klinecký, místostarosta

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Irena Runtová, paní Libuše Sokolová, pan Jaroslav Špak,
paní Květoslava Brázdová, pan Jaroslav Broukal, paní O lie Hollasová,
pan Vladimír Ne k, pan Miroslav Černoch.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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KRÁLOVSKÝ BROD – 580 LET
Velký dík patří 120 člennému týmu složeného
z místních spolků, škol, farnos , z firmy Ameba
Produc on spol. s r.o. a Skybrand s.r.o., českobrodského pivovaru a ze zástupců města Český Brod,
který v sobotu 13. května 2017 připravil 12 stanovišť pro všechny věkové kategorie s pestrým kulturním programem. Naše slavnos navš vilo okolo
2.000 lidí. Atmosféru nejlépe vys hují fotografie
od Jakuba Červenky.

RC Kos čka na Husově náměs

Petra Ištvániková, PR manažerka

Výtvarná dílna před IC

Region Pošembeří v parku plném her

Vernisáž v Podlipanském muzeu

Včelaři v parku plém her

Pukec na Husově náměs

Tržiště před čp.1

Co nového
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Ivan Mládek v pivovaru

Jazz band na Husově náměs

Divadlo Studna u zvonice

Publikum divadla Studna

Krčma v českobrodském podzemí

Mažoretky v sokolovně

Závěrečný ohňostroj

Telegraf v pivovaru
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Budování B(b)rodu
Jedním z tulů papeže je označení „pon fex“, což znamená „budovatel mostů“. Tento termín tedy představuje papeže jako toho, kdo spojuje. Třebaže je tento tul užíván pro papeže, římského biskupa, měli by to
být i kněží, nejbližší spolupracovníci biskupů, kteří jsou takovými „pon fiky“, tedy budovateli mostů.
Zde v Českém Brodě bych si ale dovolil tento tul
trochu poupravit a spíše než o budování mostu,
jako toho, co spojuje dva břehy, bych mluvil o budování brodu. V těchto dnech jsme oslavili 580 let
od povýšení města na královské. Naši předci dosáhli tohoto povýšení, vybudovali Brod, kterému
se dostalo takovéhoto ocenění. Budování města,
to ale není něco, co končí dosažením nějaké mety.
Budování města je výzvou pro každou generaci lidí.
A toto budování se netýká jen movitých skutečnos– budov, silnic…, ale týká se také vztahů. Protože město, to není jen zastavěné katastrální území,
ale to jsou také životní příběhy, to jsou vztahy lidí.
A zde tedy pla , že budování Českého Brodu vyžaduje také budování brodu.
A já bych byl nesmírně rád, kdyby na tomto vytváření měla podíl i katolická církev a místní českobrodská farnost. Aby se kostel, fara, Oranžová
zahrada staly místem, kde se lidé mohou setkávat,

kde mohou utvářet vztahy, kde mohou budovat
nejen brod, ale také Český Brod.
Rád bych, aby se naše farnost skutečně stávala
místem setkání. Už nyní jsou k tomu příležitos
– setkávání maminek s dětmi, mládeže, seniorů.
Byl bych rád, kdyby tato setkání byla nejen pro ty,
kteří chodí pravidelně do kostela, ale aby byla otevřena i ostatním obyvatelům města. Rád bych, aby
kostely naší farnos byly občas otevřené a aby se
v nich konaly akce, které dávají prostor k vzájemnému setkání. A věřím, že těch možnos a nabídek
bude ještě více.
Rád bych se ve své době spolupodílel na budování
Brodu. Budu se někdy těšit na vzájemné setkání,
na tento vpravdě dějinný okamžik.
R. D. Mar n Sklenář,
Římskokatolická farnost
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Bitva, jež ukončila husitské války, Lipany 1434
V roce 1431 rozdr la koalice husitských svazů pod vedením Prokopa Holého čtvrtou křížovou výpravu
u Domažlic. Tato skutečnost vedla zahraniční interventy a církevní hodnostáře ke snaze urovnat konflikt
diploma ckou cestou. Jednání zástupců husitských předáků v Basileji a později v Praze se však záměrně
prodlužovalo, což vyús lo v hrozbu radikálního křídla oblehnout katolickou Plzeň.
Obležení Plzně se však díky mnoha nepříznivým
okolnostem stalo pro radikály fiaskem. Situaci
ještě vyostřil pád Nového Města pražského, které
bylo základnou radikálního husitského křídla. Po
těchto drama ckých událostech se počala u Kolína
shromažďovat polní vojska táborů a sirotků.

a urputný boj obránců končící jejich porážkou a zaje m Jana Roháče z Dubé.

Snahou koaličních vojsk vedených Divišem Bořkem
z Mile nka bylo vylákat polní vojska k boji, a tak
27. května tato vojska oblehla Český Brod hlásící
se k Sirotčímu svazu. Reakce na sebe nedala dlouho čekat a polní vojska se hnula od Kouřimi svému
městu na pomoc. Ani druhá strana neváhala, vždyť
bylo dosaženo účelu, přerušila obléhání a hnula se
vstříc polním vojskům.

Hry pro návštěvníky si připravil T. J. Sokol Český
Brod a 14. středisko Junáka Český Brod, tedy organizace, které k Lipanům neodmyslitelně patří.

Psala se neděle třicátého května 1434 a schylovalo
se k rozhodné bitvě. V té utrpí polní vojska dr vou porážku a svou smrt zde najde i slavný Prokop
Holý, vítěz od Ús nad Labem, vítěz od Domažlic,
ten, který byl do té doby nejvlivnějším husitským
poli kem a na jehož vůli před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech.
I tento rok 27. 5. 2017 se uskuteční u mohyly program, který bude tuto událost připomínat. Zahájen
bude v 11.00 otevřením tržiště. Každou hodinu budou probíhat různé ukázky. Představí se pěchota,
ry řstvo, dělostřelectvo i střelci. Připraveny jsou
prohlídky vojenského ležení. Vše vyvrcholí v 16.00
rekonstrukcí toho, jak pravděpodobně mohla bitva
u Lipan probíhat. Uvidíte mohutnou dělostřeleckou přestřelku, dvě pro sobě stojící vozové hradby, vyjednávání o míru, útok do otevřené hradby

Dále ukázky sokolnictví, projížďky na koních, dobová řemesla, občerstvení a k poslechu zahraje
dobová hudba.

Navš vte Lipany, udělejte si příjemný výlet a společně si všichni připomeňme tuto významnou bitvu našich dějin. Tímto jste srdečně zváni.
Akci za podpory obce Vi ce a města Český Brod
pořádají spolky: Guardia Broda Bohemicalis, Civitas Pragensis, T. J. Sokol Český Brod a 14. stř. Junáka Český Brod.
Semrád Mar n, Guardia Broda Bohemicalis
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Pomoc dítě prostřednictvím pomoci jeho rodině
Čtenáři Českobrodského zpravodaje určitě vědí, že nezisková organizace LECCOS poskytuje již řadu let
nejen v Českém Brodě sociální služby na podporu rodin s dětmi. Je tedy také pověřenou organizací k sociálně-právní ochraně dě .
Dle odborné definice jde o činnost, která má zajis t práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou
výchovu, ochranu jeho zájmů a práv, ale také má
směřovat k obnovení narušených funkcí rodiny. Takovou ochranu zájmu dě zajišťujeme ve službách
Sanace rodin i doprovázení pěstounských rodin
a úzce spolupracujeme s městskými úřady (jejich
OSPODy – Orgány sociálně-právní ochrany dě ),
které mají na úrovni samospráv nejvíce kompetencí k této činnos .
V rámci zdokonalení metod a spolupráce všech zúčastněných, tedy úřadů, dalších organizací i rodin
jsme připravili projekt, který byl podpořený z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního
programu Zaměstnanost (OPZ). Projekt s názvem
„Podpora služeb v oblas SPOD na Českobrodsku,
Kolínsku a Říčansku“ běží od března letošního roku
a zaměřuje se na zkvalitnění a zefek vnění těchto

služeb, které organizace poskytují právě na základě
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dě .
Výstupem projektu budou metodické materiály
o spolupráci poskytovatelů služby Sanace rodin
a orgánů sociálně-právní ochrany dě a soubor
metodik pro poskytovatele těchto služeb při přímé
práci s rodinou, revize a nastavení standardů kvality pro organizace, doprovázející pěstounské rodiny. Všechny tyto materiály budou přenosné i pro
další poskytovatele služeb v této oblas .
Do projektu budou zapojeny nejen sociální pracovníci oddělení SPOD, ale též sociální pracovníci
dalších dvou poskytovatelů z našeho regionu. Věříme, že realizací tohoto projektu zúročíme zkušenos všech zúčastněných, abychom v konečném
důsledku zvýšili počet dě , které budou vyrůstat
v rodinách a nebudou muset do ústavní výchovy.
I zefek vněním těchto metod a způsobů práce
a spolupráce chceme dostát základnímu principu
sanace rodiny: Pomoc dítě prostřednictvím pomoci jeho rodině.
za LECCOS, z. s.
Jana Kratochvílová a Dita Nekolná

POZVÁNKA DO MUZEA
Podlipanské muzeum v Českém Brodě Vás srdečně zve na Muzejní noc „ZLATÝ VĚK ČESKÉHO
BRODU“, která se uskuteční v sobotu 10. června od 18.00 do 22.00 hodin. Na dětské i dospělé
návštěvníky čeká komponovaný zábavně-vzdělávací program tema cky spjatý s historií města. Při této příležitos bude mimořádně vystaven výběr z nejcennějších archiválií se vztahem
k Českému Brodu.
UPOZORNĚNÍ
Od 1. června 2017 vstoupí v účinnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, díky které budou moci majitelé a provozovatelé vozidel provádět
úkony v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působnos .
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Děkujeme za dobročinnost
Říká se, že Češi, i při všech svých nectnostech, mají dobré srdce. Dokáží se semknout a přispět na dobrý
úmysl. Dokladem toho jsou mnohé ak vity důvěryhodných společnos jakou je například Česká katolická
charita, Člověk v sni a řada dalších. Troufneme si také vzájemně důvěřovat na našem menším rynku, ptali
jsme se před pár lety?
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem,
kteří přispívají prostřednictvím dobrovolného
vstupného našeho fes valu, ale i mnoha jinými
formami. Partnerství měst a obcí v našem regionu
i rodící se čtyřlístek – Město Český Brod, společnost M´am´aloca, spolek Vox Bohemicalis se ZUŠkou a římskokatolická farnost Český Brod – je nadějí nejen pro pokračování kvalitního hudebního
fes valu, další rozvoj „kulturní turis ky“, ale také
pro oživení kostela sv. Havla ve Štolmíři.

ZUŠ sem směřuje některé koncerty svých absolventů a pomůže s programem Noci kostelů. Z dosud nashromážděných příspěvků a darů farnost
zadala zpracování první poloviny potřebné projektové dokumentace a bude se snažit shromáždit
prostředky pro zadání zbývající čás projektu. Je to
málo? Pevně věřím, že s vaší pomocí nám hned tak
dech nedojde!

Mohlo by se zdát, že stále přešlapujeme na startovní čáře a cíl je v nedohlednu. Dobře však víme, že
jsme se vydali na dlouhou trať. A na ní je potřeba
vydržet s dechem. Je také dobré umět se radovat
i z maličkos a drobných krůčků.

Aleš Kašpar a Tomáš Charvát,
Vox Bohemicalis a ZUŠ Č. Brod

Velké díky!

Sv. Havel přitáhl pozornost při koncertech Pavla
Šporcla a Jiřího S vína i při řadě komornějších setkání. Toulavá kamera přilákala ke štolmířské peci
pod kostelem nejen televizní diváky, ale při následném pečení i stovky zvídavých lidí těšících se
z vůně čerstvě napečených pecnů chleba. Rukama
dobrovolníků z M´am´alocy se proměňuje bývalý
hřbitov kolem kostela z neproniknutelné džungle v důstojné místo. Farníci se odtud vydávají na
poutě, slaví vedle slavnos sv. Havla třeba májové
pobožnos a od září se zde pravděpodobně bude
každou pátou sobotu v měsíci sloužit mše svatá.

SKAUTI BEZ LILIE
Skautské středisko Ing. Ládi Nováka a ICM Český Brod Vás srdečně zvou na promítání dokumentu „Skau bez lilie“. Dokument zajímavým způsobem mapuje tzv. „tře období skautské
ilegality“, tedy období od roku 1970 až do sametové revoluce v roce 1989. Před kamerou
stanula řada skautských vedoucích, kteří ve své době stáli před dilematem plynoucím z normalizačních represí. Rozpus t skautský oddíl nebo dál vychovávat dě a mládež pod hlavičkou jiné organizace, byť tajně v duchu skautských ideálů? Projekce proběhne ve čtvrtek
8. 6. 2017 od 18.30 hodin v Kulturním domě Svět. Po promítání se uskuteční beseda s pamětníky tehdejší nelehké doby z českobrodských skautských středisek. Těšíme se na Vaši účast.
Více informací naleznete na www.skaut7.cz. Vstupné dobrovolné.
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Zprávy z Pošembeří
V měsíci březnu a dubnu 2017 probíhala každoroční dobrovolnická akce „Ukliďme Pošembeří“, která se
letos konala již po sedmé.
Při předběžném vyhodnocení bylo zjištěno, že se
do úklidu zapojilo přes 70 různých subjektů, mezi
kterými byly MŠ a ZŠ, obce, různé spolky a organizace a také samostatné skupinky přátel a rodin s dětmi. Někteří z nich neváhali zorganizovat
úklid na území svého bydliště, při procházce třeba
i v malém počtu osob a přesvědčit své přátele, aby
se přidali. A to má smysl!
Přesný počet účastníků v době uzávěrky Českobrodského zpravodaje nebyl ještě znám. Z předběžných odhadů víme, že počet dobrovolníků opět
atakoval hranici více než 2000 osob, úklid proběhl
na katastru 23 obcí z celkového počtu 37 obcí, které se nacházejí v regionu Pošembeří.
Každoročně by se dala z odpadu vybavit domácnost, nouze není o hrnce, cedníky, hrníčky, naběračky, koberce, stereopřehrávače, klávesnice
k počítači aj. Ve Škvorci v lese nalezli automobil
a zařízení dětského pokoje, v Poříčanech zlikvidovali okolo 20 kusů traktorových pneuma k, v Šembeře a okolí se dalo najít různé oblečení, v Mochově se opět potýkali s velkým množstvím odpadu
a nalezen byl např. záchod, televize aj.
Letošní ročník byl obohacen o soutěž, do které
bylo možné se zapojit zasláním fotky nebo videa
z akce a to ve 3 kategoriích. Hlasování o jednotlivých snímcích probíhalo do 11. 5. elektronicky na
h p://www.posemberi.cz/ankety/. Vítězové jednotlivých kategorií budou po ukončení hlasování
osloveni a následně budou oceněni.

Do úklidu se k nám přidala i základní škola z Cerhenic, která nespadá do našeho regionu, ale akce se
jim zalíbila a na jejich území obdobná ak vita neprobíhala.
Úklid Pošembeří by nemohl fungovat bez našich
partnerů, kteří nám pomáhali s odvozem a likvidací sebraného odpadu a pneuma k, zajištěním
pomůcek pro úklid, nebo poskytnu m odměn pro
dobrovolníky.
Veškeré informace o úklidu, partnerech akce
a přesných výsledků budou uveřejněny na www.
posemberi.cz – Další ak vity – Ukliďme Pošembeří
2017.
Všem dobrovolníkům a partnerům děkujeme za
podporu a zapojení do akce „Ukliďme Pošembeří“.
Bez Vás by úklid Pošembeří nebyl m, čím je. Děkujeme!
V dubnu 2017 Pošembeří podalo 2 žádos na Středočeský kraj o podporu projektů z dotačního programu na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
Výsledek bude znám do konce června 2017.
Gabriela Mannová,
Region Pošembeří o.p.s.
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Veni, vidi, vici, Čiči… ny
Přes nemalé peripe e se nám v pátek povedlo s Tygry vyrazit na okresní kolo Svojsíkova závodu. Nástrahy
byly nemalé – v kolínském okrese nebylo pro dvě hlídky místo a přes to pro nás prostě nejel vlak! A tak
jsme vyrazili do Městce Králové.
Zázemí bylo famózní. Přivítala nás Míša, náčelnice
zdejšího střediska a velitelka závodu. Za její vstřícnost a pohos nnost znovu děkujeme. Večerní posezení se neslo v pochopitelném napě nadcházejícího závodu. Zdejší klubovnou se po chvilce linula
vůně guláše, což byla opět příprava na kuchařskou
dovednost, která byla jedním z hlavních bodů závodu. Proběhly poslední rady, poslední nápady
a šli jsme do peří…

horizontu se objevil Matěj s celým týmem. Jasně,
čas na tra není důležitý, ale ten pocit… Druhá družina taky dorazila, bohužel po stanoveném limitu.
Zde musíme ocenit, že i když jim štěs nepřálo, kluky to nesrazilo a za to mají náš neskutečný obdiv.
Jak se říká, tančit, když hraje muzika, umí každý,
ale, no však vy víte. Vzali to jako chlapi, jako páni
(a to rozhodně jsou!), někdy se zkrátka nedaří,
a tak to prostě je.

Sobotní ráno bylo zamračené až deš vé, no a? Byl
to den D - náš poslední závod. To jsme si nemohli
nechat zkazit. Přijeli jsme si to užít. Byli jsme hodně nervózní, ale kupodivu šlo vše jako na drátku.
Snídaně, vyzubit, do krojů, nástup a dřív než se někdo nadál, Míša jen tak pronesla ta slova: „Pozor,
rozchod, start!“

Po debatě se zase dělo vše ráz naráz. Balili jsme se
a najednou píšťalka velí připravit, nastoupit a my
s napě m čekali, jak dopadla naše druhá hlídka.
Míša vyhlašovala další a další místa. Počítali jsme.
Ne pá ani čtvr . Zamrazilo nám, postupují jen
dvě hlídky a ano, na kraj bychom se chtěli podívat.
Tře ? Ne! Vyhlášení druhého místa pro nás bylo
radostnější, než je společensky vhodné. Ani druzí.
Zbývalo jediné místo. Čičiny vyhrály!

„Jakoby yes!“ My bychom Vám mohli popsat, jak si
kluci vedli, ale nemůžeme. Jsou prostě věci, které je
hezčí slyšet, ne číst. My trpělivě čekali na základně.
A věřte, bylo to dlouhé. Čas jsme si krá li jen sledováním hodinek. První hlídka se vrá la, nebyla naše.
Druhá… Tře … A konečně naše – Čičiny. Ve větším
chumlu se vrací i ta druhá – Jeskynní muži. Disciplína
„Uvař si“ se konala u samotné základny, takže jsme
měli možnost nahlédnout doslova pod pokličku. Musíme uznat, že některé pokusy byly velmi krea vní…
Po obědě vyrazily hlídky na druhou část – modul
les. Tahle část byla pro nás ještě delší. Zhruba tak
dvakrát. Opět jsme jen čekali. Když se čas vleče, je
to tak dlouhé, nehezky. Najednou to tu bylo – na

Jan a Mar n, Psohlavci 14

16

Českobrodský zpravodaj
květen 2017

Ze společnosti

Oslavy 100 let skau ngu
v anglickém Southwellu
Začátkem března oslavilo skautské středisko v anglickém městě Southwell (partnerské město Českého Brodu ležící v hrabství No nghamshire) 100 let své existence.
Naše skautské středisko Ing. Ládi Nováka od roku
1995 udržuje kontakty s anglickými skauty, a proto
se dva vůdci našeho střediska - Petr Hanikýř a Pavel Corradini - zúčastnili slavnostního setkání, kde
předali současné vůdkyni střediska Alison Sutherland pamětní vázu a výroční šátek 100 let Junáka
- českého skauta.
Začátkem 90. let započalo partnerství Českého
Brodu s anglickým městem Southwell, které v současné době, kdy každý cestuje kolem světa, možná
trochu pozbylo atrak vnos . Není tomu tak však
ve skau ngu, kdy tato přátelství zůstávají ak vní
po dlouhou dobu. Přestože od naší poslední návštěvy v Anglii s oddílem skautů a skautek uplynulo již dlouhých 17 let, bylo pro nás milým překvapením přítomnost velkého množství fotografií na
výročním setkání dokumentujících naši přítomnost
na táborech v Anglii, stejně tak jako návštěvy ang-

lických skautů/roverů na našich táborech v období
let 1995 - 2000.
Byli jsme velmi mile přija všemi stávajícími i minulými vůdci anglických skautů a s těmi mladšími
jsme nad fotografiemi domlouvali další možnos
ve spolupráci obou středisek. Pro anglický skaung je pohled do činnos našeho Junáka v mnohém krokem do historie, ale nikoliv v nega vním
smyslu, protože pravidla, která jsou na dětské organizace ve Velké Británii kladena, jim neumožňují
skautovat takovou formou, jako je tomu v České
republice. Zejména v oblas pobytu v přírodě má
český skau ng co nabídnout, i proto je zřejmě
stále tak atrak vní pro současnou mládež, českou
i anglickou.
za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Petr Hanikýř a Pavel Corradini
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Velikonoční výcvik špionů
Špionem se člověk nerodí, ale stejně jako James Bond si musí každý úspěšný špion projít nejprve náročným
výcvikem. Za výcvikovou základnu nám o velikonočních prázdninách posloužilo moderní skautské centrum
Vinice v Pardubicích, kde každý skaut, skautka, světluška i vlče posunuli hranice svých schopnos zase
o něco dále. Z důvodu utajení vám nemůžeme sdělit konkrétní data a jména, můžeme vám ale nas nit, co
to všechno obnášelo.
Základní dovednos každého špiona je práce s vysílačkou a orientace v cizím prostředí. K tomu jsme
využili historické centrum Pardubic, které malí
frekventan museli nejprve vlastními silami zmapovat a kde se dále odehrálo několik večerních
adrenalinových s hacích her s vysílačkami.
Odvahu a mrštnost jsme prověřili v místním lanovém centru, kde na vysokých i nízkých překážkách
mnozí překonali své strachy a zároveň sami sebe.
A kdo chtěl, mohl se na konec i proletět na laně.
Při celodenním výletu na hrad Kuně cká hora
jsme potrénovali paměť a postřeh. Kromě jiných
disciplín si každý musel zapamatovat obličej svého potetovaného lotra a rozpoznat jej mezi jemu
podobnými. Při zpáteční cestě si skau a skautky
procvičili práci s mapou, a protože nikdo není neomylný (a chybami se přeci člověk učí), udělali jsme
si náš výlet o trochu delší.
Za dohledu zkušených lektorů byli naši frekventanvystavení také simulovaným krizovým situacím.
Víte, jak se zachovat jako svědek přepadení v parku? A jak postupovat při autonehodě? Naše dě
toto všechno mají rozhodně v malíčku.

A abychom nezapomněli na tradice, řádně jsme se
na Velikonoční pondělí připravili výrobou pomlázek a barvených vajíček. Při pondělním hodování
pak přišlo obojí vhod.
A to už byl bohužel konec našeho pardubického výletu. Všechny spokojené malé i velké špiony jsme
v pořádku předali rodičům k plnění dalších tajných
úkolů.
Více na www.skaut7.cz
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Ivan Novák a Radka Novotná

18

Českobrodský zpravodaj
květen 2017

Ze společnosti

Klapzuba třikrát jinak
První setkání dě ze 4. B třídy 2. ZŠ Tyršova v Českém Brodě s Klapzubou bylo už v březnu. Navš vili jsme
představení Klapzubova jedenáctka v Divadle Minor v Praze. Příběh jedenác bratří, kteří vytvořili nezapomenutelný fotbalový tým, oslovil nejen kluky. Z Dolních Bukviček procestovali celou Evropu a dostali se
až do Sydney.
Tou dobou mi už dlouho ležela na stole pozvánka
k účas na další výstavě dětských prací v naší městské knihovně. Letošní téma je Zeměpisná abeceda
aneb Velká cesta kolem světa. Už na zpáteční cestě
z divadla jsme ve vlaku vymýšleli, jak spojit divadelní zážitek s výstavou.
V knihovně jsme si půjčili vý sk knihy Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka a vypsali jsme všechna
místa, kde Klapzubovi hoši vyhráli. A začali jsme

cestovat s nimi alespoň na mapě a na internetu.
Fotografie měst jsme doplnili kresbami detailů
staveb, přidali kompletní tým a tátovi Klapzubovi
nechybí ani faj a a hůl. Kluci vyhledali i barvy národních a klubových dresů jejich soupeřů. Vytvořili
jsme si m i pěknou pomůcku na vlas vědu v páté
třídě. Jak to všechno dopadlo, si můžete od května
prohlédnout v Městské knihovně v Českém Brodě.
Jitka Jermanová, tř. uč., ZŠ Tyršova

MÁJOVÉ OSLAVY VE ŠTOLMÍŘI
M´am´aloca, o.p.s. a město Český Brod si Vás dovolují pozvat na májové oslavy do Štomíře,
které se konají dne 27. 5. 2017 od 16.00 hodin na fotbalovém hřiš . Vstupné dobrovolné,
k tanci a poslechu zahrají Galaxis.
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Okresní kolo OVOV
V měsíci březnu a dubnu probíhají po celé republice okresní kola soutěží Olympijského víceboje – OVOV.
Své síly změřili v hale TJ Slavoj Český Brod žáci a žákyně našeho okresu.
Soutěžilo se v pě disciplínách – hod medicinbalem, trojskok, dribling mezi kuželi, kliky a přeskoky
přes švihadlo. Soutěžící byli rozděleni do skupin
a prováděli vždy stejnou disciplínu společně. Výhodou bylo, že dokončené disciplíny byly ihned obodovány a závodníci sledovali průběžná umístění.
Naše škola do soutěže postavila jedno smíšené osmičlenné družstvo a šest závodníků jednotlivců. Všichni
přistupovali k reprezentaci školy zodpovědně a do
všech disciplín nastupovali s velkým nasazením.
Po několikahodinovém namáhavém sportovním
klání všichni netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Přesto, že si naše smíšené družstvo drželo bě-

hem závodu dlouho vedoucí pozici, bylo v závěru
odsunuto na nepostupové tře místo.
Zato nám velkou radost udělalo umístění jednotlivců. Zuzana Příhodová (7. B) obsadila velmi pěkné tře místo. Do krajského kola postupuje Eliška
Mašatová (9. A), která si odnesla zlatou medaili.
Stříbro a postup do kraje si zajis l i Vojtěch Vopařil (8. A). Překvapením pro nás bylo druhé místo
a postup poprvé nominované Romany Brzákové
(6. A). Zúčastněným patří velká pochvala. Postupujícím držíme palce v krajském kole, které se koná
26. 5. 2017 v Čáslavi.
Mgr. Hana Pluhovská, ZŠ Tyršova
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Naše exurze do NZM
Ve čtvrtek 27. 4. 2017 se naše třída 7. A vydala do Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. Přivítal
nás „venkovní statek“, kde byly kozy, slepice s ponožkami, také tam byli holubi a kachna Pižmovka (to není
její jméno, ale druh kachny).
Uvnitř nás čekalo pět expozic. Jako první byla expozice traktorů. Zde jsme viděli víc jak 20 druhů
traktorů od roku 1917-1953, značek např.: Škoda, Svoboda, Fordson, Zetor, Farmall, Wikov. Dále
jsme mohli vidět vyorávač brambor, mlá čku, pluh
a další. Dokonce jsme si mohli na některé stroje
sednout a vyfo t se. Mnohé z nás zaujaly šlapací
traktory pro malé dě . Nezdráhali jsme se je vyzkoušet.
Druhou expozicí bylo rybářství. Viděli jsme živé
ryby v akváriu. Pod mikroskopem jsme prozkoumali šupiny. Na videu nám pus li, jak správně vykuchat ryby. A kdo chtěl, mohl si vyzkoušet rybářský oblek.
Tře expozice byla myslivost. Zde bylo vidět, co
všechno potřebují myslivci na lov. Po zhlédnu

myslivos byla přestávka a my si mohli sdělit své
pocity.
Kolem 11.45 si nás vyzvedla paní průvodkyně a vzala nás na předposlední expozici naší exkurze, a to
byl recykLES. Tam jsme odříkali tajemnou formuli a mohli jsme postupovat dále. Řekli jsme si, co
všechno se dá dělat ze dřeva a něco o recyklaci.
Potom každý dostal pracovní sešit a začalo se vyplňovat.
K vyplňování jsme potřebovali pracovní listy, které
jsme museli hledat. Bohužel jsme vše nevyplnili,
protože jsme museli na poslední expozici.
Poslední expozice byla laboratoř cha. Museli
jsme tu být z cha, abychom viděli rostlinné buňky.
Samozřejmě se nám to povedlo až na druhý
pokus. Tím skončila naše prohlídka muzea.
Jako odměna za to, že jsme byli hodní, mohli jsme do Paladia. Tam se nám ztra l jeden
spolužák. Nebojte, nakonec našel východ.
Exkurze se vydařila i přes malé překážky
a bolavé nohy.
Bára Kozová, 7. A ZŠ Žitomířská
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Škola v přírodě
Předposlední dubnovou neděli se před naší školou sešly dě z 3. C a 4. A, aby společně prožily týden ve
škole, ale v přírodě! Někteří možná zamáčkli slzu v oku (rodiče) nebo naposled tlačítko na mobilu a už jsme
frčeli do Hotelu Bára na Benecku.
Přáli jsme si prožít krásný a slunečný týden. Apríl
však důrazně ukázal svou sílu a celý týden s námi
laškoval. Pravda, občas jsme viděli i sluníčko, proložené však sněhovými vločkami. V pně to ve svém
deníku popsala Julie: „…cestou nás chy la chumelokroupenice, byla to sranda.“ Rozmary počasí
nám prostě nevadily. Pobyt byl protkán mnoha akvitami, které nám nedávaly prostor řešit celkem
nepodstatné věci. Vzájemné koulování na konci
dubna byla naopak v pná prémie.

energii i po večerce. Zaznamenali jsme také výskyt vzácného druhu - Brečavka obecná, který
byl ovšem rázně vymýcen přečtením pohádky na
dobrou noc. Všichni jsme se ale lépe poznali. Jinak,
než když jsme ve škole. Bylo mi fajn a dětem snad
také.
Mimochodem, během pobytu jsme začali nacvičovat vystoupení na akademii. Bude to pecka!
Přijďte se podívat.

Jedna z důležitých ak vit bylo samozřejmě jídlo.
Naše chuťové pohárky pan kuchař zcela bezchybně uspokojil. Děkujeme. Figuru jsme pak následně
vyrýsovali při neustálém pohybu. Celý pobyt byl
především protkán hrami a úkoly na téma Vesmír
– soutěžilo se o palivo, o souhvězdí apod. Dě si
také vyrobily raketu poháněnou svým mocným
výdechem. Jára o tom napsal toto: „…pak jsme vyráběli rakety a s nimi jsme stříleli. Já dal 3m a můj
kamarád Tonda dal 5,5m. Byl nejlepší ze všech. Je
to prostě bagr!“
Také jsme trochu chodili. Takto popsala návrat
z místního konzumu Evička: „Když jsme šli zpátky
do Báry, šli jsme celou dobu do kopce. S holkami už
jsme nemohly, ale paní učitelky to nevzdávaly a šly
pořád dál!“ O dalším výletu zase napsal Viktor: „Šli
jsme na procházku. Byla zábavná. Cestou jsme si
povídali nebo jsme se koulovali.“
Nebudu předs rat, že celý pobyt byl pouze „zalit
sluncem“. Někteří nám ukázali svou nezdolnou

Tř. učitelka Petra Cenigrová
a žáci 4. A ZŠ Žitomířská
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Česká televize u nás natáčela, jak šetříme vodou
Jednoho sychravého čtvrtečního rána nám pan učitel Kulich oznámil, že k nám přijede vzácná návštěva
– celý štáb České televize. A čím jsme si jejich pozornost zasloužili?
Náš Ekotým se již dlouho snaží snižovat dopady
provozu školy na životní prostředí a letos jsme se
zaměřili na vodu. Kapající kohoutek tak už u nás
nenajdete. Každá třída má svého zástupce v Ekotýmu a my – jeho členové – tak ve svých třídách,
ale i na záchodech, nabádáme své spolužáky, aby
neplýtvali vodou. My i naši spolužáci tak nezapomínáme například pořádně dotahovat kohoutky
nebo s m pomáhat mladším spolužákům, aby pitná voda zbytečně neprotékala.
Nedávno nám paní učitelka to ž vyprávěla, jak dě
v některých koutech světa musí pro takovou vodu,
která nám teče z kohoutku, ujít i několik kilometrů.
Snažíme se jí tak zbytečně neplýtvat a na zalévání na
zahradě nebo i kvě n ve třídách používat dešťovou
vodu, kterou chytáme do sudů kolem naší školy.
Pan ministr, který má na staros přírodu, to ž
vyhlásil dotace, aby lidé využívali právě dešťovou
vodu. Tu mi už ale používáme dlouho. A právě kvůli
tomu k nám přijela televize.
Ráno před školou zastavilo auto a z něj vystoupil
pan redaktor, zvukař a také paní kameramanka.
Hned, jak vzala na rameno velkou kameru, zjišťovali jsme, kolik třeba váží a někteří z nás si i vyzkoušeli to, jak těžká je kamera na rameni. Další z nás
zase obklopili pana zvukaře, který měl na krku pověšenou brašnu, kde kontroloval všechny zvuky,
které šly do kamery.

A pak už začalo natáčení. Nejdřív jsme s panem
učitelem na kameru ukázali, jak důmyslný systém
máme pod okapy kolem školy a na co všechno
pak tuto vodu používáme. Někteří z nás si tak vzali
konve a vyrazili jsme tak pod bedlivým dohledem
kamery zalévat naši zahradu. Většina z nás se pak
viděla večer v televizi. Byl tam i náš pan učitel,
který odpovídal na všechny záludné otázky pana
redaktora. Kromě nás jsme pak v reportáži viděli
i další školu, která se na podobné využívání dešťové vody teprve chystá, a dokonce na to dostali
dotaci. My jsme si vše vybudovali sami a o to víc
jsme na svou práci hrdí.
Ekotým Základní školy a Prak cké školy,
Český Brod
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Liblice na skok u Harryho Po era
Poslední týden v dubnu se 15 studentů z naší školy, včetně mně, vypravilo na poznávací zájezd do Anglie.
První den ubíhal dost pomalu. Ve dvě odpoledne
sraz u školy, cesta přes Rozvadov, Německo a Belgii až do francouzského Calais, kde jsme druhý den
ráno nasedli na trajekt. Moře bylo klidné a bílé útesy doverské už zdáli krásně viditelné nás vítaly. Pokračovalo se směr Londýn. Nejdřív jsme navš vili
Greenwichský park s hvězdárnou, kudy prochází
nultý poledník. Zajímavý to pocit stát jednou nohou na západě a druhou na východě. Dále lodičkou
po Temži do Toweru a poté, co jsme omrkli královské klenoty a producírující se krkavce, pokračovali
jsme metrem k Westminsteru. Počasíčko nám velice přálo, takže z úžasného London Eye bylo vidět
až na nejvzdálenější předměs . Následovala tradiční zastávka na Trafalgar Square a pak už vzhůru
na ubytování do rodin.
Druhý den dopoledne jsme zajeli do muzea Madame Tussauds na slavné voskové figuríny. Mají tam
novou výstavu Star Wars, takže se můžete vyfo t
s mistrem Yodou nebo princeznou Leiou. Odpoledne nastal čas na něco, na co jsem se já osobně
těšil ze všeho nejvíc: expozice Studia Warner Bros.
The Making of Harry Po er. Otevřeli ji před 5 lety
na severním předměs Londýna a stále ji rozšiřují.
Pokud jste stejně jako já velký (nebo i menší) fanoušek HP, vřele doporučuji navš vit!!!
Podíváte se na všechny rekvizity z filmů včetně
auta pana Wiesleyho, míče na Famfrpál, modelů
létajících košťat nebo sbírky 7 viteálů. Prohlédnete
si všechny kostýmy včetně školních uniforem z jednotlivých bradavických kolejí. Na vlastní oči uvidíte
všechny triky (např. pletoucí jehlice, míchající vařečku, skládací kufr nebo koště, které vám samo

skočí do ruky). Projdete se Příčnou ulicí, domem
Dursleyových, jídelním sálem v Bradavicích nebo
strašidelným Zakázaným lesem. Můžete se proletět na Kulovém blesku a nechat se při tom natočit
na video, můžete ochutnat Máslový ležák, koupit
Ber kovy fazolky, čokoládové žabky, repliky hůlek
všech postav a tak dále a tak dále. Možnos je
opravdu spousta a já lituju jen toho, že jsem neměl
víc peněz…
Poslední den byl na programu Windsor, městečko
ležící cca 30 km od Londýna, známé především hradem - letní sídlem královské rodiny. Když překročíte Temži, dostanete se do sousedního městečka
Etonu, kde stojí starobylá Eton College, pres žní
chlapecká střední škola, na kterou chodili princové
William a Harry.
Ve Windsoru a Etonu jsme strávili celý den a pak už
hurá domů, kam jsme přijeli další den odpoledne
celí rozlámaní ale spokojení.
Jaroslav Buldra, 2. A SOŠ Liblice
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Hraj si s tátou, sportuj s tátou
Samozřejmě s mámou mohou dě přijít také. Kdy a kam? Na Ku lce jsme pro vás připravili v neděli 4. června speciální hravé odpoledne.
Dě , už jste jezdily na sekačce? Nebo co takhle
zkusit slalom v dětském autě. A kdo rychleji projede závodní trať s au čkem na dálkové ovládání
– táta nebo vy? A co si dát závody ve střelbě lukem,
na basketbalový koš nebo na branku? Uvidíme. Už
teď jsme zvědaví, jak vás naše hry budou bavit a to
jak vás, dě , tak vás, rodiče.
A jaké další novinky z Ku lky přineslo jaro? Tradičně jsme pořádali Májové českobrodské turnaje pro nejmenší fotbalisty. Zapojili jsme i náš
úplně nejmenší potěr, který si vyzkoušel hru pro
soupeřům o dva roky starším. Tato zkušenost se
v budoucnu jistě vrá , i když to byla velká dřina.
Starší přípravka prohrála až po smolných pokutových kopech ve finále s týmem Kolína. V loňském
roce jsme brali bronz, letos stříbro. Jak to bude
příš rok? Májový turnaj se vydařil, dětem, trenérům i rodičům se líbilo i počasí nás vzalo na milost
a „zmrzlá“ studená fronta dorazila až těsně před

vyhlášením výsledků. Děkujeme Městu Český Brod
i FAČR za jejich podporu.
Naši fotbalis skvěle reprezentovali náš okres ve
výběrech Středočeského kraje. Nejlépe se dařilo
hráčům ročníku 2005, pod vedením našeho trenéra Standy Lindauera a trenéra Velkého Oseku pana
Nováka neprohráli jediné utkání. Z našeho klubu byli nominováni Marek Škorpil, Mar n Šimák
(r. 2006), Matúš Částka, Filip Blecha a Honzik Černý. Kdo čekal, že naši hráči byli pouze do počtu, ten
se spletl. Tři branky vstřelili shodně Částka, Blecha
a jednu branku přidal Šimák. Celkově jsme obdrželi
pouze jednu branku, kdy velmi dobrý výkon podal
brankář Peček Ondra Fejfar. Postupně jsme porazili
výběry Benešova 4:0, Rakovníka 3:1 a Nymburka
4:0 a s celkovým skórem 11:1 jsme postoupili do
finále Čech. Držte spolu s námi klukům palce.
Z Ku lky za SK Český Brod Iveta Librová
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Pošemberský ultra kros pošesté
V sobotu 29. 4. proběhl již 6. ročník Pošuku. Tento závod „protáhne“ na 16,5 km běžce snad všemi kopci
v údolí Šembery od Zahrad až ke Kozojedům.
Je to až k nevíře, ale po týdnu zimy a deště nás
opět na startovní louce v Dolánkách přivítalo skvělé počasí. Od rána jsme dělali vše pro to, aby se
další ročník vydařil a všichni závodníci odjížděli
z našeho závodu spokojeni. Stany a občerstvení
byly připraveny dopoledne v 10 hodin a to se již
začali trousit první závodníci. Registrace byla bez
problémů a v pravé poledne začaly dětské závody.
Těch se zúčastnilo 38 dě v pě věkových kategoriích. Závody se odběhaly na podmáčené louce, ale
o to větší zážitek to byl pro všechny dě . Každý si
nakonec odnesl sladkou odměnu s diplomem za
skvělý výkon. Vůbec se ukázalo, že louže jsou pro
dě zdroj neskutečné zábavy.
Ve 14.00 byl odstartován hlavní závod pro 108 borců
a borkyň. Hned na startu trochu zmokli, ale jinak byl
závod opět parádní. Konečně jsme dostáli názvu kros,
protože místy bylo na tra tolik bláta, že se z něj museli závodníci hrabat i po čtyřech. Mezi muži celkově

zvítězil Michal Vokrouhlík za 1:05:21 a mezi ženami
Zuzana Krchová za 1:18:46, mezi zkušenými borci si
pro vítězství doběhl Jirka Malý za 1:15:14 a ve stejné
kategorii žen Lenka Rücková za 1:25:47. Do cíle se
dostali všichni a věřím, že si to také všichni užili. Podle reakcí v cíli a pozdějších hodnocení na internetu to
tak skutečně bylo. Údolí říčky Šembery opět připravilo krásné výhledy pro všechny závodníky.
Broďáci ve startovním poli ostudu neudělali. Eva
Babicová byla ve své kategorii 3. a Radek Skála doběhl na 9. místě. Také děkujeme za podporu Městu
Český Brod a dalším dobrovolníkům a sponzorům.
Za rok se Pošuk v Dolánkách poběží 28. 4. 2018,
určitě se přijďte podívat. Do té doby můžete trénovat na trase, protože jsme v rámci přípravy závodu
opět opravili a doplnili trvalé značení.
Za organizátory z CSC klubu Jiří Slavík,
Filip Ulík, foto Leoš Velenský
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Do Lipan letos už potře
Ani se nechce věřit, že uplynul celý rok od doby, kdy jsme společně šli (či jeli) naši „Pouť do Lipan“. A je to
tu zase! Už 3. ročník našeho pochodu klepe na dveře. Ale letos úplně jinak. A je to bomba!
Možná si pro začátek pojďme říct, co se nezměnilo
a i tento rok zůstane jako v letech minulých. Tak
za prvé trasy. Most na Tuchoraz je opět v provozu, proto se vracíme k původním třem trasám se
společnou kontrolou v obci Kšely. Start bude jako
vždy v sokolovně a cíl pod mohylou. To vše zůstává.
Zůstane i hledání historických mincí minohledačkami a střelba z luků. Ale to už je opravdu vše, co
se nezměnilo.
Ostatní program – na naší akci nový – je to ž jedna
lahůdka za druhou. V rámci oslav 580. výročí povýšení Českého Brodu císařem Zikmundem na Královské město došlo pro tento rok ke spojení dvou dříve
samostatných akcí, a tak se po příchodu k mohyle
můžete ocitnout na dobovém tržiš , poslouchat
středověkou hudbu, nechat si ukázat středověkou
kuchyni, zbraně, vojenskou tak ku, šerm a v rámci
celého středověkého dne na Lipanech rekonstrukci
památné bitvy u Lipan z roku 1434.

Taková nabídka se přece neodmítá! Proto vás
všechny čekáme v sobotu 27. května 2017 v 10 hodin u sokolovny s turis ckou či cyklis ckou výzbrojí
a dvackou v kapse - o tu vás na startu připravíme.
Pochod je vhodný pro pěší i cyklisty (v cíli se hodí
zámek na kolo!), jedince, skupiny i rodiny s dětmi.
Akci samozřejmě jako vždy spolupořádáme s bratrským 14. střediskem Junáka – Psohlavci, ale letos
zejména s hlavním pořadatelem, kterým je Guardia Broda Bohemicalis, a dále s obcí Vi ce a městem Český Brod.
Na jiném místě ČBZ najdete informační plakátek
na naši „Pouť“ a když zavítáte na stránky českobrodského Sokola www.sokolbrod.cz, najdete tam
mimo plánku všech tří tras i spoustu zajímavých informací. A nejen o Lipanech. Těšíme se na vás!
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol
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Memoriál prof. Jaroslava Pelikána
Na paměť legendy českobrodského šachu, prof. Jaroslava Pelikána, uspořádal šachový klub ŠK Český Brod
jubilejní 20. ročník turnaje mládeže. Účastníky memoriálu potěšila přítomnost manželky Jaroslava Pelikána, prof. Hany Pelikánové, která mladé šachisty v úvodu turnaje pozdravila, připomněla jim úspěchy
českobrodských žáků pod vedením Jaroslava Pelikána a povzbudila je před nastávajícími boji.
Do sálu MUSIC HALL LIĎÁK přijelo 84 chlapců a dívek z dvace tří oddílů. Pro žáky regionu SD-Polabí
byl turnaj sedmým v pořadí pro postup do finále
Krajského přeboru mládeže Středočeského kraje
do 16 let. Soutěž organizačně zajis li a o její hladký
průběh se postarali spolu s pisateli těchto řádků
členové šachového klubu Ing. Ivan Koudelka, Ing.
Miroslav Urban, Ing. Miroslav Saur, CSc., Mgr. Jan
Fiala a Ondřej Šedivý.
Poděkování patří také Městu Český Brod za podporu turnaje.
Vítězem kategorie mladších žáků se stal Vojtěch
Schula (Praha) před Karolínou Markovou (Šachy
Štěpán) a Tomášem Sedmihradským (ŠK Spartak
Čelákovice).
V kategorii starších žáků získal 1. místo Václav Bartoš (Klub šachistů Říčany 1925), druhý byl Michal
Döme (ŠK Joly Lysá nad Labem), na 3. místě skončil
Ondřej Laštovka (DDM Symfonie Poděbrady). V této kategorii byla mezi děvčaty nejlepší Hana Bartošová z Říčan.
Kategorii juniorů ovládl Lukáš Janda (ŠK Spartak
Čelákovice) před Tomášem Grumlem z DDM Kolín.
Cenu pro nejmladšího účastníka si odnesla šes letá Tereza Slavíková z Vlašimi.
Vítězové klání byli odměněni poháry, medailemi
a věcnými cenami, drobné ceny obdrželi všichni
účastníci.
V početné a silné konkurenci si dobře vedlo i deset chlapců a děvčat z českobrodského šachového
klubu. Nejvíce se dařilo Stanislavu Ježkovi, který
v kategorii starších žáků vybojoval 4. místo a zajis l
si tak postup do finále Krajského přeboru. Jaroslav
Boháč obsadil 9. místo, David Kšír byl 13., David Šebesta 24. a Kryštof Trojan 29. V kategorii mladších
žáků skončil Lukáš Dlabal na 17., Adéla Burianová

na 25., Michael Šebesta na 31., Petra Lundáková
na 31. a Matyáš Trojan na 46. místě. Při pohledu na
umístění našich hráčů v turnajových tabulkách musíme brát v úvahu i to, že v soutěži hráli jak ostřílení
borci, tak i , kteří se královské hře věnují teprve
několik měsíců.
Potěšilo by nás, kdyby jejich úspěchy podní ly zájem o šachy v řadách českobrodské mládeže. Všichni případní zájemci jsou vítáni. Můžete se přihlásit
nebo se jen přijít podívat na úterní nebo páteční
trénink pro mládež - od 17 hodin v kazetovém sále
domova ANNA (Žitomířská 323). Více informací se
dozvíte na www.sachyceskybrod.cz.
Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný,
ŠK Český Brod
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Pohodový den za zvuku motorů
I letos první máj patřil v centru našeho města nejenom vůni šeříků, ale i vůni benzínu. S úderem dvanácté
hodiny byl odstartován XXI. Okruh Českobrodský, který je zároveň i memoriálem Otakara Jeníka, zakladatele znovuobnoveného závodu. Na dvoukolovou trať, dlouhou přes 70 km vyrazilo celkem 110 historických
strojů – 68 automobilů a 42 motorek.
Od ranních hodin se na tradiční akci sjížděli fandové automobilů a motocyklů ze všech koutů. Někteří se přijeli v dobovém oblečení „se svými miláčky“
jen pochlubit a přispět k velkolepé výstavě na Husově náměs a přilehlém okolí. Stovky účastníků
měly tak možnost zhlédnout takové skvosty jako
je automobil Dodge Brothers 116A Tourer z roku
1910, Cadillac 55 z roku 1917 nebo Renault NN
z roku 1923. Výstavu automobilů oboha l také V.
ročník značkového srazu motocyklů britské značky
BSA. Pro návštěvníky byl připraven i doprovodný
program, kterým byl VI. ročník Flér jarmarku nebo
vystoupení mažoretek.
Každá přihlášená posádka musela nejprve projít
přejímkou vozu či motocyklu u pořadatelů, kde obdržela závodní číslo, pokyny a hlavně mapu s plánem
města a s vyznačenou tra . Závod se jel za běžného
silničního provozu a opatrnos tak nebylo nazbyt.
Během závodu museli účastníci projet i několika
průjezdními kontrolami, které dbaly na dodržování
pravidel. Až okolo šesté hodiny odpoledne v místní
sokolovně došlo na vyhlášení vítězů. Tradiční poháry a sponzorské věcné ceny předali těm nejlepším
předseda AMK VCC Václav Kec, bývalý starosta města a startér v jedné osobě Jaromír Fischer a ředitel
o.p.s. Region Pošembeří Miloslav Oliva.
Byl to dlouhý a náročný den. Organizátoři se však
loučili pozvánkou na další XXII. Okruh Českobrodský, na který se můžete těšit i Vy 1. května 2018.
V celkovém, absolutním pořadí se stali nejlepšími
to jezdci:
• Kategorie Moto BSA
Vladimír Šulc, stroj BSA 770 E 28, rok výroby 1928
• Kategorie Moto do roku výroby 1945
Jiří Dibelka, stroj ČZ 175, rok výroby 1937
• Kategorie Moto po roce 1945
Jan Hrouda, stroj Jawa ČZ 250, rok výroby 1957
• Kategorie Auto do roku výroby 1945
Jiří Nach gal, stroj Tatra 57 K, rok výroby 1940

• Kategorie Auto po roce 1945
Pavel Bacílek, stroj Škoda Felicia, rok výroby 1961
• Nejstarší motocykl
Luboš Bubeníček, stroj BSA S 27, rok výroby 1927
Mar n Prošek, stroj Brei eld a Daněk 500,
rok výroby 1927
• Nejstarší automobil
Mar n Pavlíček, stroj Dodge Brothers 116A
Tourer, rok výroby 1910
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Český Brod – centrum středověké správy
Letošní rok je v našem městě jednoznačně ve znamení oslav výročí 580 let od povýšení mezi města královská. Podlipanské muzeum se k oslavám připojilo způsobem sobě vlastním – výstavou o Českém Brodě ve
středověku a v předbělohorském období. Jako pozvánku a malou ukázku vám představím jednu z historických kapitol našeho města.
Už od 14. stole měl Český Brod významné centrální postavení – byl střediskem správy poddaných
a majetku pražských arcibiskupů v širokém okolí
a v Brodě dokonce trvale sídlil přímý arcibiskupův
zástupce pro dané lokality, purkrabí, tehdy rozhodně nejmocnější muž kraje, který mohl ve jménu
svého pána nařídit poddaným vše o své libovůli.
Tento tzv. českobrodský distrikt v roce 1390 zahrnoval kromě vlastního města ještě dalších 10-14
vsí a 2 církevní dvory (v Přistoupimi a Tuchorazi)
a pochopitelně i mlýny, louky nebo biskupský les
u Tismic. V nejbližším okolí města k distriktu patřily vsi Bylany, Liblice, Břežany II, Nová Ves II a část
Přistoupimi a Tuchoraze. A potom také vzdálenější
(17 km) Oplany na Černokostelecku, na Kolínsku
Zibohlavy a Radovesice a extrémně vzdálené (2530 km) Bohouňovice, Onomyšl a Nepoměřice na
Kutnohorsku.
Z nich pak poddaní odváděli purkrabímu do Českého Brodu pravidelně dvakrát do roka naturální dávky a samozřejmě i desátky svým kostelům, konkrétně na svátek sv. Jiří (24. dubna) a na sv. Havla (16.
října). Pražský arcibiskup zde ovládal i strategické
komunikační body: jednak vlastní brod přes říčku
Šemberu, jednak křižovatku cest, vedoucích od významných center Prahy, Kouřimi, Kolína a Sadské.
Centrem správy a sídlem arcibiskupského purkrabího byla tvrz, nacházející se až do třice leté války v severozápadním cípu městského intravilánu
uvnitř hradeb. Součás zástavby areálu tvrze byl
i malý hospodářský
dvůr, připomínaný
v pramenech poprvé
r. 1289, který patrně
existoval dříve než
sama tvrz. V něm
se jistě dočasně
uchovávaly potraviny i zvířata z celého
distriktu před svým
případným transportem na arcibiskupský
dvůr do Prahy. Lze
předpokládat, že původně bylo tvrziště
převážně ze dřeva

a patrně v souvislos s novou lokací Českého Brodu na konci 13. stole zde byl vybudován kamenný
palác a snad i věž, připomínaná v areálu tvrze v 15.
stole . Je pravděpodobné, že v tvrzi přespával
roku 1344 sám Arnošt z Pardubic při své cestě přes
Český Brod.
Z období vlády Karla IV. známe jménem i první
arcibiskupské purkrabí, zajímavé je, že byli často
vybíraní z řad místní drobné šlechty, patrně pro
dobrou znalost místních poměrů a pro své kontakty a vážnost. Tak hned první z nich, Bohuněk Hájek
z Chrástu (před r. 1360), byl zároveň majitelem vsi
Kozojedy a patronem tamního kostela.
Kromě purkrabího spravovali vždy několik vsí jemu
podřízení venkovš svobodní rychtáři, kteří díky
své funkci patřili rozhodně mezi lokální boháče.
K úřadu rychtáře se vázala řada hmotných výhod
– konkrétně k rychtě patřily 1-2 svobodné lány
polí, krčma, část
mlýna a pokuty
ze všech soudních
rozhodnu s výjimkou činů hrdelních
(žhářství, krvesmilstvo a vraždy), kdy
rychtář
dostával
pouze čtvr nu pokuty. Každý rychtář
byl zároveň arcibiskupským
nápravníkem, tj. měl
povinnost v době války sloužit v arcibiskupově vojsku v brnění a s kuší. Výslovně je k tomu zavázán
v potvrzovací lis ně arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Patrně nejbohatším rychtářem byl ten v Bylanech, kde se postupně rychta vyvinula v rozsáhlý
hospodářský dvůr a v 16. stole i v drobnou šlechckou tvrz, existující dodnes (čp. 15). Po roce 1420
sice logicky funkce arcibiskupských nápravníků na
Českobrodsku zanikly, ovšem nápravníci si své svobodné postavení udrželi i přes husitské války a od
poloviny 15. stole se z nich vytváří vrstva svobodníků, z nichž řada se různými způsoby přetransformovala mezi nižší šlechtu.
Vladimír J. Mrvík

1. 6. – 10. 6.
1. 6. – 25. 6.
1. 6. – 30. 6.
2. 6. – 23. 6.
1., 5., 8. 6., 8.00, 9.00 a 10.00
2. 6. – 4. 6.
3. 6., 12.00 – 16.00
3. 6., 17.00
3. 6., 17.00
4. 6., 14.00 – 16.30
4. 6., 14.30
4. 6., 17.00
5. 6., 17.00
6. 6., 19.00
8. 6., 18.30
9. 6., 8.30 – 11.30
9. 6., 17.00
9. 6., 18.00
9. 6., 19.30
10. 6.
10. 6., 9.00
10. 6., 10.15
10. 6., 14.00
10. 6., 17.00
10. 6., 18.00 – 22.00
10. 6., 20.00
11. 6., 9.30
11. 6., 17.00
11. 6., 18.00

Galerie K
Český Brod a okolí
Podlipanské muzeum
galerie Šatlava
Městská knihovna
zájezd KČT
les v Zahradech
kostel Nejsv. Trojice
Ku lka
Ku lka
Ku lka
Úvaly kostel P. Marie
Městský úřad
Kouřim sv. Štěpán
KD SVĚT
RC Kos čka
Úvaly
Tuklaty sv. J. Kř tele
Štolmíř sv. Havla
výlet KČT
hřiště Liblice
Ku lka
Ku lka
hřiště Liblice
Podlipanské muzeum
KD SVĚT
hřiště Liblice
hřiště Liblice
Kostelec n. Č. lesy

KALENDÁŘ AKCÍ – červen 2017
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Petr Štěpán – výstava českobrodského akademického malíře
Podlipanské hudební slavnos – série koncertů pro příznivce vážné hudby
Zlatý věk Českého Brodu – výstava o historii našeho města
Výstava keramiky a výtvarných prací žáků ZŠ Žitomířská 885 Český Brod
Zeměpisná abeceda aneb Velká cesta kolem světa – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
Třídenní zájezd Klubu českých turistů: Hostýn a okolí
PO-PO-LES: 35. ročník tradičního pochodu pohádkovým lesem pro dě a rodiče
Podlipanské hudební slavnos : Sonety o smr – hudebně-literární pořad
Fotbal, muži A, SK Český Brod – Meteor Praha
Hraj si s tátou – sportuj s tátou: speciální hravé odpoledne (jízda na sekačce, závody au ček…)
Fotbal, muži B, SK Český Brod – Milovice
Podlipanské hudební slavnos : Písně Šalamounovy (V. Walterová, P. Kšica, R. Foj ček)
Partnerské vztahy v rodině – přednáška RC Kos čka
Podlipanské hudební slavnos : Koncert Komorního smyčcového orchestru LUX IUVENES PRAGA
Skau bez lilie – veřejné promítání skautského dokumentu o zákazu činnos v totalitním období
Konzultace se speciální pedagožkou Mgr. Veronikou Lancovou
Noc kostelů – kostel P. Marie/Zvěstování Páně – žáci a učitelé ZUŠ
Noc kostelů – P. Štěpán, J. Pečený
Noc kostelů – Písňový večer, žáci a učitelé ZUŠ
Výlet Klubu českých turistů: Zruč nad Sázavou – Kácov
Fotbal, TJ Liblice – starší přípravka, turnaj Liblice
Fotbal, dorost, SK Český Brod – Pečky
Fotbal, muži C, SK Český Brod – Rostoklaty
Fotbal, TJ Liblice A – Pátek
Zlatý věk Českého Brodu: muzejní noc se zábavně – vzdělávacím programem
Křeslo pro hosta – s populární českou zpěvačkou Lucií Bílou
Dětský den na hřiš v Liblicích
Fotbal, TJ Liblice B – Tismice
Podlipanské hudební slavnos – kostel sv. Andělů strážných: koncert smyčcového orch. Vox Bohemica

Více na www.cesbrod.cz/akce

11. 6., 19.00
11. 6., 15.00
12., 15. 6., 8.00, 9.00 a 10.00
16. 6. – 18. 6.
16. 6., 19.00
17. 6., 10.00 – 16.00
17. 6., 14.00
17. 6., 15.00
17. 6., 17.00
17. 6., 18.00
17. – 18. 6.
18. 6., 9.30
18. 6., 14.00
18. 6., 14.30
19. 6., 8.00, 9.00 a 10.00
20. 6., 19.00
21. 6., 15.00 – 18.00
21. 6., 19.00
22. 6., 8.00
22. 6., 9.00 a 10.00
24. 6.
24. 6.
24. – 25. 6.
24. 6., 15.00
24. 6., 18.00
25. 6.
25. 6., 17.00
25. 6., 14.00
28. 6.

KD SVĚT
KD SVĚT
Městská knihovna
zájezd KČT
pivovarské sklepy
Štolmíř
Ku lka
TJ Slavoj za halou
Ku lka
Úvaly
Tuklaty
RC Kos čka
TJ Slavoj za halou
Ku lka
Městská knihovna
kostel sv. Gotharda
Ku lka
KD SVĚT
Městská knihovna
Městská knihovna
výlet KČT
Ku lka
hřiště Liblice
TJ Slavoj za halou
Kouřim skanzen
Ku lka
Plaňany sv. J. Kř tele
TJ Slavoj za halou
výlet KČT

Instalatér z Tuchlovic, česká komedie, (ČR/2016/85 min)
Lichožrou , rodinný animovaný film (ČR/SK/2016/83 min) s následnou autogramiádou a soutěží
Zeměpisná abeceda aneb Velká cesta kolem světa – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
Třídenní zájezd Klubu českých turistů: Krkonoše
Podlipanské hudební slavnos : Clarinet Factory – hudební laboratoř
Pečení chleba ve veřejné peci na návsi
Fotbal, muži C, SK Český Brod – Tismice
Nohejbal, muži A extraliga 2017, TJ Slavoj Český Brod – NK CLIMAX Vse n A
Fotbal, muži A, SK Český Brod – Neratovice
Podlipanské hudební slavnos : Koncert Pěveckého sboru Chris , kostel P. Marie
Oslavy 810. výročí první zmínky Tuklat a 790. výročí první písemné zmínky Tlustovous
Výlet s Kos čkou do Duhového parku, sraz nádraží Český Brod
Nohejbal, dorostenecká liga, TJ Slavoj Český Brod – Slovan Chabařovice
Fotbal, muži B, SK Český Brod – Tuchoraz
Pasování prvňáčků na malé čtenáře – ZŠ Žitomířská
Podlipanské hudební slavnos : Koncert Foerstrova komorního sdružení
Hurá prázdniny! Zábavné odpoledne s LECCOSEM
Křeslo pro hosta – Maroš Kramár, slovenský herec a moderátor
Pasování prvňáčků na malé čtenáře – ZŠ Přistoupim
Pasování prvňáčků na malé čtenáře – ZŠ Tyršova
Výlet Klubu českých turistů: Mochov – Vyšehořovice
Českobrodský pohár – fotbalový turnaj starších žáků
Oslavy 90. let existence fotbalového klubu TJ Liblice
Nohejbal, muži A extraliga 2017, TJ Slavoj Český Brod – SK Šacung ČNES Benešov 1947
Podlipanské hudební slavnos : Národopisný pořad Svatojánská noc
Českobrodský pohár – fotbalový turnaj mladších žáků
Podlipanské hudební slavnos : Vox Bohemica, Zpěvácký spolek Hlahol a hosté
Nohejbal, dorostenecká liga, TJ Slavoj Český Brod – TJ Radomyšl
Výlet Klubu českých turistů: Stříbro a Plzeň
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Z knihovny

Duben i máj, čteme pořád dál…
Jarní cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro
dě mateřských škol jsme věnovali oblíbeným zvířecím mazlíčkům, pejskům a kočičkám. Nejprve
jsme si poslechli, v některých případech i zazpívali,
písničku o kočce, která leze dírou. Pak nás přišli navš vit Pejsek a Kočička z knih Josefa Čapka i jejich
volného pokračování, Nového povídání o pejskovi a kočičce od Vlas mila Pešky. Připomněli jsme
si, jak myli podlahu, a přitom jsme si vyzkoušeli,
jestli umíme věšet prádlo. Podle jejich receptu
jsme také upekli krásně barevný dvoupatrový dort
a protože nám ho žádný zlý pes nesnědl, všichni si
z něj na závěr mohli kousek ochutnat. Nechyběly
ani básničky o pejscích a kočičkách, oblíbené obrázkové čtení a prohlížení knížek. Od 27. března do
27. dubna naši knihovnu navš vilo 274 dě : třídy
Medvíďat, Bobříků, Cvrčků a Dráčat z MŠ Kollárova, Sluníčka, Broučci, Koťata a Lvíčata z MŠ Sokolská, předškoláci z MŠ Liblice, třída Sluníček z MŠ
Poříčany, Lvíčata z MŠ Tismice a dě z MŠ Doubravčice, Tuchoraz a Chrášťany.
V úterý 9. května odpoledne proběhlo živé čtení
pro dě , tentokrát jsme v knížkách hledali básničky, pohádky a příběhy o hračkách a hraní. Z knížky
Co si hračky vyprávěly jsme se dozvěděli, proč se
některému rybníčku říká „kachníček“, a v dalším
příběhu jsem si přečetli, co se stalo s hadrovou
panenkou Hankou, která spadla do zelené barvy.
Prožili jsme celý den s myškou Eliškou a v ukázce
z knížky Huňaté pohádky na dobrou noc jsme zjis li, co je nejdůležitější u plyšového medvěda. Pohráli jsme si také s pohádkami: opravili jsme střechu
u perníkové chaloupky a perníčky, které Jeníček

s Mařenkou oloupali, jsme zase vrá li na správné
místo. V rámci hravého cvičení jsme se naučili veselou básničku, při které jsme si protáhli celé tělo.
Nechybělo něco dobrého na doplnění energie,
poslechli jsme si několik básniček v podání našich
malých návštěvníků a společné setkání jsme zakončili tradičním obrázkovým čtením.
S našimi dospělými čtenáři jsme se sešli ve čtvrtek
11. května na podvečerním živém čtení Číst nás
baví: čteme pro Vás. Zájemci si mohli prohlédnout
nové prostory naší knihovny a společně jsme si
poslechli ukázky z knižních novinek i dalších zajímavých knih. Kromě toho jsme si zábavným historickým kvízem a ukázkami z Českobrodského
zpravodaje připomněli předešlé ročníky městských
oslav povýšení Českého Brodu na královské město.
Eva Vedralová,
Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Jiří Stránský: Balada o pilotovi (audiokniha)
V březnu 1946 se bývalý pilot RAF Karel Balík chystá v Paříži na jeden ze svých posledních letů v barvách ČSA, Praha hlásí ideální podmínky pro přistání. Ve skutečnos je
v hlavním městě Československa psí počasí a před přistáním zhasne osvětlení přistávacích drah… Auten cký příběh špičkového letce a jeho osudné srážky s poválečnou
československou realitou vznikl na základě archivních materiálů a rodinných vzpomínek - žena spisovatele Jiřího Stránského byla dcerou Karla Balíka, který se stal obě
nehody zinscenované sovětskou tajnou službou.
Zdeněk Svěrák: Tiché šlapací království
Tiché šlapací království napsal Zdeněk Svěrák v 60. letech jako rozhlasovou pohádku. Vypráví o divném království, kde se nesmí mluvit nahlas a kde lidé jezdí na kolech, protože
auta vydávají silný zvuk. A , kteří mluví hlasitě, skončí díky Špiclovi v chém vězeňském
pěveckém souboru… Pohádka byla v roce 1968 smazána jako nežádoucí, její obsah až
příliš připomínal situaci v tehdejším Československu. Znovu byla natočena až po dvace
letech a dostala název Kolo se zlatými rá y. Svým stále aktuálním poselstvím se stala
součás zlatého rozhlasového fondu.
Tomáš Končinský, Barbora Klárová: Překlep a Škraloup
Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen na chvilku nedávat pozor a z věci, která před chvíli
zářila novotou, je starý, nepotřebný krám. Ale kdo za to může? Představte si, že někde
mezi námi žijí drobná stvoření, která mají veškeré stárnu na staros . Skřítek Překlep,
jehož specialitou jsou chyby v knížkách, však jednoho dne zjis , že lidem pokažená
nebo zestárlá věc velkou radost neudělá, a proto se vydá na dobrodružné putování
k samotnému Zubu Času. Podaří se mu zastavit stárnu ? A kdo získá Křišťálový Prdlajs?
A jakou roli v tom všem hraje mluvící hovnivál?
Miroslav Čvančara, Jaroslav Čvančara: Když u nás byl Buﬀalo Bill
Rozsáhlá faktografická kniha o uměleckém turné jezdecké revue plukovníka W.F. Codyho, zvaného Buﬀalo Bill. Formou průvodce po auten ckých lokalitách mapuje jeho
životní osudy ve Spojených státech a pozdější vystoupení v Evropě, včetně padesá
měst rakousko-uherské monarchie na jaře a v létě 1906. Jeho neopakovatelná a dosud nepřekonaná národopisná Wild West Show, čítající stovky lidí a koní a přepravovaná třemi zvláštními vlaky, vystupovala i v šes městech na Moravě a ve Slezsku.
Součás knihy jsou unikátní dobové materiály.

Kompletní přehled nových knih za měsíc duben 2017 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Rozšiřujeme areál za podpory evropských fondů
Společnost Alufix Bohemia, s.r.o. se sídlem v obci Černíky získala finanční podporu z evropských strukturálních fondů na rozšíření svého areálu. Dotace byla poskytnuta z Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost.
Záměrem společnos je rozšíření výrobního areálu
společnos Alufix Bohemia s.r.o., které bude realizováno na ploše bývalého zemědělského družstva.
V prostoru se v současné době nacházejí chátrající, nevyužívané budovy, převážně zemědělského
charakteru (brownfield). Objekty jsou v havarijním
stavu a budou s ohledem na nevýhodnost a u některých i z důvodu nemožnos rekonstrukce odstraněny. Cílem projektu je výstavba výrobní haly.
Na halu navazuje návrh nových zpevněných ploch
sloužících pro vnitřní dopravu v areálu.

V hale bude převážně vyráběn pečicí papír v různých formách, což je jeden z výrobních pilířů základního sor ment společnos .
Po realizaci projektu budou vytvořena nová pracovní místa (předpoklad cca 20 pracovních míst).
Výstavba areálu bude probíhat od dubna 2017 do
června 2018.
Mgr. Vladimíra Jilečková

Projekt:

REKONSTRUKCE PODNIKATELSKÉHO AREÁLU
ALUFIX BOHEMIA SPOL. S.R.O
je spolufinancován Evropskou unií.
Rozšíření výrobního areálu společnosti Alufix Bohemia s.r.o. realizováno
na ploše bývalého zemědělského družstva (brownfield). Předmětem
projektu je výstavba dvou výrobních hal.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Oprava NS Údolím Šembery
V dubnu a květnu tohoto roku pražské Ekocentrum Koniklec provedlo opravné práce na naučné stezce
Údolím Šembery vedoucí od budovy pivovaru v Českém Brodě k bývalému hradu Šember. Stezka byla
vybudována již v roce 2011 a od té doby byla značně poškozena. Na informačních cedulích se zejména
podepsalo počasí, které poničilo původní nátěr. Většina interak vních her byla ukradena a některé cedule
byly pokresleny.
Všech 12 cedulí bylo proto zbroušeno a znovu
natřeno. Interak vní hry, které prověřují znalos
návštěvníků, byly také obnoveny. Na některých
tabulích byly původně připevněné různé druhy

lesnického nářadí či například pivovarnická lopata
na vidrování sladu. Toto nářadí jsme však po zkušenostech z minulých let nahradili pouze obrázky,
aby se tak předešlo poničení a krádeži těchto prv-
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ků. Na méně přehledných místech stezky bylo doplněno značení a na každou informační tabuli byla
připevněna mapka pro snadnější orientaci.
V rámci obnovy stezky jsme také vydali leták, který
návštěvníky provede celou stezkou a je možné si
ho vyzvednout na náměs v infocentru v Českém
Brodě. Opravu naučné stezky finančně podpořilo
město Český Brod a oprav se také zúčastnili dobrovolníci z České spořitelny, mto všem děkujeme.
Milan Chroust, Ekocentrum Koniklec

Co nového v cykloturis ckém kroužku?
V poslední době je mi předhazováno, že neumím
počítat. Na to jsem háklivý, neboť na umění počítat
si již od mládí zakládám (měli jsme krám s parfumerií a papírnictví a ještě jsem nechodil do školy a již jsem v krámě pomáhal a uměl počítat tzv.
kupecké počty). Proto musím vše uvést na pravou
míru. Píši, že je nás v kroužku sedm a v dalším textu
uvádím tři ženy a pět mužů, což je osm. Máme tož příznivkyni Olinku, která je členem turis ckého
oddílu při ČD a s nimi na kole zcestovala i značnou
část Evropy. A vůbec – Tři mušketýři byli také čtyři.
Dubnové počasí nám nepřálo, proto jsme většinu akcí přesunuli na květen a absolvovali některé
neplánované pěší akce (např. Bošice – Chotu ce),
také na Svatojánské proudy jsme vzpomínali za
asistence kapek, ale nic nám to neubralo na náladě a vzhledem ke krásné přírodě a celkové kladné
naladěné akci, zejména trampské kapele počítáme
výlet mezi zdařilé. Vyvedl se nám přeložený výlet
do Kerska, kam jsme si zajeli v dese . Jarda prohlá-

sil: „ To není cykloturis cký kroužek, ale důchodcovský babinec“. Redakci jsme poskytli několik fotek z úklidu Pošembeří, třeba budou zveřejněny.
Naše plány od 20. 5. – 18. 6.
20. 5., 7.15 Praha – Prčice 75 km
20. 5., 8.45 Hrabalovo Kersko – komentovaná
prohlídka Kerska, start v 10.00 h
od Pramínku, pěšky
27. 5., 9.30 Krajem bitvy u Lipan – trasa dle
výběru
4. 6., 9.30 Doubravčice – Vyžlovka s Olinkou,
30 km
10. 6., 9.30 s Láďou do Ondřejova – oběd na
Marjánce, 60 km
18. 6., 9.30 Úvalská rozhledna s Miládkou, 30 km
Rosteme – již je nás třináct a další se mohou připojit!
Sláva Břečka
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Z mých dětských válečných a poválečných pobytů
– vzpomínky na Českobrodsko (3. část)
V našem nejbližším okolí naší ulice bydleli zajímaví lidé. Napro Kvasnicovi s malým O kem, vedle
papírnictví paní Choděrové, Hanka Šafrová, paní
Fotainová. Na konci Polívkovi s malým Vládíkem.
Napro gymnáziu bydleli starší manželé Šťastní.
Chodila jsem tam na návštěvu, ale spíš na sněhové pusinky. Vedle gymnázia rostla mišpule a žluté
špendlíky padaly. Byly sladké. S Járou Kuncovou
jsme chodívaly pást housata. Nesla jsem je v košíku
nahoru Žitomířskou ulicí. Domy končily a tam byla
veliká ohrada, obehnaná zábradlím z kolejnic. Původně sloužila jako místo pro koňské trhy. Jinak se
tam chodily pást husy a kozy, ale hlavně to bylo rejdiště dě všeho věku. Odpoledne bylo naše. Když
se ozýval hlad a slunce se schylovalo, naskládaly
jsme housata do koše a šlo se domů. Hodinky byly
velký přepych, dospělých. Jednou jsem se po zdařilém přehupu kolejnice prudce narovnala a v momentě ležela zpátky. Na zemi. Kov byl tvrdý, rezavý,
rána na hlavě asi 6cm dlouhá, plno krve a strach,
co tomu řekne babička. Starší holky mi to nějak
pou raly a šlo se domů. Jára mě předala tetě. Ta
mi při hubování dala na ránu kapesník, zavázala mi
šátek pod krkem a na to posadila slamák. Zavedla
mě do zšeřelého pokojíku za šenkovnou, aby si mě
babička tak hned nevšimla. Nehrozilo to. Obě měly
práci jak v šenkovně, tak i u zvířat. Ale nakonec ta
chvíle přišla. Bylo jí divné, že ta neposeda tak še
sedí v tmavém koutku. Pravda vyšla najevo. A zase zalomila ruce nad hlavu a své krásné, hnědé oči
otočila k nebi a „bože dítě“ atd. K doktorovi se nešlo. Krví slepené vlasy mi trochu prostříhaly, umyly
a učesaly. Z prázdnin jsem přijela domů se strupem
a dodnes mám dolík a citlivou pokožku za temenem hlavy.
Poblíž dveří do sklepa byly vpravo dveře na půdu.
Asi ze tře ho schodu se dala sundat světlá, dřevěná obruč. Visela tam ještě po mém bratrovi.
Nahoru jsem nikdy nesměla, protože moje maminka kdysi z těch schodů spadla a naražená
možná prasklá kostrč se jí občas boles vě připomínala až do konce života. Obruč jsem poháněla
klacíkem v okolí domu ulicí Žitomířskou a nebyla
jsem sama. Auta nejezdila. Na konci chodníku byla

lampa. Ráda jsem se dívala, když při stmívání přišel menší, starší muž v jakési tmavé uniformě s čepicí se kšiltem, jako nosili listonoši. Dlouhou tyčí
se v lampě dotkl hořáku. Ten se rozhořel a trochu
zahnal tmu. Dě s obručemi šly domů. Občas jsem
chodila sama na hřbitov s ky čkou dědovi na hrob.
Znala jsem ho jen z fotografií. Zemřel řadu let před
mým narozením. Přes Šemberu úzkou ces čkou
nahoru mezi obilím až ke hřbitovu. Druhý hrob
napro vchodu. Vedle něj mohutná lípa mívala
kmen obalený červenými ploš cemi. Nenáviděla
jsem je, polévala vodou a dupala po nich. Připadalo mi to nepatřičné, že lezou dědovi po hrobu.
Někdy se mi zastesklo po domově, po kopcovitém
Podkrkonoší. Nedaleko hřbitova byly dvě věže
liblického vysílače. Nahoře bylo veliké V-Victoria.
Bylo všude a Němci m hlásali, že zvítězí. Mezi ty
věže jsem si umís la Bělohrad, můj domov. Stýskání brzy přešlo a já poskakovala pěšinkou mezi poli
zpět. Žito bylo vyšší než já, válečné dřeváčky vířily
polní prach a slunce pálilo. Hlad mě hnal domů.
Oběd dobrý, jako vždy, ale nezvyklý. Maso u nás
nebylo. Teta a babička se mě snažily vykrmit. K večeři jsem měla i chléb se sádlem (vzácnost) a třeba
i kolečko salámu. Jejich snaha při mé pohyblivos
se nesetkala s velkým účinkem. Na velikém vále
zadělávala babička knedlíky. Koukala jsem s otevřenou pusou, do těsta lila sodovku. Vzpomínám
na ty její snědé, upracované ruce, plné vystouplých žil. Během života se hodně nadřela na poli
i doma. Neměla lehký život. Cí la jsem její lásku
a měla jsem ji moc ráda. V mrazivém březnu roku
1944 měla pohřeb. Zemřela v nemocnici, kde jsme
se s ní byli rozloučit. Byla jsem z toho hodně zmatená a při pohledu na její klidnou tvář jsem si to
nemohla srovnat v hlavě. Černý vůz a černé koně,
decentně ozdobení, krokem vyšli ze Žitomířské ulice a náš smuteční průvod za nimi. Byl silný mráz,
cesta nekonečná, lehké, válečné ustrojení, slabé
boty a potom několikahodinový pobyt v ledovém
vlaku udělalo své. Nebyly léky, ani ovoce. Všichni
jsme to odstonali.
Zlata Zákoutská
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FOTOGRAFICKÁ SOUTÌŽ

BRODY
V BRODÌ

2017
Uzávìrka soutìže
30.9.2017
Soutìžní kategorie:
Krásy mìsta
Život ve mìstì
Osobnost mìsta
www.cesbrod.cz, www.fotobrody.cz
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ZUŠ Český Brod, Vox Bohemicalis, z. s. a město Český Brod
vás zvou na

PODLIPANSKÉ
HUDEBNÍ
SLAVNOSTI
ČESKÝ BROD
KOUŘIM
KOSTELEC NAD Č. L.
PLAŇANY
ŠTOLMÍŘ
TUKLATY
ÚVALY

27. 5. – 25. 6.
2017

Slavnosti se konají za podpory měst Český Brod, Kostelec nad Č. l., Úvaly,
městyse Plaňany, obce Tuklaty a jejich představitelů.
Výtěžek z dobrovolného vstupného koncertů Podlipanských hudebních
slavností 2017 bude věnován na projekt záchrany kostela sv. Havla
ve Štolmíři a z kosteleckých koncertů na opravu varhan v Kostelci nad Č. l.

program:
27. 5. 18.00 Koncert Vlachova kvarteta Praha, kostel Narození sv. Jana Křtitele, Tuklaty
28. 5. 18.00 Koncert Komorního smyčcového orchestru Vox Bohemica,
kostel Panny Marie/Zvěstování Páně, Úvaly
30. 5. 19.00 Koncert Komorního smyčcového orchestru LUX IUVENES PRAGA,
kostel sv. Andělů strážných, Kostelec nad Č. l.
3. 6. 17.00 Hudebně-literární pořad „Sonety o smrti“, Ensemble Mathesius,
L. M. Vytlačil, A. Hönigová, kostel Nejsvětější Trojice, Český Brod
4. 6. 17.00 „Písně Šalamounovy“, V. Walterová, P. Kšica, R. Fojtíček,
kostel Panny Marie/Zvěstování Páně, Úvaly
6. 6. 19.00 Koncert Komorního smyčcového orchestru LUX IUVENES PRAGA,
kostel sv. Štěpána, Kouřim
9. 6. 17.00 Noc kostelů Úvaly, žáci a učitelé ZUŠ,
kostel Panny Marie/Zvěstování Páně, Úvaly
9. 6. 18.00 Noc kostelů Tuklat, P. Štěpán, J. Pečený,
kostel Narození sv. Jana Křtitele, Tuklaty
9. 6. 19.30 Noc kostelů Štolmíř, Písňový večer, žáci a učitelé ZUŠ,
kostel sv. Havla, Štolmíř
10. 6. 18.00 Muzejní noc, Zlatý věk Českého Brodu, Podlipanské muzeu,Český Brod
11. 6. 18.00 Koncert Komorního smyčcového orchestru Vox Bohemica,
kostel sv. Andělů strážných, Kostelec nad Č. l.
16. 6. 19.00 Hudební laboratoř, Clarinet Factory, Pivovarské sklepy, Český Brod
17. 6. 18.00 Koncert Pěveckého sboru Christi,
kostel Panny Marie/Zvěstování Páně, Úvaly
20. 6. 19.00 Koncert Foersterova komorního sdružení,
kostel sv. Gotharda, Český Brod
24. 6. 18.00 Národopisný pořad Svatojánská noc, Skanzen, Kouřim
25. 6. 17.00 G. Fauré - Requiem, F. Poulenc - Stabat Mater, Vox Bohemica,
Zpěvácký spolek Hlahol a hosté, kostel Narození sv. Jana Křtitele, Plaňany
www.facebook.com/podlipanskeslavnosti
www.zusceskybrod.cz
partneři: Český rozhlas Region, OSA, Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Rengl-plakátovací plochy, Středočeský kraj
sponzoři a dárci: Agro Trade Praha, Amplius, Bylanka, MUDr. J. Hejduk, JLV, V+T mat, SOOL, Zipr, ZZN Polabí

vyhlašuje soutďž pro obĀany Liblic

„O nejhezĀí kvďtinovou výzdobu 2017“
Soutďžit mĪže vaše okno, pĢedzahrádka a zahrada viditelné z ulice nebo vše jako celek.
x PĜihlašovat se mĤžete do 31. 5. 2017 zasláním pĜihlášky na e-mail spolek.liblice@seznam.cz, pomocí formuláĜe
na www.liblice.estranky.cz/clanky/spolek-pratel-obce-liblice/soutez---o-nejhezci-kvetinovou-vyzdobu-2017-/
nebo doruþením pĜihlášky na adresu spolku Ve Staré vsi 18, Liblice
Aktuální informace a pravidla soutČže naleznete také na:
http://www.liblice.estranky.cz/clanky/spolek-pratel-obce-liblice/soutez---o-nejhezci-kvetinovou-vyzdobu-2017-/
www.facebook.com/SpolekpratelobceLiblice
x soutČž o zajímavé ceny v kategorii Cena poroty a Cena veĜejnosti
Hlavní partner Zahradnictví Jandl Dobré Pole

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Příměstský tábor - Na Kutilce v Českém Brodě
Termíny na rok 2017:

10.7.- 14.7. všeobecné sporty
17.7.- 21.7. všeobecné sporty
24.7.- 28.7. všeobecné sporty
31.7.- 4.8. všeobecné sporty
21.8.- 25.8. zaměřeno na fotbal
28.8.- 1.9. všeobecné sporty

P
r
o
g
r
a
m

7:30- 8:30 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
8:30- 9:00 seznámení, rozcvička
9:00- 9:15 hygiena, svačina
9:15- 10:00 výtvarná / kreativní činnost
10:00- 11:15 základní sportovní příprava
11:15- 12:00 vycházka po okolí / hraní v areálu
12:00- 12:30 hygiena, oběd
12:30- 13:45 odpolední klid
13:45- 14:30 základní sportovní příprava
14:30- 15:15 táborová olympiáda
15:15- 15:30 svačina
15:30- 16:30 odchod dětí domů - hry dle volby a přání dětí

Přihlášky a informace:
www.skbrod.cz o služby o příměstský t.
Tel: 728 749 931, 725 097 583
e-mail: martin.sahula@seznam.cz

Nabízíme:
Zkušení vedoucí, trenéři
Malé skupiny dětí, věk 4-10 let
Atraktivní program
Prostory:
Uzavřený sportovní areál
Vlastní tělocvična
Moderní klubovna s interaktivní tabulí
Cena: 2150 Kč / týden
Při včasném přihlášení tj. 2 měsíce před akcí
cena 2000 Kč
Cena pro sourozence a členy SK 1950 Kč
Cena obsahuje: jídlo, pomůcky, práci lektora

„POJĎ SE HÝBAT, POJĎ SI HRÁT, S NÁMI SE TU BUDEŠ SMÁT“
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Skautská stĜediska ýeský Brod
poĜádají 3 5 . r o þ n í k

PO-PO-LE S
v sobotu
3. þervna 2017

Vstup do Pohádkového lesa pod Tuchorazskou
hláskou bude otevĜen od 12 do 16 hodin.
x TraĢ pochodu je vedena pĜevážnČ po lesních cestách (celkem 3 km).
(jízdu s koþárkem doporuþujeme jen fyzicky zdatným jedincĤm)
x V cíli bude pĜipraveno obþerstvení a ohništČ pro opeþení buĜtĤ.
x Vstupné jednotné 40 Kþ. Akce se koná za každého poþasí -

www.skaut7.cz

NEDĎLE 4. ÿERVNA
14:00 – 16:30
SPORTOVNÍ AREÁL NA KUTILCE
ÿESKÝ BROD
VSTUPNÉ 30 KĀ

Jízda na sekaĀce
Slalom v dďtských autech
Závody autíĀek na dálkové ovládání
StĢelba z luku, na koš, na branku
…….. a mnohem víc

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 %

Letecká výroba v Českém Brodě
Již více než osm let sídlí téměř v centru města společnost Technometra Český Brod.
Společnost se v roce 2008 přemís la z pražské Hosvaře do Žižkovy ulice, konkrétně do budovy dřívějších závodů Fotochema a Reprografia, a přenesla do Českého Brodu všechny své výrobní ak vity.

novicích u Uherského Hradiště. Dalším důležitým
zákazníkem je pak společnost Aero Vodochody,
která výrobky Technometry instaluje do vojenských cvičných a bojových letadel L-39 a L-159.

Technometra Český Brod je tradičním výrobcem
přístrojů a agregátů palivových a hydraulických
systémů civilních i vojenských letadel. Palivová
a hydraulická čerpadla, regulátory a různé druhy
ven lů létají v malých dopravních letadlech L-410,
která vyrábí společnost Aircra Industries v Ku-

Kromě výše uvedeného výrobního programu
Technometra rovněž obrábí celou řadu dílů pro
dopravní letadla Airbus a Embraer a vyrábí ozubená kola pro použi v automobilovém průmyslu.

Technometra
Český Brod, a.s.

S bezmála stovkou zaměstnanců, z nichž ještě
část dojíždí z Prahy, ale většina již pochází z Českobrodska, patří Technometra k největším zaměstnavatelům ve městě.
Vzhledem k rostoucímu objemu objednávek
hledá Technometra nové zaměstnance, a to
zejména na dělnické a technické pozice. Aktuální nabídku volných míst najdete na webových
stránkách společnos www.technometra.com.

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

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

Koupím činžovní dům v Českém Brodě,
může být i ve špatném stavu.
Telefon: 728074275
Využij PC/net, www.moderniprace.cz

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

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

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

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

CAG Electric Machinery s.r.o.
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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
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ÍERSTVÁ
NABÍDKA
PRÁCE!
PRO NAŠI PRODEJNU BILLA V ČESKÉM BRODĚ

ČESKÝ
BROD

PŘIJMEME
ZAMĚSTNANCE.

Přijďte se podívat na NÁBOROVÝ DEN.
Kam? Do hotelu Apeyron, Kollárova 1278, Český Brod.
Kdy?

23. května od 9 do 17 hod.

V případě zájmu kontaktujte pana Vránu
na tel.: 606 670 641, e-mail: p.vrana@billa.cz.

Více informací na www.billa.jobs.cz.

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

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

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

DO 30.6.

NA ELEKTROKOLO TANKA
OBRATNÉ MĚSTSKÉ KOLO
LEHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM
BATERIE 10,4 Ah
DOJEZD AŽ 70KM

21990.-

20990.AUTOMOTOVELO ČESKÝ BROD
WWW.AUTOMOTOVELO.CZ

NABÍZÍME:

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

Vepřovou plec s kostí – 75 Kč/kg
Vepřovou kotletu s kostí – 99 Kč/kg
Vepřové koleno přední – 42 Kč/kg

ceny jsou platné od 29. 5. do 11. 6. 2017
na prodejně v Českém Brodě

