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Co nového

Fázový posun
Z vlastní zkušenos víte, že než se pus te do nějakého projektu, stavby nebo jen přípravy rodinného
oběda, zabere vám určitý čas promyšlení, co vlastně budete dělat, a také nutná příprava. Podobně je to
i u městských projektů a akcí. Jen ten čas je potřeba mnohem delší podle náročnos projektů a není neobvyklé, že se může jednat i o roky. Prostě od nápadu po samotnou realizaci kolikrát uplyne mnoho vody
a to, co připravovala jedna garnitura, může pak realizovat i někdo jiný.
Dobře si vzpomínám, když se kolem roku 2000 zadávaly zpracovat první studie na rekonstrukci prostoru
kolem nádraží a je to teprve nedávno, kdy práce skončily. Ale na projektu stále musí někdo pracovat,
neboť byl podpořen z dotací a po dobu udržitelnos (zpravidla 5 let) je nutné psát monitorovací zprávy,
různá další hlášení a být k dispozici kontrolám.
Proč se tady o tom zmiňuji? Protože kolem minulých komunálních voleb se hodně probíralo téma bezpečnos . Tenkrát jsme se dohodli, že zázemí městské policie je nevyhovující a bude nutně potřebovat zlepšit,
přiblížit strážníky lidem a činnost zmodernizovat. Nejprve bylo potřeba vy povat vhodné místo, zpracovat
projektovou dokumentaci a projednat se všemi dotčenými orgány. Na městě k tomu vznikl projekt s neformálním názvem „kulový blesk“. A stejně jako v klasickém českém filmu stěhujeme a měníme různé čás
úřadu po městských budovách. Informační centrum dostane nové prostory v přízemí budovy knihovny
a městská policie se přestěhuje místo IC. Toto stěhování však nebude dříve než v příš m roce a je tedy
dost možné, že jej bude realizovat až nové vedení vzešlé z komunálních voleb na podzim 2018.
Ještě o jedné dlouho trvající akci bych se rád zmínil. Je jí již v polovině devadesátých let navržený a stále
ještě nedokončený vnitřní objezd (nikoliv obchvat) centra města. I tady by se mohlo v dohledné době
podařit věc dotáhnout. Budovu Disku město již odkoupilo a zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Žižkova a čás ulice Komenského. Snad se s krajem dohodneme a posuneme i tuto akci
k realizaci. Tím by nám zbyla už jen východní část vedoucí přes areál ZZN. A právě odkup tohoto areálu
budou projednávat na jednání zastupitelé města, což by mohlo situaci dále posunout. Ale je evidentní, že
u podobných infrastrukturálních projektů je onen v nadpise zmíněný fázový posun nejdelší.
Jakub Nekolný
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Od 1. prosince 2017 město zavedlo v rámci realizace projektu Nové funkce IS města Český Brod
podpořeného z MMR ČR další službu pro občany. Jde o rezervační systém online, díky kterému
se můžete na h p://rezervace.cesbrod.cz z pohodlí domova objednat k našemu pracovníkovi
a vybrat si den a čas, který vám vyhovuje. Systém je možné využít i z mobilních zařízení.

Na náměs ch Arnošta z Pardubic a Husově byly
tento týden instalovány podzemní kontejnery,
které nahradí plastové „vláčky“ v samotném centru Českého Brodu. Do konce listopadu proběhnou ještě terénní úpravy a zpevnění přístupových
cest pro svozová auta. Kolaudace je naplánovaná
na 15. prosince 2017, aby ještě před vánoci mohly být kontejnery předány veřejnos k užívání

KD SVĚT reaguje na výrazný zájem o rezervace
vstupenek. Mění délku platnos rezervací z doby neomezené na dobu v trvání 1 týdne. Více
informací v článku.

Koncem minulého týdne poc la Český Brod návštěva z našeho partnerského německého města Kőngenu vedená starostou města panem O o
Ruppanerem. Tématem návštěvy bylo prohloubení spolupráce hlavně v oblastech základního
a středního školství, sportu a společenského
života. Naši hosté navš vili mimo jiného místní základní školy, gymnázium, sokolovnu nebo
sportovní halu včetně zázemí pro rehabilitaci
a prohlédli si též historické centrum.

Od 10. prosince 2017 začnou nově jezdit víkendové noční vlaky i do Českého Brodu. Odjezd ve
2.30 ze stanice Praha hlavní nádraží.
Naše českobrodské nohejbalistky na světovém
šampionátu v Nymburce úspěšně zabodovaly.
Podrobnos Vám přiblíží článek Trůny královen
nohejbalu se nezachvěly (www.nohecmagazin.
cz/index.php/reprezentace/1818-trny-kralovennohejbalu-se-nezachvly).
V sobotu 1. prosince proběhlo v městských částech ve Štolmíři a v Liblicích rozsvícení vánočních
stromů a v neděli pak se mohli českobrodš občané účastnit po pochodu světýlek rozsvícení
vánočního stromu u zvonice s doprovodným programem základní umělecké školy a videoprojekcí
na zvonici. Tím byly zahájeny adventní akce letošního roku, jejichž přehled vyšel v minulém ČBZ.
V listopadu rada města projednávala především
úpravy rozpočtů příspěvkových organizací před
koncem roku a dále materiály, které doporučuje zastupitelstvu města např. aktualizace Fondu
sportu, kultury a volného času a s ním spjaté
Programy podpory kultury, sportu a volného
času, přidělení finančních prostředků neziskovým organizacím na inves ční akce roku 2017.
Dům č.p. 12 na českobrodském náměs prochází celkovou opravou. Po rekonstrukci střechy, fasády a obrazu Sv. Gotharda došlo k výměně výlohy.

Liblice
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Body projednávané Radou města 8. 11. 2017
1. Souhlas s podnájmem bytu
2. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 5, Arnošta
z Pardubic 25, Český Brod
3. MŠ Sokolská - žádost o souhlas s čerpáním rezervního fondu organizace
4. ANNA, soc. služby - schválení Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci
5. ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory
- Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na rok
2017
6. Technické služby - žádost o souhlas se změnami
závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017
7. Informace o výběru dodavatele komunálního
vozidla
8. Podání žádos o dotaci na Komunitní centrum
9. ČOV - žádost obce Hořany
10. Úkol Doplnění zadání světelné křižovatky
11. Úkol Projekty - Stavební úpravy komunikačních
prostor budovy č.p. 282
12. Úkol Projekty - Stavební úpravy radnice č.p. 1
– 1. a 2. N. P.
13. VZMR - Nové vodní zdroje NV1 a NV2
14. VZ Nízkoprahový klub Zvonice ve městě Český
Brod
15. Popelnice na tříděný odpad do domácnos
v Českém Brodě

Věstník
16. Programy podpory sportu, kultury a volného
času z Fondu sportu, kultury a volného času
města Český Brod - úprava dokumentů pro rok
2018
17. Smlouva o zájezdovém představení Spolku Sešlých
18. Vánoční koncert v KD SVĚT: Bára Basiková
19. MAP II neboli Rados III
20. Informace – Zápis kulturní komise ze dne
23. 10. 2017
21. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
Body projednávané Radou města 22. 11. 2017
1. Podnájemní smlouva k volbě prezidenta
M´am´aloca, o. p. s.
2. Nájemní smlouva k volbě prezidenta ČR 2018 se
SOŠ Liblice
3. Vnitřní předpis - funkční příslušnost k projednání přestupků
4. MŠ Kollárova - souhlas se změnami závazných
ukazatelů rozpočtu na rok 2017
5. TS - financování pořízení komunálního vozidla
6. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu ev.č. 56/2011/
FO - Region Pošembeří o. p. s.
7. Dodávka zemního plynu pro město Český Brod
a PO 2018
8. Žádost o výměnu kotle (bod stažen)
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí o zřízení služebnos - ul. Žižkova
10. Využi předkupního práva dle § 101 Zákona
o územním plánování
11. Prodej podílu pozemku v k.ú. Chotěšice
12. Areál koupaliště
13. Přidělení finančních prostředků z Programů
podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 3
14. Zápis komise ŽP
15. Informace – Zápis z jednání Komise pro územní
rozvoj a stavebnictví ze dne 6. 11. 2017
Body projednávané Radou města 29. 11. 2017
1. Smlouva o komplexní podpoře inf. systému
– hostovaná spisová služba pro obce
2. Odměny ředitelům příspěvkových organizací
města
3. Odkup pozemků v k.ú. Český Brod - areál ZZN
(nepřijato usnesení)
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Podzemní kontejnery v centru města Český Brod
Jak jste si jistě všimli, výstavba podzemních kontejnerů v lokalitách „za školou“ na Husově náměs a „u kostela“ na náměs Arnošta z Pardubic se dostala do finále. První prosincový týden proběhla kolaudační prohlídka, a jakmile bude vydán kolaudační souhlas, budou kontejnery na plast, papír a sklo předány k užívání.
Dle vypracované projektové dokumentace bylo
požádáno o dotaci na výstavbu kontejnerů z Operačního programu životního prostředí.
Dodavatelem stavby byla firma AVE s.r.o. a dodavatelem štěpkovače a 4 velkoobjemových kontejnerů
byla společnost MEVA-TEC s.r.o. ty budou sloužit
Technickým službám Český Brod při úpravě zeleně
a skladování odpadu.

vé dokumentace. Město se spolupodílelo částkou
333.988,32 Kč.
Dále plánujeme umís t podzemní kontejnery i do
jiných lokalit ve městě. Již nyní se zpracovává projektová dokumentace na ul. Palackého.
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje

Dotační částka ve výši 2.226.588,76 Kč zahrnuje
vlastní výstavbu podzemních kontejnerů, nákup
štěpkovače, 4 ks velkoobjemnových kontejnerů
a technický dozor investora a zpracování projekto-

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Miroslava Fraňková, paní Aloisie Vacková, paní Marie Markovská,
paní Vlasta Doležalová, pan Fran šek Pazderec, paní Miloslava Vaňková,
paní Zdeňka Miková, paní Miluše Krajníková, pan Zdeněk Bretšnajdr,
pan Bedřich Koudela, paní Božena Holubová, pan Karel Pospíšil.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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V Českém Brodě tančil sníh
První adventní neděle v podvečer pařila i letos tradičnímu Adventnímu průvodu světýlek.
Po úvodním slovu pana starosty Jakuba Nekolného
a faráře římskokatolické církve Mar na Sklenáře
se průvod v čele s gardisty dal do pohybu a vyrazil k první zastávce u penzionu ANNA. Tady čekalo
malé překvapení v podobě nasvícené historické budovy Podlipanského muzea. Nechyběly ani andělky
s plnými košíky voňavých perníčků pro nejmenší,
které upekly dě z NZDM Klubu Zvonice a nazdobili senioři z domova ANNA společně s dětmi ze
ZŠ Tyršova. Průvod pokračoval ulicí Žitomířská, Komenského a dál okolo sportovní haly ke spodní
čás náměs Arnošta z Pardubic, kde už netrpělivě
čekaly tanečnice z místní ZUŠ. Pod vedením Evy
Petráskové si připravily novu choreografii Sněžení

a pod širým nebem předvedly své vystoupení. Na
tanec navázal videomapping promítaný na zvonici
u kostela svatého Gotharda a rozsvícení vánočního
stromu.
Na programu spolupracovali a pomohli nám průvod organizačně zajis t: Městská policie, Technické
služby, ZUŠ Český Brod, Anna Český Brod, sociální
služby pro seniory, Městská garda, LECCOS, z.s., ZŠ
Tyršova, T. J. Sokol a Petr Fořt, za což mnohokrát
děkujeme.
Petra Ištvániková, PR manažerka
Foto: Jakub Červenka

Co nového
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Vylepšování vozového parku technických služeb pokračuje
Činnos v rámci zřizovací lis ny technických služeb pracovníkům každým rokem přibývají a ke splnění
těchto úkolů je třeba dostatek kvalitních lidí i nová technika.
Tato událost se stává každoroční tradicí. Na sklonku letošního roku, 6. prosince v dopoledních hodinách proběhlo v areálu technických služeb slavnostní předání nových vozidel. Zaměstnanci dostali
do užívání novou mul káru M 27 s radlicí a posypovým zařízením. Právě při zajištění letošní zimní
údržby bude velmi potřeba a nahradí vysloužilou
27 letou mul káru s označením M 25.
Další posilou je závěsný štěpkovač, určený pro
zpracování větví, který byl zakoupený na základě
získané dotace a je součás zakázky dvou sad podzemních kontejnerů, které občané využijí pro ukládání tříděného odpadu vedle kostela a na Husově
náměs v blízkos základní školy. Tato zakázka byla
doplněna o 4 kusy velkoobjemových kontejnerů.
Poslední technikou, která byla předána naší organizaci, byl automobil značky Renault, který je vybavený prostorem pro přepravu materiálu, ale také
7 místy včetně řidiče. Kromě jiného vozidlo slouží
pro přepravu stravy z nedalekých Milovic pro dě
základní školy, které se stravují ve výdejně v nemocničním areálu.
Slavnostní akce se zúčastnilo vedení města a členové RM, Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Pavel Janík, rad-

ní Jana Kulhánková, vedoucí odborů a zaměstnanci
úřadu města, ale i zástupce redakce Kolínského deníku a Komunální techniky. V rámci úvodního vystoupení byli pozvaní hosté seznámeni ředitelem
příspěvkové organizace Ing. Miroslavem Krulišem
se současnými výsledky práce TS v letošním roce
a s dalšími úkoly pro rok 2018. Následně proběhla
ukázka jednotlivé techniky, kde si hosté mohli vyzkoušet její možnos .
V druhé čás slavnostní akce proběhla neformální
beseda nad jednotlivými tématy týkající se práce TS. Byl zde také zveřejněn záměr zakoupit pro
příš rok stroj určený pro odstraňování plevele z povrchů komunikací a chodníku. TS chtějí jít
ekologickou cestou, tedy likvidací horkou vodou.
Nechceme používat již dnes zakazovanou chemii,
protože po chodnících se pohybují malé dě nebo
psí mazlíčci.
Ing. Miroslav Kruliš,
ředitel technických služeb

8

Co nového

Českobrodský zpravodaj
prosinec 2017

KD SVĚT jde do druhé poloviny sezóny
Dveře kulturního domu v Českém Brodě se v minulé sezóně otevřely celkem stokrát. Odehrála se v něm
představení mnoha žánrů pro všechny věkové skupiny – od dě , teenagerů, mladých lidí, lidí středního
věku, až po seniory. Českobroďákům se tedy kultura pod taktovkou produkční Kateřiny Anny Novákové líbí.
Zeptala jsem se jí, jak se naopak líbí umělcům v Českém Brodě a na co se mohou diváci těšit v roce 2018?
Hned na začátek musím uvést ještě jedno číslo,
které je skoro důležitější, než jubilejní počet pořadů předcházející sezóny. Je to číslo 13 850, udávající počet diváků, kteří do KD SVĚT přišli. A já neskromně doufám, že všichni to diváci odcházeli
spokojeni.
Podle čeho představení vybíráš?
Především hledím vždy na obsah díla, nikoliv pouze na herecké obsazení. Dobrým rádcem je také divadelní kri ka, kterou je ale potřeba brát s trochou
nadhledu. Když jsem na pochybách, jedu se na
představení podívat do jiného divadla. Co se týče
žánrů obecně, snažím se, aby si v každé sezóně přišli na své diváci napříč generacemi, bez ohledu na
počty prodaných vstupenek. Stojím si za m, že KD
SVĚT je pro všechny skupiny diváků, nejen pro ty,
které představení vyprodají.
Čím se letošní sezóna liší od té loňské?
Jak jsem již avizovala v předchozím rozhovoru, každá sezóna s sebou nějaké změny přinese. Ať už se
týkají zákulisí KD SVĚT, které jsou pro diváky spíše
nepostřehnutelné, či změny programu, které odráží především divákovo přání.
V prvním případě jde např. o úpravu vjezdové čás
dvora. Kolemjdoucí si mohli všimnout nové gabionové zídky, která citlivě vymezila místa pro parkování, i zatravnění celé plochy. Dvůr je nyní velmi
vzhledný a z uživatelského hlediska také mnohem
přívě vější.
Programové změny nejvýrazněji postřehli diváci
pořadu Křeslo pro hosta, ve kterém se začínají objevovat noví moderátoři, a změna nastala také
ve výběru hostů.
Vedle hereckých
osobnos k nám
jezdí i známí lékaři a sportovci,
já osobně se vel19. 2. 2018 – Křeslo pro
mi těším na filHosta - Helena Třeš ková
movou režisérku

Helenu Třeš kovou, která přijala pozvání na konec
února.
Poslední důležitá změna se týká provozu KD SVĚT
a reaguje hlavně na výrazný zájem o rezervace
vstupenek. Tato možnost samozřejmě zůstává, buď
na www.goout.cz nebo v Informačním centru Českého Brodu, jen se mění délka platnos rezervací
z doby neomezené na dobu v trvání 1 týdne. Ačkoliv se zdá, že je to krok zpátky, ve skutečnos jde
o vstřícnost směrem k divákům. Neomezené rezervace to ž způsobovaly téměř okamžité vyprodání
celého sálu, ačkoliv se ve skutečnos vstupenky
nevyprodaly, nýbrž z velké čás pouze zamluvily.
Na mnoho zájemců se tak nedostalo, i když mnohé
rezervace nakonec zůstaly nevyzvednuty.
Prozradíš nám na závěr, jak se hraje umělcům
v našem KD SVĚT?
Velmi ráda, hlavně proto, že mohu touto cestou
divákům poděkovat. Herci a herečky, kteří nás
navš vili, o českobrodském publiku mluví pouze
v superla vech. Líbí se jim především kontakt, který s lidmi dokáží navázat, což je hodně dáno komornějším prostředím sálu. Avšak bez spontaneity
a dobré nálady, se kterou k nám diváci chodí, by
v sebelepším prostoru příjemnou atmosféru vytvořit nedokázali.
Petra Ištvániková, PR manažerka

8. 3. 2018 – Iluzionisté – Herecký koncert
se Stanislavem Zindulkou
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Mikuláš opět zavítal do českobrodského podzemí
Tradiční mikulášskou nadílku si letos přišlo vychutnat více než 200 účastníků. Cesta k Mikuláši přitom nebyla pro dě snadná. Nejdříve musely projít kontrolním vážením, kterému přihlížela přísná čer ce. Kupodivu nikdo z dě nebyl obtěžkán hříchem natolik, aby nepostoupil k dalšímu stanoviš , kde se pod dohledem
milé andělky házelo míčky do čertovské krabice.
Další ak vity v přítmí podzemních chodeb a za svitu mnoha svící, které dotvářely atmosféru lehkého
napě a dobrodružství, zvládaly dě hravě. Za každý splněný úkol, ať už šlo o praní prádla na valše,
hru v kostky s čerty či kreslení obrázku s anděly,
dostaly dě část zprávy. Celou zprávu potom odevzdaly Mikulášovi, který byl na každého účastníka
dobře připravený. Z knihy hříchů přečetl drobné
nedostatky, ale zároveň dě i pochválil a podpořil
je v konání dobra. Posledním zastavením pak byl
dvoreček Leccosu s hřejivým ohníčkem a stánkem
plným napečených domácích buchet, teplým moštem a svařeným vínem, které ocenili doprovázející
rodiče i prarodiče.
Mikuláš naděloval balíčky plné mlsání od 13 do 18
hodin. Na dětských tvářích zářil úsměv, z očí jim
čišela úleva i radost z vítězství nad čer sky. Spokojenost všech dětských účastníků je tou největší

odměnou týmu, který akci každoročně připravuje:
zaměstnanci i brigádníci ICM Český Brod a studenZUŠ pod vedením Dany Králové, která je i autorkou dramaturgického plánu celého odpoledne.
Zdenka Bočková, ICM Český Brod

10

Co nového

Českobrodský zpravodaj
prosinec 2017

Modernizace městského kamerového
systému v roce 2017
V letošním roce prochází městský kamerový systém zásadní modernizací. Místo zastaralého bezpečnostního programu Omnicast byl pořízen moderní monitorovací so ware Samsung Smart Seciurity Manager
(SSM) ve verzi 2.0. Dále byl systém doplněn o nový záznamový rekordér Samsung PRN-4011 se záznamovou kapacitou 36TB. Systém je nyní možno rozšířit až na 64 kamerových bodů.
Další fází byla modernizace a op malizace stávajících kamerových bodů. Jednalo se hlavně o umístění nových kamer s vysokým rozlišením 4k (Samsung QNC – 7080R) a přesuny některých otočných
Dome kamer na jiné pozice.
Do konce letošního roku je v plánu ještě jedna fáze
modernizace, ta se bude týkat lokalit parkoviště
v Suvorovově ulici, Žižkově ulici a radnice č. p. 70.
Nově byly připojeny 4 kamery z prostoru KD Svět
a v listopadu ještě přibydou 2 kamerové body z nově otevřeného OC Pila.

Na rok 2018 máme v plánu pokračování modernizace jednotlivých kamerových bodů (cca 6 ks
zastaralých kamer). Dále budou připojeny kamery
z areálu nemocnice.
V současné době je v provozu celkem 27 kamerových bodů. Letošní inves ce cca 500.000 Kč včetně
DPH. V příš m roce bychom rádi investovali minimálně stejnou částku.
Tomáš Hor – informa k, správce IT

PODĚKOVÁNÍ
Rády bychom veřejně poděkovaly paní ředitelce Ing. Lucii Hovorkové a celému ošetřujícímu
personálu penzionu Anna, za obětavý přístup ke klientům při svém nelehkém zaměstnání.
Mimo svou pracovní náplň si pro své klienty dokážou najít laskavé slovo i pohlazení. Pobyt
v penzionu klientům zpříjemňují různým kulturním programem, či setkáním se zajímavými
lidmi. Do penzionu dochází kadeřník, aby se klientky při posezení, při kávičce cí ly dobře.
Vzpomínají na věci dobré i horší, na mládí a rodiny, které je mohou kdykoliv navš vit. Jsou
rádi, že nejsou sami, stáří, samota a nemoc se jim lépe zvládá za pomoci ošetřovatelek. Personál má kladný přístup i k návštěvám.
Naše maminka Jose na Granátová žila celý život mezi lidmi. Měla ráda společnost, nebyla
konfliktní. V penzionu strávila necelé tři roky a cí la se tam dobře. Přesto, že jsme se sestrou
maminku milovaly, nikdy bychom o ni nedokázaly tak pečovat, jak v penzionu. Ještě jednou
dík za kladný přístup k nemocným a starým lidem.
Dcery Eva a Alena
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Máte p na osobnost roku 2017?
Město Český Brod připravuje již šestý ročník ocenění
českobrodských občanů, kteří v roce 2017 dosáhli:
• výrazného úspěchu v oblastech vědy, kultury,
sportu, školních olympiád, přehlídek apod., ať
už v jednotlivcích nebo skupinách, avšak alespoň
v celostátním měřítku,
• ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní
přínos pro město,
• hrdinský čin.
Návrhy může podávat fyzická i právnická osoba.
Rada města následně vybere kandidáty na ocenění.

Návrhy na ocenění zasílejte prosím do 19. ledna 2018 na adresu Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod, s názvem „Osobnost roku
2017“. Formulář nominační žádos najdete v tomto
čísle Zpravodaje nebo si jej vyzvedněte na podatelně MěÚ, případně si jej vy skněte z webových stránek www.cesbrod.cz. Přije oceněných osobnos
proběhne v únoru 2018 v prostorách radnice.

NOMINAČNÍ ŽÁDOST
Navrhovatel:
jméno/organizace:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:
a1) výrazný úspěch a2) výrazný úspěch
b) celoživotní
Kategorie*
– jednotlivec
– skupina
přínos
Jméno a příjmení navržené osoby:
název skupiny/družstva:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:
Stručné důvody nominace:

V Českém Brodě dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Petra Ištvániková,
PR manažerka

c) hrdinský čin

podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(razítko organizace):
* zakroužkujte kategorii:
a1) výrazný úspěch v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod.
(v celostátním měřítku) - jednotlivec
a2) výrazný úspěch v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod.
(v celostátním měřítku) - skupina
b) ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní přínos pro město
c) hrdinský čin
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Téma měsíce

Voda v našem městě
Koncem roku se vždy v zastupitelstvu schvaluje cena vodného a stočného na další rok a tak mně přišlo
příhodné téma měsíce věnovat vodě a to vodě jak pitné tak odpadní. Zkusím se podívat nejen na cenový
vývoj této suroviny, ale ve spolupráci s vedoucí odboru rozvoje H. Dočkalovou a zástupcem provozovatele
1. SčV V. Hovorkou i na plánované vodohospodářské stavby, zápach z kanalizace a prostor k tématu dostane sková mluvčí společnos 1. SčV Kris na Blaszczyková - asistentka generálního ředitele.
Ale jak se říká, peníze jsou až na prvním místě. Co
nás tedy příš rok čeká? Podle doporučení rady
města by voda měla zdražit jen nepatrně. Dle návrhu vzroste cena vodného a stočného v roce 2018
o 1,2 Kč na celkových 97,6 Kč za 1000 litrů. Hlavním
a prak cky jediným důvodem pro zvýšení ceny je
nájemného z 8 na 8,5 mil. Kč, které pla nájemce
městu do vodohospodářského fondu a město následně tyto prostředky používá na obnovu vodovodů a kanalizací. V současné době nájemné tvoří
kolem na 70% průměrných ročních nákladů na obnovu sítě. Co to znamená? Že město musí zbytek financí zapla t ze svého rozpočtu, aby se celý systém
udržel v dobrém stavu. V opačném případě bude
majetek nepřiměřeně chátrat a v budoucnu budou
náklady na jeho opravy mnohonásobně vyšší.
Dobrou zprávou, která má naopak vliv, že cena této
komodity neroste vyšším tempem, je rostoucí spotřeba. U vodného dokonce spotřeba vyrovná růst
nájemného. To se bohužel u stočného nepodařilo
a tak k drobnému zvýšení ceny muselo dojít. Vyšší spotřeba je způsobena dalšími napojenými nemovitostmi i podniky ve městě. Dle zájmu o nová
napojení a dalšího rozvoje schváleného v územním
plánu pomalu narážíme na strop současné kapacity v pitné i odkanalizované vodě. Cesta ven vede
jen dvěma směry. Buď vyhlásit stop stav a za ne-

dlouho již nikoho nepřipojit nebo navýšit kapacitu
a to rozhodně nebude levná záležitost.
K následujícím tématům jsem požádal o vyjádření nájemce a provozovatele městského vodovodu
a kanalizace 1. SčV, za které odpověděla sková
mluvčí společnos 1. SčV Kris na Blaszczyková
– asistentka generálního ředitele.
Jaká je kvalita pitné vody v Českém Brodě?
Město Český Brod využívá k zásobování obyvatel
pitnou vodou několik vodních zdrojů. Převážnou
část vyrábí z vlastních zdrojů a to z vrtané studny
BD-1 v prameniš Zahrady a ze studní v pramenišŠtolmíř. Zbývající potřebné množství pak město
nakupuje z vodovodu Kounice a ze zdroje Vrátkov.
Vody z jednotlivých zdrojů se vzájemně míchají
tak, aby bylo dosaženo potřebného množství vody
v co nejlepší kvalitě.
Díky tomu je výsledná kvalita dodávané pitné vody
v Českém Brodě na dobré úrovni a dle výsledků
pravidelně prováděných rozborů splňuje všechny
požadavky na kvalitu vody pitné stanovené platnými právními předpisy.
Příznivou vlastnos dodávané pitné vody je ze
zdravotního hlediska zejména absence těžkých
kovů, polyaroma ckých uhlovodíků, chlorovaných
uhlovodíků a dalších nežádoucích znečišťujících
látek. Také obsah železa, manganu, chloridů, síranů, dusitanů, amonných iontů, hliníku a přírodních
organických látek je v dodávané vodě vyhovující
a dostatečně nízký. Dostatečně nízká a stabilní je
i koncentrace dusičnanů, která se trvale pohybuje
od 2 do 30 mg/l a nepřekračuje tak hygienický limit, který činní 50 mg/l.
V letošním roce byla v souladu s požadavky hygienika provedena rozšířená kontrola obsahu pes cidních látek a jejich metabolitů. Z celkového sle-
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dovaného spektra sledovaných látek nebyla žádná
látka zjištěna v hodnotách překračujících hygienické limity.
Také obsah přírodního uranu, je díky ředění vody
ze zdroje Štolmíř s vodou dodávanou z vodovodu
Kounice udržován pod hranicí hygienického limitu
15 μg/l. Je ale nutné zdůraznit, že dostupný objem
vody z Kounic k míchání je smluvně omezený, což
v budoucnu může významně limitovat další rozvoj
města. Pro udržení vyhovující kvality pitné vody
v dostatečném objemu i pro budoucí rozvoj města
je proto potřeba zajis t rozšíření stávajících vodních zdrojů o další kvalitní zdroje vody, případně
řešit odstraňování uranu jiným způsobem. To je
jednoznačně jedním z největších úkolů města Český Brod v následujících letech.
Díky místním geologickým podmínkám se pitná
voda dodávaná vodovodem v Českém Brodě vyznačuje přirozeně vyšším obsahem vápníku (100125 mg/l) a hořčíku (25-35 mg/l) a m i celkovou
tvrdos vody (3,8-4,5 mmol/l). Přestože obsah vápníku a hořčíku není v rozporu s právními předpisy
a naopak z hlediska zdravotních účinků je přítomnost těchto prvků příznivá (nižší riziko srdečních
a cévních onemocnění), bývá obsah těchto prvků
příčinou s žnos odběratelů vody z důvodu tvorby
vodního kamene. Proto bylo v první polovině roku
2016 přistoupeno, po odsouhlasení hygienickou
stanicí, k dávkování přípravků na bázi polyfosforečnanů do pitné vody na úpravně vody v Zahradách.
Tyto látky brání tvorbě vodního kamene a přitom
zachovávají přirozený obsahu vápníku a hořčíku.
První výsledky a zkušenos odběratelů jsou příznivé a s žnos na tvorbu vodního kamene je zaznamenáváno méně. Dávkování bude proto zachováno i v dalších letech.
Celkově lze kvalitu dodávané vody ve městě hodno t jako dobrou a k systema ckým nedostatkům
zde nedochází. Ke zhoršení kvality dodávané vody
může docházet víceméně jen v souvislos se vznikem a opravami poruch vodovodní sítě, kdy dochází k nárazovému uvolnění korozních produktů
či historických úsad ze stěn potrubí. V takových
případech ale společnost 1. SčV, a.s., jakožto provozovatel vodovodu vždy zajišťuje po opravách poruch důkladný proplach a odkalení vodovodní sítě.
Pokud by v některých lokalitách po že s kvalitou

vody přetrvávaly, mohou odběratelé pitné vody 24
hodin denně kontaktovat zákaznickou linku společnos 1. SčV, a.s. na telefonním čísle 840 111 322
nebo 601 275 275. Pracovníci společnos pak zajis potřebná opatření pro zlepšení kvality vody.
Podrobné informace o kvalitě dodávané vody
i hodnoty jednotlivých parametrů jsou k dispozici
na internetových stránkách společnos 1. SčV, a.s.
www.1scv.cz v sekci „Vše o vodě“ pod odkazem
„Kvalita vody“
S jakými problémy při správě vodohospodářského majetku města se setkáváte?
S příchodem zimy je důležité nezapomenout na
zabezpečení vodoměrů a vodovodních přípojek.
Teploty klesající pod nulu to ž mohou způsobit
nemalé komplikace, a to od zamrznutých a prasknutých víček vodoměrů, až po vytopený sklep. Preven vní opatření jsou přitom snadná a majitelům
ušetří peníze za případné škody.
Před nástupem nejchladnějšího období je vhodné zkontrolovat, zda je vodoměr umístěn ve vytápěné místnos . Teploty by se měly pohybovat
nad nulou, okna by měla být zavřená a potrubí
obaleno nesavým izolačním materiálem. Pokud
jsou vodovodní přípojky mimo objekt, například
ve vodoměrné šachtě, je třeba zabezpečit je polystyrénovou deskou nebo pytlem s drceným polystyrénem. Šachta musí být navíc pečlivě uzavřena,
aby ji nemohla zaplavit povrchová voda. Náchylné
k zamrznu jsou vodoměry zejména v místě, kde
potrubí vychází z objektu. Často se stává, že při
stavbě objektu nebyla dodržena potřebná hloubka pro její uložení a zamrznu vody je tak při silnějších mrazech velice pravděpodobné. Vypla se
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průběžně kontrolovat i vodovodní zařízení na chatách či chalupách. V případě, že jsou odběry vody
minimální nebo dokonce žádné, je nutné rozvody
vody úplně vypus t.
Za škody na vodoměru, které vzniknou jeho nedostatečnou ochranou, plně zodpovídá podle zákona
odběratel. A kromě nemalé částky, kterou zapla
za výměnu poškozeného vodoměru, hrozí i únik
vody, který se může značně prodražit.
Větší problémy nám však přináší odpady, které do
kanalizace do kanalizace nepatří!
V poslední době musí vodohospodáři stále častěji řešit problémy s neprůchodnou kanalizací. Její
příčinou je zanesení potrubí odpady, které tam
nepatří.
Kanalizace je určena pro komunální odpadní vodu
a její stavba je konstruována tak, aby dokázala tuto
odpadní vodu odvádět. Není tedy možné vhazovat
do kanalizace jakékoliv odpady, které tam nepatří,
ať tuhé, či kapalné. Zvláště nebezpečné jsou jakékoliv chemikálie např. ropné látky, vyjeté oleje,
kyseliny, louhy, jedy, barviva, hnojiva, či léky. Co
se týká pevných předmětů, nejčastěji na čis rnu
připlují hadry, dětské pleny, kosme cké ubrousky
nebo hygienické potřeby, které mohou způsobit
ucpání čerpadel.
Dalším problémem jsou kuchyňské odpady a používání dr čů na tento odpad. Odpad z dr čů způsobuje značnou zátěž, na kterou nejsou čis rny plánovány a jejich používáním dochází k porušování
kanalizačního řádu. S blížícími se vánocemi zároveň vyvstává i tradiční otázka, kam s přepáleným
olejem? Zbylý olej byste měli odevzdat do sběrného dvora.

Téma měsíce
Pokud máte pochybnos , zda látku, kterou máte
doma, můžete vypouštět do kanalizace, neváhejte se zeptat. Napravení poškození čis rny toxickou
látkou je finančně značně náročné a viník může být
potrestán citelnými sankcemi.
Co tedy s těmito odpady? Biologický odpad a hygienické potřeby patří do kontejneru na směsný
odpad; tuky, chemické a nebezpečné látky odneste do sběrného dvora; léky můžete odnést zpět do
lékárny.
K aktuálnímu problému, který sužuje především
obyvatele Kollárovy ulice, jsem o vyjádření požádal vedoucí odboru rozvoje MěÚ H. Dočkalovou
a zástupce provozovatele V. Hovorku.
Smrdí, smrdí, smrdí byl název článku, můžete čtenářům ozřejmit podstatu problému?
V závislos na ročním období, klima ckých podmínkách, produkci a složení odpadních vod v městské čás Štolmíř se stává, že občany žijící, nebo
procházející ulicemi Kollárova a Šafaříkova obtěžuje velmi nepříjemný zápach z kanalizace. Jev se
vyskytuje s různými přestávkami již od roku 2014.
Přesnou příčinu nikdo nezná, v úvahu přicházejí možnost, že jde o zahnívající zbytek OV z jímky
nebo z tlakové kanalizace ze Štolmíře v místě jejího
napojení na gravitačný stoku v ulici Sportovní. Zástupci města spolu s provozovatelem, společnos
1. SčV a.s. se dlouhodobě snaží zápach odstranit.
Jako nejvhodnější se jevilo dávkování koagulantu
(síranu železitého), který by zápach neutralizoval.
Dávkovací stanice byla původně osazena na čerpací stanici odpadních vod (ČSOV) v ulici Sportovní.
I přes postupné zvyšování dávky koagulantu nebylo dosaženo potřebného efektu a s žnos na zápach neubývalo. Bylo tedy rozhodnuto o přesunu
dávkovací stanice do městské čás Štolmíř s předpokladem, že hlavním zdrojem zápachu může být
délka přivaděče tlakové kanalizace z této městské
čás do výtlaku z ČSOV Sportovní.
Nositelem zápachu z kanalizace je pravděpodobně
sulfan (H2S), proto byla pořízena sonda na měření
obsahu sulfanu v kanalizaci, která potvrdila obsah
sulfanu v kanalizaci. Obsah sulfanu v kanalizaci
značně kolísá od 0 až do cca 200 ppm.

Téma měsíce
Sonda na měření sulfanu byla střídavě osazena
na dvou místech, kde bylo zaznamenáno nejvíce s žnos na zápach. V ulici Kollárova, kde ús
výtlak ČSOV Sportovní a kde se dá předpokládat
jako původ zápachu převážně přivaděč z městské
čás Štolmíř a v ulici Pod Malým vrchem, kde byla
jako možný zdroj zápachu detekována jímka PČS
OV u ústavu Zvoneček Bylany, ze které se OV přečerpávají do kanalizace a následně také do ČSOV
Sportovní.
Oba možné zdroje byly, řešeny současně. V městské čás Štolmíř byla upravována/zvyšována dávka
síranu, ve Zvonečku proběhlo několik jednání k řešení situace, ze kterých vyšla úprava čerpání OV
a následně i vyčištění celé jímky OV.
V prosinci 2014 bylo spuštěno dávkování síranu,
dávka byla postupně zvyšována, došlo i ke změně
ak vní látky, ale plný úspěch se nedostavil. Hodnoty sulfanu v kanalizaci sice reagovaly na dávkování koagulantu, ale zápach se nepodařilo úplně
odstranit. Ani zvyšování koncentrace nemělo požadovaný efekt.
Další řešení zástupci města konzultovali s odborným projektantem v součinnos s provozovatelem
kanalizace. Bylo zvoleno navržené opatření, kdy
zápach ze Štolmíře bude řešen zaústěním výtlaku
do čerpací stanice v ul. Sportovní. V čerpací stanici
Sportovní bude osazeno provzdušnění celé jímky
dmychadlem, tak aby docházelo k odplynění splašků, ne jenom z tlakové kanalizace Štolmíř. Odplynění bude opatřeno pachovým filtrem.
V současné době má prodloužení výtlaku vydáno
stavební povolení, a v procesu zpracování je dokumentace pro provádění stavby. Realizaci tohoto
opatření předpokládáme v polovině roku 2018.
V závěru článku o vodě v Brodě bych vás rád seznámil se zamýšlenými vodohospodářskými projekty.
Naše město má dle schváleného strategického plánu a také podle rozvojových ploch v plánu územním expandovat v počtu obyvatel až někam k číslu
10.000. Takový nárůst se však neobejde bez zajištění dostatečného množství pitné i odkanalizované
vody. V současnos jsou však volné kapacity pouze
v řádu stovek tzv. ekvivalentních obyvatel. Proto je
nutné hledat další zdroje. Již před několika lety měs-
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to nechalo v Dolánkách vybudovat dva vrty a ověřit
jejich vydatnost. Přestože očekávání byla naplněna
a tyto vrty mohou potřebnou vodu zabezpečit, k jejich připojení ještě vede dlouhá cesta.
Předně je potřeba zajis t přívod elektrické energie, vrty osadit potřebnou technikou, vybudovat
úpravnu vody, přivaděč k stávajícím zdrojům pitné
vody a v neposlední řadě zrekonstruovat stávající
přivaděč vody ze Zahrad, neboť není v dobrém stavu a i jeho kapacita je nedostatečná. Takováto inves ce se bude pohybovat v řádu desítek miliónů
korun. Město v současnos vypsalo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace tak,
aby projekty byly v příš m roce hotové a abychom
poté mohli požádat o finanční podporu.
Žádost o dotaci připravujeme také na druhou významnou vodohospodářskou stavbu, jíž je rekonstrukce stávající a vybudování druhé komory městského vodojemu. V současnos to ž město nemá
v případě poruchy či nutné opravy jinou možnost
než vodojem odstavit a síť zásobovat jen přímo
z vodních zdrojů. To pak může vést k výpadkům
dodávky vody ve špičkách a na výše položených
místech. Odhadované náklady této inves ční akce
jsou pak kolem 10 milionů korun a v případě obdržení dotace by práce mohly začít již na konci příš ho roku a měly by být hotové na jaře 2020.
U odkanalizované vody proběhla již před pár lety
intenzifikace čis rny odpadních vod, ale vyhráno
úplně není. V současnos se řeší tzv. balastní vody,
tedy vody spodní, které prosakují do kanalizace
a zabírají volnou kapacitu čis rny. Podobně se postupně zaměřujeme na samostatné odvádění dešťových vod a posuzujeme technická řešení i ekonomickou výhodnost podobných opatření.
Samozřejmě bude i nadále nezbytné investovat
do rekonstrukcí vodohospodářského majetku tam,
kde to je nezbytně nutné. V příš m roce je v plánu
například výměna potrubí v ulici K Dolánkám. Hodně také záleží na počasí. Jestliže se bude opakovat
podobná zima jako loni s teplotními výkyvy, můžeme očekávat vyšší množství havárií, na které je
nutné reagovat okamžitě.
Jakub Nekolný
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Mikulášská setkání v sokolovně
V pondělí 4. prosince dorazil do sokolovny Mikuláš, anděl a čert. Konalo se tradiční mikulášské setkání
dětských oddílů T. J. Sokol Český Brod. Rodičům a veřejnos dětské oddíly předvedly ukázky ze své činnos. Mohli jsme tak vidět taneční scénickou choreografii „Tři bratři“, ukázku sportovního aerobiku, cvičení
mažoretek, sebeobrany, ale hlavně všestrannostní průpravu nejmladších dě cvičících ještě s rodiči, předškoláků, mladšího žactva až po starší žactvo, které ukázalo velmi vydařenou ochutnávku sletové skladby
„Cirkus“pro příš rok, které se v rámci XVI. všesokolského sletu v příš m roce účastní.
Po mikulášské nadílce se otevřelo sklepení sokolovny, které se tento večer proměnilo ve strašidelné peklo. Poděkování a uznání patří zejména cvičitelům dětských oddílů, kteří se dětem zdarma a ve
svém volném čase celoročně věnují.
Večer se mikulášské setkání konalo i pro cvičitele
a dospělé členy. Poprvé jsme v Sokole ochutnali na
místě upečené kaštany a svoji premiéru měl i vánočními světýlky nasvícený sál.
Mikulášské akce byly ale zahájeny již o dva dny dříve, a to již 4. ročníkem Mikulášského turnaje ve stolním tenisu. Ten se už stal známým v širokém okolí

a tak se na něj rok co rok sjíždí stále více zájemců.
Zaplněná sokolovna hráči všech věkových kategorií
se ozývala údery míčků až do pozdního večera.
O mikulášských akcích, ale i dalším dění v Sokole,
najdete podrobnější informace doplněné fotografiemi samozřejmě jako vždy na našem webu
www.sokolbrod.cz.
T. J. Sokol Český Brod přeje všem krásné vánoce
a šťastný Nový rok.
Eva Petrásková,
vzdělavatelka T. J. Sokol
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Francie z vozíčku (1. část)
Když se letos chystaly výměnné pobyty v rámci našeho partnerství s francouzskou školou v Lons-le-Saunier,
doufal jsem, že budu moci Francii navš vit.
Moje sestra Simona tam s liblickou školou byla
před pár lety a vrá la se nadšená. Vše záleželo na
Fredovi. Frederic Mesure je učitel anglič ny a koordinátor zahraničních ak vit na francouzské škole. Poprvé jsem se s ním setkal, když byli Francouzi
v Liblicích a hned na nás udělal velký dojem, když
řekl „Ok, there are no problems, only solu ons.“
Slíbil, že se pokusí všechno zařídit a opravdu, asi
14 dní před odjezdem do Francie přišla SMS, že
můžu přijet! Dovedete si představit, jakou jsem měl
radost. Moje první cesta se školou do zahraničí!
Z Liblic jsme vyjeli v pondělí 6. listopadu a cestou
jsme se zastavili ve Štrasburku. Ten mě a hlavně
mámu, která je mým osobním asistentem, nadchl,
protože je to skvělé bezbariérové město: chodníky
jsou částečně upravené jako cyklostezky. Jinak se
mi tam moc líbily malebné hrázděné domy.
Po příjezdu do školy naše nadšení neznalo mezí:
Fred nám zajis l ubytování v luxusním bezbariérovém pokoji ve stejné budově, kde byla jídelna, takže
jsme se večer a ráno nemuseli přesouvat na vzdálenější internát jako ostatní. Jídlo ve školní jídelně
mi velice vyhovovalo, protože dávám přednost lehčí
stravě se zeleninou. Nejvíc mi chutnal hlávkový salát
se zálivkou s dijonské hořčice, každý den dochucený
něčím jiným – hrozinkami, oříšky, sýrem atd.
První den byla na programu prohlídka školy a města. Ve škole jsem se dostal jen do přízemí, protože
zrovna nefungoval výtah, ale spolužáci mi všechno
nafo li a ukázali. Historické centrum Lons je moc
hezké, jen kvůli úzkým chodníkům se tam hůř ma-

nipulovalo s vozíkem. Navš vili jsme starobylou
lékárnu, kde voněly staré byliny. Dozvěděli jsme se,
že Napoleon spotřeboval na svém dvoře 80 litrů kolínské týdně!
Program pobytu jsem absolvoval prak cky bez
omezení. Jen při návštěvě historických vinařských
vesnic jsem zůstal v autobuse, abych neprochladnul, ale z okna jsem mohl vidět nádhernou krajinu.
Velký zážitek byla návštěva staré vojenské pevnos
Les Rousses v horách u hranic se Švýcarskem, kde
zraje vynikající místní sýr Comté. Překvapilo nás, že
pevnost je upravena bezbariérově. Měli jsme tam
možnost ochutnat sýr Comté s různou dobou zrání
- nejvíc mi chutnal 12 a 18 měsíců starý sýr. Taky
jsem se moc těšil na degustaci vín při návštěvě vinařství. Nejvíc mi chutnalo vzácné slámové víno,
koupili jsme ho jako dárek k vánocům.
Pokračování příště 
René Tóth, 2. A, SOŠ Český Brod - Lliblice
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Vánoce
Drazí přátelé, vstupujeme do vánoční doby. Jedním z jejích hlavních symbolů jsou Betlémy s jesličkami,
tedy vyobrazení událos narození Ježíše Krista. Když se podíváme na Betlém, tak to v nás vyvolává většinově velmi pozi vní emoce, pozi vní pocit.
Když se ale zamyslíme nad m, co vlastně tento
„Betlém“ vyobrazuje, tak naopak musíme říci, že
zachycuje jednu ze smutných stránek lidské společnos . Dítě se narodí mimo město, v jeskyni, je položeno do krmelce nikoli proto, aby bylo hezké vyobrazení této situace, ale protože nikde není místo,
nebo přesněji řečeno, není v oné krajině nikdo, kdo
by matku v požehnaném stavu dokázal přijmout.
Betlém tedy vlastně vyobrazuje nepřije !
Jedním z hlavních témat vánočních svátků a našich
úvah by tedy měla být otázka přije . Vánoce jsou
vyvrcholením adventní doby, tedy času očekávání
příchodu Mesiáše – nejen toho historického (oslava
narození Ježíše Krista), ale také očekávání příchodu
Mesiáše na konci věků, či do našeho života. A tak se
můžeme ptát, zda až přijde, bude přijat do našeho
života, do našich domácnos , do našeho města…,
nebo bude znovu vykázán mimo město, protože
pro něho nemáme místo, nemáme na něho čas,
nechceme kvůli němu upravovat svůj život?
Sv. Augus n říkal, že k ničemu by bylo, že se Kristus narodil, pokud by se nenarodil v našich srdcích.
Když toto tvrzení trochu rozšíříme, tak by mohlo
i znít takto: k ničemu by bylo slavit Vánoce, pokud
by se neodehrála změna v našich srdcích, v našich
rodinách.
Můžeme tedy také přemýšlet o tom, jak přijímáme
lidi kolem sebe – své dě , manžely/manželky, širší
rodinu, sousedy… Pla o nás, že jsme lidmi, kteří
dokáží přijímat, přijímat odlišnost druhých, anebo
ostatní vykazujeme mimo dosah svého zájmu, své-

ho života? Jak častokrát na žádost dě , lidí kolem
nás odpovídáme, že nemáme čas. Nemáme čas
druhého přijmout, vyslechnout ho, věnovat se mu.
Nemáme čas hrát si se svými dětmi. Pro mnoho
povinnos nemáme čas povídat si se svým partnerem, jít s ním na večeři, do kina. A tak dochází k odcizování, jehož důsledkem pak mnohokrát bývá
odcizení, případně vykázání druhého mimo vlastní
život. Vánoční doba nás může vést k úvahám, zda
i dnešní společnost, zda i my sami nejsme těmi,
kteří vytváří nové „Betlémy“, to ž vyobrazení nepřije . A může být pro nás příležitos obnovit naše
vztahy, manželství a rodiny.
Chtěl bych Vám všem popřát požehnané vánoční
svátky. Přál bych vám, aby se ve vašich životech,
rodinách odehrála změna, která prohloubí vaše
vztahy. Změna, ve které dokážete lidi kolem sebe
znovu přijmout takové, jací jsou.
R. D. Mar n Sklenář, Římskokatolická církev
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Tři králové opět vyrazí na koledu
K začátku roku neodmyslitelně patří milá a užitečná tradice – tři králové, kteří obcházejí domy a přinášejí
s sebou známé požehnání K + M + B a přání rados v novém roce i prosbu o pomoc potřebným a na oplátku za každý (i drobný) příspěvek jako malý dárek tříkrálové cukříky a kalendáře.
Sbírka se každoročně koná pod hlavičkou celorepublikové Tříkrálové sbírky Charity ČR. Jejím
cílem je popřát lidem šťastný nový rok a formou
příspěvků do zapečetěných kasiček získat finance
na dobročinné projekty v ČR i zahraničí. Z celkového výtěžku pomáhá 65% přímo v naší obci (vloni
konkrétně pro Penzion Anna, Zvoneček Bylany
a ZŠ a PrŠ Český Brod), 15% využívá na své projekty Charita ve středních Čechách (v roce 2017 pro
nové Rodinné centrum v Kolíně) a 10% putuje na
pomoc potřebným do zahraničí.

Za vybrané peníze samozřejmě nevrá me nikomu
zdraví nebo rodinu, ale rozhodně váš příspěvek
pomůže skutečně potřebným ulehčit jejich ob že,
překonat těžkou životní situaci, nebo dožít v důstojných podmínkách. Pokud se chcete do sbírky
ak vně zapojit, rádi přivítáme nové zájemce do
řad koledníků (kontakt: vjmrvik@cesbrod.cz).
Vladimír Jakub Mrvík

Už tradičně vyjdou koledníci do ulic Českého Brodu
i řady okolních obcí mezi 2. – 9. 1. 2018. Prosíme,
otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpoříte tak dobrou věc. V loňském roce se takto na území ČR vybralo neuvěřitelných 104,4 milionu Kč.

NOVÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM ONLINE
Od 1. 12. 2017 jsme na našem úřadě zavedli v rámci realizace projektu Nové funkce IS města
Český Brod podpořeného z MMR ČR další službu pro občany. Jde o rezervační systém online,
díky kterému se můžete na h p://rezervace.cesbrod.cz z pohodlí domova objednat k našemu pracovníkovi a vybrat si den a čas, který vám vyhovuje. Systém je možné využít i z mobilních zařízení. Jde například o agendy cestovních dokladů, občanských průkazů, registru
vozidel nebo o agendu pokladny.
Rezervace online je naprosto jednoduchá a zvládnete ji z každého počítače nebo chytrého telefonu. Po vybrání termínu stačí vyplnit jen jméno, příjmení a emailovou adresu. Na uvedený
email Vám přijdou souhrnné informace o Vaší registraci a požadavek na její potvrzení. Poté
obdržíte e-mailem a SMS zprávou pin kód, který použijete na dotykovém kiosku k vy štění rezervačního lístku. Systém také zasílá automa cké upozornění SMS zprávou den před rezervovanou návštěvou. Pokud se systém osvědčí, výhledově uvažujeme o rozšíření o další agendy.
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Beánie sexta 2017
I letos proběhla v sokolovně Český Brod slavnost vítající nově přijaté studenty gymnázia, kterou připravili
studen maturitních ročníků.
Snad budeme mluvit za valnou většinu, když řekneme, že jsme si to 14. října užili. Zábavný program
pro nás spočíval v tom, že jsme soutěžili s primou
ve vědomostních hrách nebo v praskání balónků,
jež jsme měli uvázané ke kotníkům a v pase. Nakonec jsme si zvolili pět nejstatečnějších (včetně
třídního), kteří museli ve slušivém brnění z krabice, alobalů a spousty lepenky pokořit opičí dráhu.
Určitě bylo hezké vidět, že i pan profesor se ničeho
nebál a šel do toho doslova po hlavě.
Celý tento program doprovázela taneční zábava
a soutěž pro rodiče. Ti měli v předem domluveném
čase přinést co nejvíce různých věcí, které začínaly
na určené písmeno.
Ke konci večera jsme všichni dostali šerpu a pečeť
naší nové školy a stali se z nás oficiální studen
prvních ročníků gymnázia Český Brod.

Po šerpování měl pan ředitel připravený proslov,
bohužel to pro proslov nebyla nejlépe zvolená
chvíle, protože po tomto, zdánlivém, ukončení večera v sále započal chaos. Někteří lidé se již začali
chystat k odchodu a jiní začali hovořit na všemožná témata. Kvůli tomu měl proslov jen málo posluchačů, pan ředitel to ovšem přijal sportovně a bez
jakéhokoli zaváhání svou promluvu k novým studentům dokončil.
Ani m však večer nekončil, pro studenty, profesory
a vlastně všechny účastníky oslavy, kteří se rozhodli
zůstat, byla přichystána diskotéka, kde živá kapela
hrála moderní i klasické, pomalé i rychlé písně. Diskotéka, a vlastně i celý večer byl ukončen o půlnoci,
kdy jsme vyšli ze sálu a rozešli se do všech směrů.
Lenka Schramlová, Petr Sedlák, Štěpán Kopecký
1A4, Gymnázium Český Brod
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Příběhy 50. let na českobrodském gymnáziu
Ve středu 15. 11. 2017 se u nás na gymnáziu odehrála beseda s pamětníky v rámci projektu Příběhy bezpráví,
akce Měsíc filmu na školách, kterou zaš ťuje Jeden svět na školách (jedná se o vzdělávací program organizace Člověka v sni). Letos proběhl již 13. ročník. Jeho tématem byly PŘÍBĚHY VZDORU a jeho cílem bylo
studenty seznámit s příběhy těch, kteří se v minulos postavili komunis ckému režimu. My jsme se rozhodli
zabývat konkrétně tématem kolek vizace, znárodnění, vyvlastnění půdy a vůbec životem sedláků v té době.
Naše pozvání přijalo mnoho hostů – očitých svědků
této smutné kapitoly našich dějin na Českobrodsku, a tak se stalo, že jsem ve středu ještě s mým
spolužákem Liborem stanula před třídou plnou studentů a lidí, kteří se zajímali právě o jejich příběhy
a osudy. Po řádném přivítání a představení hostů,
nám pan profesor Mrvík během několika minut

přehledně shrnul, co se v té době dělo, a předal
divákům povědomí o tom, jak to u nás tehdy vypadalo. Následovalo promítnu půlhodinového filmu
Meze, který vyprávěl o příběhu rolníka Jana Sedláčka z Valašska. Po něm už následovalo vyprávění
našich vlastních hostů. Mezi ně patřili: Emil Rýva
(Štolmíř), Věra Mášová (Hošť), Fran šek Teplý, Jan
Král (Český Brod), Rudolf Kvíz (Štolmíř) a Zdeněk
Kratochvíl (Ls boř). Každý z nich dostal slovo a byl
požádán, zda by nám nepověděl svůj vlastní příběh. Některým z hostů při srdnatém vypravování
nezapomněla ukápnout slza.
Stěží si dokážeme představit, čím vším si museli
projít, ale takto jsme se alespoň mohli skrze jejich
vypravování přenést do té doby a na základě jejich
svědectví si představit, jak to mohlo vypadat. Věřím, že každý z nás si z ní odnesl nějaký svůj vlastní
obrázek, že to v každém z nás zanechalo jakousi
stopu, kterou si snad zapamatujeme a budeme
si dál připomínat, sobě i ostatním, co se tenkrát
dělo...
Na závěr bych chtěla moc poděkovat našim váženým hostům, divákům a hlavně panu profesorovi
Volvovičovi za organizaci této akce.
Anna Králová (6A8),
Gymnázium Český Brod
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Benefice pro LECCOS 2017
Vanity Fair, Bažanty z Konopiště, Čínský vánek a dalších více jak 150 položek ché aukce dražilo při 6. Benefici pro LECCOS téměř 100 hostů. Tradiční charita vní akce ve prospěch ak vit a služeb neziskové organizace LECCOS, z. s. se uskutečnila 24. 11. v prostorách Kulturního domu Svět.
Večer zahájila malá tanečnice Anička Blatná. Za originální taneční kreaci na písničku Jarka Nohavici si
tato talentovaná členka přípravky Národního divadla od všech diváků vysloužila bouřlivý potlesk. Slova se ujala moderátorka Marie Tilšarová. Na úvod
na podium pozvala předsedkyni a manažerku Janu
Kratochvílovou, aby představila ak vity neziskové
organizace LECCOS a poděkovala dárcům i návštěvníkům benefičního večera. Poté společně představily pravidla ché aukce a odpočítaly její začátek.
Hosté dostali více než 2 hodiny na to, aby v ché
aukci získali položky, o které měli největší zájem.
Největší „souboj“ proběhl o grafické listy výtvarnice
Lucie Ulíkové. Konečná cena grafiky s názvem „Vanity Fair“ mnohonásobně přesáhla vyvolávací cenu.
Mezi další atrak vní položky patřily vstupenky do
předních pražských divadel, ale i do Národního
muzea nebo na filmové přestavení v KD Svět či kvalitní alkohol. Velký zájem byl o kosme ku, šperky
i knihy, ale také domácí zavařené houby a brusinky,
pravý včelí med či mražený kančí hřbet. Po ché
aukci následovala dražba veřejná, která skrývala
například balíček potravin na vánoční pečení, rybu
z pedigu, kterou pro benefici vyrobily dě z NZDM
Klub Zvonice či poukaz na jeden prostorový metr
š paného dřeva z městských lesů. Zlatým hřebem
dražby byla půvabná grafika od herečky a výtvarnice Ivy Hű nerové.
Večer pokračoval vystoupením kapely Mr. Gona.
Hosté velkým potleskem ocenili výkon zpěvačky
a absolventky místní ZUŠ Karolíny Blažkové a dal-

ších členů kapely, Matyáše Svítoka a učitelů ZUŠ
Petra Venkrbce a Václava Haláčka. K pohodové
atmosféře přispěla také kapela M.A.S.H., která
koncertovala v kavárně. Na hosty zde čekalo chutné pohoštění, které připravili zaměstnanci a příznivci LECCOSu, piva z Kounického pivovaru, víno
z kouřimské vinotéky firmy ZIPR, pečivo z Pekařství
J. Kollingera, čerstvé ovoce a zelenina od společnos Santana nebo sushi, které připravil Aleš Žilák.
Poděkování patří Jatkám Český Brod, které na slavnostní tabuli darovaly maso pro přípravu masitých
pokrmů, a za podporu také Pizzerii Malechov. Letošní Benefice pro LECCOS přinesla zisk 88.000 Kč.
Tyto peníze podpoří ak vity a služby, které pomáhají potřebným rodinám s dětmi a dětem a mládeži. Velké poděkování patří všem, kteří benefici
podpořili, jejich úplný seznam najdete na našem
webu – www.leccos.cz
Dita Nekolná, LECCOS, z. s., foto: Hana Holzerová
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Čisté Pošembeří = to má smysl
Region Pošembeří v roce 2017 získal od Středočeského kraje významnou podporu pro projekt „Čisté Pošembeří = to má smysl“, který probíhá od září 2017 do července 2018. Projekt je rozčleněn do několika fází,
které se vzájemně prolínají a mezi cílové skupiny patří zejména dě v mateřských a základních školách,
veřejnost a místní samospráva.
V listopadu 2017 se uskutečnily první návštěvy
v mateřských a základních školách a s dětmi proběhly interak vní třídící dílny. Za dětmi do mateřských škol se přišla spolu s námi podívat zvířátka,
a to 2 myšky a sova, které se přišly poradit, co s nalezenými věcmi v lese mají dělat. S sebou jsme měli
věci, ve kterých se při třídění často chybuje – obaly
od vajec, poštovní obálky s papírovým okýnkem,
papíry sešité kancelářskými sponkami, víčka od jogurtů, aj. Velkou neznámou se ukázalo slovo tetrapak, které bylo pro mnoho dě neznámé.
V průběhu třídících dílen vládla příjemná atmosféra, dě se ak vně zapojovaly a zajímaly se o to, zda
správně (pozn. čistý a bezpečný) odpad vytřídily.
Dě v mateřských i základních školách dostaly malou odměnu ve formě krásných obrázků ohrožených druhů zvířat z našich lesů, které nám daroval
Český svaz ochránců přírody. Pro dě na základních školách byl připraven komiks, který jsme jim
na konci třídění předali a také jsme všechny seznámili s akcí „Ukliďme Pošembeří 2018“:
• Termín akce „Ukliďme Pošembeří 2018“ je od
16. 3. – 15. 4. 2018 a registrovat se do úklidu
a zajis t si včas úklidové prostředky potřebné pro
úklid, můžete na tel: 727 946 341 u Gabriely Vraj
nebo na emailu: vraj@posemberi.cz, již nyní.
• Také budeme vyhlašovat video a foto soutěž, která bude zaměřena na širokou veřejnost a kolek -

vy ZŠ a MŠ, sportovní oddíly, zájmové organizace,
aj. Soutěžit se bude ve 4 kategoriích. Veškeré informace k soutěži budou uveřejněny v průběhu
února 2018.
• Informace k úklidu, propagační video, jak se zapojit, aj. naleznete již nyní na www.posemberi.
cz/dalsi-ak vity/uklidme-posemberi-2018/
Za akci „Ukliďme Pošembeří“, která je součás
celosvětové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
se nám letos opět podařilo obhájit prvenství ve
Středočeském kraji a získat významné ocenění,
DIPLOM příkladného organizátora dobrovolnické
úklidové akce ve vítězném kraji. Za to vše patří
velký dík Vám všem, dobrovolníkům, kteří se každý
rok zapojujete a našim partnerům, kteří akci podporují. Děkujeme a pojďte, prosím, opět s námi do
toho. BEZ VÁS TO NEDOKÁŽEME!
Tento Projekt je realizován s finančním přispěním
Středočeského kraje.
Gabriela Vraj, Region Pošembeří o.p.s.
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Den finanční gramotnos
Ve čtvrtek 30. 11. nám paní učitelka řekla, že k nám následující den dorazí přednášet společnost Partners
o finanční gramotnos . Nejdříve jsme všichni zakouleli očima, protože pod mto pojmem jsme si představili nějakou nudnou nauku o penězích.
Když jsme v pátek přišli do školy na první hodinu,
už tam na nás čekaly dvě od prvního pohledu milé
paní. Posadili jsme se a sledovali jsme, co se bude
dít. Paní Jarmila Kubalíková a Ing. Zuzana Věšínová začaly přednášet. Nejprve nám vysvětlily, co to
vlastně ta finanční gramotnost je, že je to „nauka“
o správném hospodaření s penězi. Seznámily nás
s novými termíny, jaké jsme nikdy před m neslyšeli nebo jim nerozuměli. Například nám vysvětlili,
co je to inflace, co jsou pasiva a ak va, jaký je rozdíl
mezi kreditní a debetní kartou. Dostali jsme mnoho rad ohledně dobrého a špatného úvěru, rodinného rozpočtu nebo jak na správné spoření.

a přínosné pro naši vlastní budoucnost. Obě paní
byly moc milé a ochotné.
Adéla Heinišová a Anna Šestáková, 9. A, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Zdena Holečková, ZŠ Tyršova

A přestože jsme si zpočátku mysleli, že to bude
nudná a bezcenná přednáška, bylo to zajímavé

ZŠ Tyršova na exkurzi na střední škole v Kolíně
Součás základního vzdělávání je i předmět Volba povolání. Žáci 8. i 9. ročníků se seznamují teore cky
i prak cky s možnos dalšího vzdělávání. Jsou pořádány burzy škol, dny otevřených dveří...
Naše škola, konkrétně třída 8. A, využila možnos
navš vit SOŠ a SOU stavební Kolín. Program, který
nám zdejší učitelé i mistři připravili, měl tři čás .
Seznámení se studijními i učebními obory, práce
s PC a práce v dílnách.
V počítačové učebně žáci pracovali v programu
ArchiCad 19. Jejich úkolem bylo doplnit půdorys
rodinného domu o okna, dveře, vnitřní vybavení
a potom toto zobrazit v 3D projekci. Práce byla velice zajímavá a podle názoru žáků by zde vydrželi
celé dopoledne.
Poslední čás exkurze byla „práce rukama“. Ve
dvou dílnách odborného výcviku žáci vytvářeli jednoduché výrobky.
První dílna byla elektrikářská. Pan mistr měl připraveny vodiče různé síly a žáci z nich vytvářeli očka

a zapojovali do rozvodné skříně pod malé šroubky.
Kromě toho, že práce musela být velmi přesná, se
žáci seznámili i s různými nástroji: elektrikářskými
kleštěmi ve tvaru kuželů, noži, šroubováky.
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Druhá dílna byla truhlářská. Žáci dostali vysoustruhovanou dřevěnou krychli a z ní vytvářeli stojánek
na tužky. Předkreslili si tečky jako na hrací kostce.
Připravenou vrtačkou tyto body mělce vyvrtali. Otvory pro tužky prohloubil pan mistr. Hlavně děvčata byla překvapena, že mají opravdu sama pracovat s vrtačkou.
Žáci tedy získali konkrétní obraz střední školy.
J. Blahová, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Zdena Holečková, ZŠ Tyršova

Výlet do IQ Landie
V úterý 14. listopadu se žáci čtvrtých ročníků ZŠ Tyršova 68 vydali na výlet do science centra IQ Landie
v Liberci. Dopravu všem malým vědeckým nadšencům zajišťovaly dva autobusy. Již při cestě začali žáci
projevovat svůj zájem o vědu a techniku, když při průjezdu Mladou Boleslaví zpozorněli a skrz okna autobusů pozorovali, jestli v krajině neobjeví známou automobilku Škoda.
Po příjezdu na místo určení byli žáci rozděleni do
tří skupin. Každá z těchto skupin absolvovala během návštěvy centra nejen prohlídku stálé expozice, ale zúčastnili se i hravých laboratorních cvičení,
které byly vedeny zkušenými lektory.
Žáci měli možnost vybrat si ze tří laboratorních
cvičení: Tajemství mikrosvěta, Magnetománie
a Neposedná voda. Vědátoři se v nich seznamovali
s mikroskopem a poznávali funkce jeho jednotlivých čás . Vyzkoušeli si práci s digitálním příručním
mikroskopem, stereolupou a sestavili si mikroskop
z mobilního telefonu. V programu věnovanému
magnetům zjišťovali vlastnos magnetu, jak funguje kompas nebo jak naučit létat kancelářskou
sponku. V laboratorním cvičení na téma vody jim
lektoři předvedli podvodní sopku, vodní vír, vodní
hodiny a další zajímavé věci ze světa vědy.

Během prohlídky expozice, která je zde rozčleněna podle témat do několika pater vědeckého centra, se žáci setkali se zajímavostmi ze světa vody,
lidského těla a smyslů, přírodních živlů, tajných
agentů, fyzikálních a chemických jevů v našich domácnostech nebo i s čás věnované vesmíru, kde
si dě mohly vyzkoušet, kolik vteřin jízdy vydrží na
gyroskopu - simulátoru kosmického výcviku.
Edita Horová, ZŠ Tyršova
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Zážitková večeře ve školní jídelně
Po loňském ohlasu na večeři ve školní jídelně jsme se rozhodli tuto akci zopakovat.
Akce se uskutečnila 14. listopadu. Do prostřené
jídelny se dostavilo přes 100 strávníků, kteří přišli
ochutnat, jak se u nás vaří a jaká jídla se nabízejí našim dětem. Celým večerem provázel pan ing. Zdeněk Hladík. Jako první se podávala ochutnávka tří
rybích pokrmů, které se v jídelně připravují. Mezi
jednotlivými chody zazněly zajímavé přednášky na
téma ryby, tuky a oleje ve výživě a zdravý životní
styl. Podávalo se menu, se kterým jsme se umís ly na 2. místě v celorepublikové soutěži O nejlepší
školní oběd 2017. Polévka z pečeného celeru, krů
závitek se špenátem a lučinou, staročeské bramborové pyré a salát s bio sezamovou emulzí. Strávníci
hodno li jednotlivé chody potleskem. Rozhodování mezi jednotlivými pokrmy bylo velice ob žné,
všechny pokrmy získaly velký potlesk. Na závěr se
ještě podával špaldový moučník z červené řepy
a ořechy, který celé hlasování ještě z žil.

Dě , kterým chutnal alespoň jeden rybí pokrm, dostaly drobný dárek. Snažíme se mo vovat všechny,
kteří mají zájem pro své zdraví něco dělat.
Naše jídelna se rozhodla tento školní rok pro „ROK
POLÉVEK“. Znamená to, že se nebude během roku
opakovat žádná polévka. Byla vyhlášena soutěž
o nejlepší recept na polévku. Tři nejlepší byly vyhodnoceny. Všechny zaslané polévky určitě během
roku uvaříme.
Po dvou hodinách, které utekly jako voda, promluvil pan starosta a pan ředitel naší školy. Myslím, že
všichni, kteří přišli, zažili určitě krásný a poučný večer s dobrým jídlem a pi m.
Romana Opršalová,
vedoucí ŠJ při ZŠ Žitomířská

Vánoční jarmark 2017
V letošním roce jsme uspořádali tradiční vánoční jarmark, ale trochu jsme změnili celou koncepci.
Jarmark byl vždy spojen se dnem otevřených dveří
a zahájením na hlavní budově. Tentokrát jsme otevřeli všechny budovy současně a nikdo se nemusel mačkat na schodech hlavní budovy. Třídy měly
připravené vánoční výrobky, na hlavní budově byly
v prodeji výrobky z keramiky a každý si mohl zakoupit, co se mu líbilo a podpořit tak naši školu. Na
každé budově se začínalo zpěvem vánočních koled,
mažoretky vystoupily v tělocvičně na Chanosce
a pro všechny bylo připraveno malé občerstvení.
Pro menší dě byla připravena řada dílniček a fyzikální pokusy. Ale nemusíte se bát. Den otevřených
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dveří se uskuteční. V sobotu 7. 4. 2018 na nové budově školy od 9.00 do 11.00 hodin. Nebude chybět
vystoupení našich žáků a rodiče budoucích prvňáčků si budou moci prohlédnout prostory školy.
Chtěl bych poděkovat všem učitelům, zaměstnancům a žákům školy, kteří se na přípravě jarmarku
podíleli.
Přeji krásné proži adventních svátků.
Mgr. Jiří Slavík - ředitel školy

Vzácní hosté na naší škole
Na konci listopadu navš vil naši novou školní budovu R.D. Mar n Sklenář - administrátor římskokatolické farnos v Českém Brodě. Přijel, aby si s dětmi povídal o svatém Mar novi. Setkání bylo velice
příjemné a dětem se moc líbilo.
Svatý Mar n přijíždí na bílém koni. Tato pranos ka
se sice tento rok nevyplnila, ale i tak si naši žáci
osobnost svatého Mar na připomněli.
Pozvali jsme p. Mar na Sklenáře, aby nám o tomto
světci vyprávěl. Dozvěděli jsme se mnoho o jeho životě a něco si formou her i vyzkoušeli. Například se
na chvíli z dě stali římš vojáci, kteří prošli výcvikem a museli se zorientovat v plánku. Dále se dě
snažily nasbírat materiál a postavit si poustevnu
nebo překládaly z la ny. Na všech úkolech pracovaly v týmech. Se zavázanýma očima na překážkové
dráze si dě uvědomily důležitost vzájemné pomoci. Na závěr jsme si společně zazpívali píseň na téma
známé legendy o sv. Mar novi a žebrákovi. Po vzoru sv. Mar na se budeme snažit pomáhat druhým.
Za dě 2. ročníků panu faráři mnohokrát děkujeme, že pro nás připravil tak pěkný program.
pí uč. Š. Houšová, V. Rajčincová, T. Stejskalová,
ZŠ Žitomířská

Dne 4. 12. na naši školu ZŠ Žitomířská zavítal nejlepší šachista ČR, velmistr David Navara. Přijel
povzbudit členy šachového kroužku. Šachy začal
hrát v 6- letech. Napsal o nich dvě knihy. Žáci si
na šachistu připravili mnoho otázek, které David
neotřele a trpělivě zodpovídal.
Dozvěděli jsme se o něm mnoho zajímavých věcí:
vystudoval logiku, mluví několika jazyky, jako malý
hrál na flétnu a na housle, rád čte, poslouchá hudbu a má rád zdravá jídla.
Povídání s ním bylo velmi příjemné, zajímavé a plné nevšedních informací.
Jiří Krčmář 8. B, ZŠ Žitomířská
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Českobrodské hráčky na mistrovství světa
Mistrovství světa v nohejbale žen a juniorů se pořádá každé dva roky. Tentokrát se konal světový šampionát v Nymburce, a to 17. – 19. listopadu.
Celkem se tu v juniorské kategorii představili reprezentan z 12 zemí (Česko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Dánsko, Francie, Polsko, Itálie,
Španělsko, Indie, Irák, Jižní Korea) a v ženské kategorii reprezentantky z 9 zemí (Česko, Slovensko,
Maďarsko, Švýcarsko, Rumunsko, Dánsko, Kolumbie, Irák, Itálie). A českobrodské hráčky samozřejmě nemohly chybět. V letošní nominaci bylo pět
ze sedmi hráček z Českého Brodu a v širším výběru
byly ještě další tři. Nominaci pro šampionát pak
doplnily sestavu dvě vršovické hráčky.
V singlu zastoupila českou republiku aktuální mistryně ČR v singlu vršovická Aneta Foj ková, která se
svým fotbalovo-nohejbalovým stylem přibližuje stylu
stávající mistryni světa - maďarské Boglarce Lepsenyi.
Po klopýtnu ve skupině na ni však narazila již v semifinále, ale pak už sebevědomě vybojovala bronzovou
medaili nad Rumunkou. Konečné pořadí: 1. Maďarsko 2. Švýcarsko 3. Česká republika 4. Rumunsko.
Ve dvojicích nastoupily českobrodské Lucie Bálková, Lenka Cibulková a Lucie Vokáčová a v základní
skupině pro hráčkám z Kolumbie, Iráku, Švýcarska a Rumunska s přehledem vyhrály. Po semifinále opět s Rumunkami vyhrály pak vzápě i finále
s Maďarkami. Po dvou letech tak opět pozvedly
zlatou trofej. Konečné pořadí: 1. Česká republika
2. Maďarsko 3. Švýcarsko 4. Rumunsko.

Ve trojicích reprezentovaly opět českobrodské
Mar na Chuchlová, Kateřina Červenková, Lucie
Vokáčová a Lenka Cibulková. Jejich sehranou sestavu doplnila vršovická Růženka Řeháková. Po
vyhrané skupině následovalo semifinále s Maďarkami a postup do finále se Švýcarkami. Ve finále
daly Češky jasně najevo, že si zlato nenechají ujít.
Konečné pořadí: 1. Česká republika 2. Švýcarsko
3. Maďarsko 4. Rumunsko.
Junioři přidali ještě zlaté ze všech tří disciplín a tak
celkem s pě zlatými a jednou bronzovou naše
ženy a junioři navázali na stejný úspěch v rumunské Kluži z roku 2015. Děkujeme.
Oddíl nohejbalu Český Brod
foto: Michal Němec
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Mar n Habada nás reprezentoval až v Číně
Sedmnác letý Mar n z Českého Brodu se věnuje od dětství sportu, bez kterého si neumí svůj život ani
představit. Poslední 3 roky je jeho specializací disciplína BMX Freestyle, ve které získal řadu ocenění.
Mar ne, přibližte prosím pár slovy BMX Freestyle
našim čtenářům. O čem je tento sport?
BMX je vlastně 20palcový kolo, váží okolo 8 až
13 kg a slouží k akroba ckým prvkům, jednoduše
řečeno „gymnas ka na kole“. Tento sport pochází z USA, kde se jezdilo po ulicích, a vymýšlely se
různé kombinace triků. Poprvé v historii je BMX
disciplína zapsána na olympijské hry a jelikož je to
Freestyle, záleží jen na vás, jakou cestou se vydáte,
ať už jezdíte rekreačně po práci či škole, nebo jako
profesionální sportovec.
Co Vás k BMX Freestyle přivedlo? Bylo těžké najít
trenéra?
Můj starší brácha se věnoval ježdění na skateboardu a občasně i BMX. To bylo to, co mne inspirovalo. Moje máma mi ho poté koupila a m to začalo.
Podporovala mě a vozila na moje první závody. Co
se týče trenéra, máma je profesionální trenér, takže s m jsem neměl problém, ale to bylo přesně to,
proč mě to začalo bavit. Líbil se mi styl toho sportu,
kdy si můžete dělat, co a kdy chcete. Nikdo vám
neporoučí, co musíte dělat, proto se tomu říká
FREEstyle.
Jaké jste získal sportovní úspěchy a jaké máte
plány?
V 15 letech jsem jezdil kategorii amatérů, kde
jsem pokaždé získal 1. až 3. místo. Například na
Mistrovství ČR Dirt jsem získal 1. místo. Tenhle rok
jsem si řekl, že začnu jezdit PRO kategorii, ať se
srovnám s těmi nejlepšími a opět díky mé mámě
jsem vyrazil do světa. Navš vil jsem spoustu zemí
jako je Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Holandsko,

Čína atd. Například z Číny jsem si odvezl 33. místo
v PRO kategorii, 6. místo v Juniorech, a pro Českou
republiku jsem jako jediný vybojoval 4. místo na
Youth Olympic Games, které se pojedou v příš m
roce v Buenos Aires. Postupuje 8 států, z toho Česká republika je čtvrtá, takže super zprávy.
A co se týče mých plánů do budoucna, tak bych
chtěl pokračovat v cestování jako do teď a vzdělávat se 
Jak již Mar n zmínil, na podzim tohoto roku se
zúčastnil světového závodu BMX Freestyle v Číně
(UCI URBAN CYCLING WORLD CHAMPIONSHIPS
BMX), kam byl nominován Českým svazem cyklisky. I zde se mu dařilo. I zde čestně reprezentoval své rodné město Český Brod, které Mar nův
sportovní sen finančně podpořilo. Gratulujeme
k 4. místu kvalifikační soutěže na Olympijské hry
mládeže 2018 v Rio de Janeiro a přejeme mnoho
dalších sportovních úspěchů.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Podlipanské muzeum

KD SVĚT

sportovní hala

sportovní hala

KD SVĚT

sportovní hala

Štolmíř

sportovní hala

KD SVĚT

1. 1. – 31. 1.

1. 1. – 31. 1.

6. 1., 18.30

7. 1., 11.30

11. 1., 19.00

13. 1., 9.00

13. 1., 10.00 – 17.00

13. 1., 18.00

13. 1., 19.00

KALENDÁŘ AKCÍ – leden 2018
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Po strniš bos – promítání českého filmu (Česko/Slovensko/Dánsko, 2017, 111 min.)

Basketbal, U14 dívky, BK Český Brod – Tygři Praha

Košíkářská dílna ve Štolmíři

Veřejné atle cké závody v kryté běžecké dráze (KBD)

Křeslo pro hosta – Jan Cimický, nejen psychiatr…, moderuje Bohumír Starý, autogramiáda

Basketbal, muži, BK Český Brod – Mladá Boleslav

Basketbal, muži, BK Český Brod – Mělník

Světlo dřevu – dřevo světlu: výstava rodiny Čerňákových, dřevořezby a plas ky, obrazy olej

Brouci ve fotografiích Antonína Kůrky – ukázka z tvorby RNDr. A. Kůrky (český arachnolog)

Změna programu vyhrazena pořadatelem.
Více na www.cesbrod.cz

KD SVĚT

sportovní hala

KDSVĚT

KD SVĚT

Zvonice v parku

Sokolovna

sportovní hala

KD SVĚT

14. 1., 15.00

14. 1., 10.00

16. 1., 19.00

19. 1., 8.00 – 12.00

19. 1., 17.00

22. 1., 17.30 a 20.00

27. 1., 9.00 a 11.00

27. 1., 15.00

Čarodějnický učeň – Metropolitní divadlo uvádí pohádkový muzikál plný čar a kouzel (3 - 12 let)

Basketbal, U12 chlapci, BK Český Brod – Liberec

PARTIČKA na vzduchu – zábavný pořad

Setkání s filmem: Andrej Rublev - filmová historická freska Andreje Tarkovského

Divadlo Honzy Krejčíka – Co se vleče, neuteče, pohádka pro MŠ a ZŠ (pronájem)

BLÁZINEC – napínavá groteska, blázni se chopí vlády nad ústavem, v hl. r. M. Táborský v 15 rolích

Basketbal, U14 dívky, BK Český Brod – Horní Počernice

Malý princ – animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce, štěs (Francie, 2015, 106 min.)
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Čas Vánoc, nového roku i ohlédnu za rokem starým
Rok 2017 byl na událos v TJ rokem štědrým, než jsme se nadáli, jsme na prahu letošních Vánoc a nového roku 2018.
Díky dotačním příspěvkům města a programu přímé práce s mládeží měly oddíly dostatek finančních
prostředků na mistrovské soutěže, soustředění i na
trenéry. To vše přispělo k nárůstu počtu členů této
kategorie na takřka 600. Prostředky od MŠMT na
provoz a od Středočeského kraje na vzduchotechniku do haly jsme bohužel nezískali.
Jak uplynulý rok hodno v oddílech? Připojujeme
několik postřehů z oddílů:
Letošní rok začal dokončením inves ční akce, která nohejbalistům přinesla nová hřiště a především
důstojné sociální zázemí, včetně šaten a klubovny
za sportovní halou. Nohejbalisté tak získali pro
svoji činnost areál, který mohli v průběhu roku obdivovat při extraligových, ligových zápasech i mistrovstvích republiky i ostatní nohejbalové kluby.
Nadšení z areálu se přeneslo i do soutěží, z nichž
máme všichni radost. Muži nehráli o sestup, ale
play oﬀ. Ženy jsou opět vítězkami ligového ročníku
a v Nymburce 18. – 19.11. obhájily tuly mistryň
světa ve dvojicích a trojicích.
Tenis:
Na jaře jako každoročně proběhly soutěže smíšených družstev, ve kterých nás naše „A“ týmy reprezentovaly v nejvyšších soutěžích. Dospělí ve 2. lize

bohužel skončili na sedmém místě a díky smolné
prohře ve vzájemném zápase s Bohnicemi jsou
prvními sestupujícími. „B“ tým skončil na druhém
místě v I. třídě. „A“ tým dorostu skončil v krajské
lize na skvělém druhém místě a stejně dopadl
i „B“ tým v I. třídě. „A“ tým starších žáků skončil
v krajské lize na 4. místě a „B“ tým byl v I. třídě na
6. pozici. V mladších žácích jsme v soutěžích měli
dokonce tři týmy. „Áčko“ skončilo v krajské lize tře, stejně jako „Béčko“ ve II. a „Céčko“ ve III. třídě.
V kategorii babytenisu jsme byli opět velmi úspěšní, protože v krajské lize naše týmy skončily na
druhém a tře m místě. Mar n Kratochvíl a Lucie
Švejcarová pořádali příměstské tábory, kterých se
zúčastnilo čtyřicet dě , chtěli bychom pogratulovat Romanovi Poštolkovi, který skončil na 3. místě
na Pardubické juniorce, která je zároveň Mistrovstvím ČR dorostu.
Celkově se tedy jednalo o velmi povedenou sezónu, s malou kaňkou v podobě sestupu dospělých.
Na závěr sezóny se konala volební valná hromada
oddílu, kde za účas 78 zúčastněných členů byl
zvolen výbor oddílu ve složení Novák-předseda,
Blažek-místopředseda, Kratochvíl, Pučálka, Koc,
Sobíšek a Mlázovský.
Atle ka:
V uplynulém roce se členové oddílu atle ky zúčastnili několika desítek závodů, přičemž náš oddíl
uspořádal závodů jedenáct – několik závodů atleckých přípravek, veřejných halových závodů, dvě
kola oblastního přeboru mužů a žen a veřejný závod rodičů s dětmi. Sportovci z atle cké přípravky
se po dvace různých soutěžích zúčastnili i finále
přípravek konaného ve Staré Boleslavi. Oddíl postavil pro tuto soutěž dvě družstva, která se umís la na patnáctém a sedmadvacátém místě.
Starší žáci a žákyně závodili v krajském přeboru
družstev Středočeského kraje. Družstvo žáků dosáhlo po třech uskutečněných kolech na 11. místo
(z 13 družstev). Družstvo žákyň se vyšplhalo až na
sedmou příčku (z 14 družstev).
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Z výkonů jednotlivců stojí za zmínku zdolání deví boje starším žákem Vojtěchem Vopařilem s bodovým ziskem 3893 bodů, což mu ve Staré Boleslavi
vyneslo tře místo. Dále se v halovém krajském
přeboru jednotlivců umís l na tře m místě v běhu na 800 metrů s časem 2:28,59. U naší mladší
žákyně Veroniky Sedlákové je již skoro pravidlem
dosažení nejvyšší příčky stupňů vítězů ve vrhu koulí. V letošním roce dosáhla na tuto pozici dokonce
i na únorovém přeboru jednotlivců Středočeského
kraje výkonem 11,40 m. Výkon je zároveň jejím
osobním rekordem. Výkony našich dalších úspěšných atletů jsou veřejně dostupné na atle ka.cz.

na tře m místě. Mládežnickou ligu hrají i děvčata
narozená v roce 2004 a mladší. Svou základní skupinu již zakončila na pátém místě ze sedmi družstev a po novém roce je čekají zápasy o umístění.
Holky a kluci narození v roce 2006 a mladší hrají
středočeský krajský přebor. Obě dvě družstva se
za m ve svých tabulkách shodně drží na tře ch
místech. Do soutěží se zapojilo i nejmladší minižactvo, které hraje tzv. ligu Šmoulinka turnajovým
způsobem a přestože patří v soutěži k nejmladším
dětem, mají už na svém kontě první úspěchy. Přejeme všem mladým basketbalistům, ať je pořád
basketbal baví.

Basket:
Do sezóny 2017/18 vstoupilo celkem 5 českobrodských družstev a dále mladší chlapci nastupují za
celky Nymburka. Družstvo mužů, které je složené
hlavně s mladých hráčů v dorosteneckém a juniorském věku, získává ve Středočeské basketbalové
lize hlavně zkušenos . Na podzim za m zvítězilo
pouze nad celkem Příbrami, ale je v jeho silách se
ještě ve zbytku soutěže poprat o postup do play
oﬀ. Hlavně kvůli kolizím s jinými sporty to ž českobrodš basketbalisté hráli na hřiš ch soupeřů
a představení před vlastním publikem je teprve
čeká. Chlapci ročník narození 2003 a 2004 nastupují za družstva Nymburka. Mladší chlapci bez porážky vedou svou skupinu a postup do extraligy jim
již neunikne. O podobný úspěch musí ještě zabojovat starší chlapci, kteří jsou za m ve své skupině

Co nás čeká ve 2018?
Ještě do konce tohoto roku musíme napsat žádost
do nového neinves čního programu MŠMT – Můj
klub, ze kterého bychom měli získat finanční prostředky na práci s mládeží, provoz a trenéry. Inves ční akce „Rekonstrukce atle ckého stadionu“
byla MŠMT doporučena k financování, takže do
30. 4. příš ho roku musíme s hnout všechny administra vní podmínky, abychom obdrželi Rozhodnu o finanční podpoře projektu a přes prázdniny
zrekonstruovali atle ckou část Ku lky, která se tak
zbaví prašné dráhy. S městem dohledáme i další
řešení, co s areálem koupaliště. Koncem listopadu
jsme podali žádost na OPŽP na dokončení zateplení fasády SH a tunelu. Uvidíme…
A co přejeme vám?

Za TJ Slavoj Český Brod P. Janík, Z. Pučálka, J. Čokrtová, J. Nekolný
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Oddíl atle ky TJ Slavoj Český Brod
uspořádal během listopadu dva veřejné závody
Volný den státního svátku jsme již tradičně využili pro zápolení atle ckých přípravek z Českého Brodu, Kutné
Hory, Kolína, Újezdu nad Lesy, Neratovic, Nymburka, Městce Králové, Zruče nad Sázavou, Říčan a Radošovic.
Závod byl otevřen pro dě narozené v letech 20072010 a letošní ročník se pyšnil rekordním počtem
účastníků. Závodu se zúčastnilo celkem 189 závodníků a přes 120 diváků. Všechny dě absolvovaly
čtyři disciplíny: starší - běh na 60 metrů, skok daleký, hod medicinbalem a překážkovou dráhu. Zbylé
dva mladší ročníky absolvovaly člunkový běh, skok
daleký, hod raketkou a překážkovou dráhu.
V konkurenci téměř 200 dě z dese různých oddílů se našich třicet jedna českobrodských závodníků
rozhodně neztra lo. Mezi nejlepší výsledky určitě
patří stříbrná medaile Ilony Novákové a bronzová
medaile Jakuba Vašiny.

V sobotu 25. listopadu se konal první závod ze série halových veřejných závodů letošní zimy. Závodu se zúčastnilo celkem 76 závodníků z oddílů AC
TEPO Kladno, Sokol Kolín, SKP Nymburk, ASK Slávia
Praha, Atle ka Jižní Město, Atle ka Líbeznice, Atle ka Stará Boleslav, Bohemians Praha, TJ Blatná,
Sokol Čimice a samozřejmě z TJ Slavoj Český Brod.
Většina závodníků absolvovala všechny vypsané
disciplíny, kterými byly 60 metrů překážek, běh na
50 a 60 metrů, skok daleký a skok vysoký. Další veřejné závody se budou konat 16. prosince v atle ckém tunelu TJ Slavoj Český Brod.
Jana Čokrtová, oddíl atle ky
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Barokní škapulířové bratrstvo v Českém Brodě
Neodmyslitelnou součás společenského života barokních Čech byla různá náboženská bratrstva. V barokní době se rozšířila do převážné většiny měst, avšak nalezli bychom je i v některých vesnických lokalitách (např. v sousedních Tismicích). Společenství bývalo postaveno pod ochranu a kult některého světce
a v místním kostele mívalo i svůj oltář. Mnohá bratrstva disponovala také odpustkovými privilegii, udělovanými přímo papežem. Hlavní povinnos c telů škapulíře bylo pochopitelně nosit na bedrech škapulíř
a dále pravidelně přistupovat ke svaté zpovědi a přijímat Nejsvětější svátost oltářní, a to zvláště při každém mariánském svátku. Každý den se měl každý člen škapulířového bratrstva pomodlit sedmkrát Otčenáš
a sedmkrát Zdrávas, za což obdržel zvláštní odpustky.
Škapulíř (od la nského slova scapula, lopatka)
označuje původně část řeholního oděvu. Podle
katolické tradice vznikl škapulíř tak, že generálnímu převorovi karmelitánského řádu, Angličanu
sv. Šimonu Stockovi († 1265), se kolem roku 1251
v Cambridgi zjevila sama Panna Marie a ukázala
mu škapulíř. Ve druhé polovině 15. stole se objevily informace o údajném středověkém zjevení, ve
kterém měla P. Marie slíbit, že ten z věřících, který
bude mít na prsou v okamžiku smr škapulíř a bude zachovávat jisté předpisy o modlitbě a kázni,
toho osobně v první sobotu po jeho smr vysvobodí P. Marie z očistce. Právě proto se stal škapulíř
v tradiční katolické kultuře masově oblíbeným. Je
pochopitelné, že škapulíř, jak jej užívali řeholníci,
byl pro laiky v každodenním životě nepoužitelný.
Proto se v raném novověku vyvinula forma tzv.
malého škapulíře pro laiky – dva malé tex lní obdélníky o velikos dlaně, spojené dvěma dlouhými
stuhami tak, aby byl při nošení jeden obdélník na
hrudi a druhý na zádech. Zvláště v 17. a 18. stole díky své oblibě stal škapulíř předmětem lidové zbožnos a postupně se kolem něho vytvořila
řada pověr a úkonů, přerůstajících v bílou magii. Ve
sbírkách Podlipanského muzea v Českém Brodě se
dodnes nachází 8 barokních škapulířů ze zdejšího
kraje (viz obrázek).
Škapulířové bratrstvo bylo v Českém Brodě založeno 12. července 1716 místním děkanem Petrem
Antonínem Spaziem. Škapulířový kult šířili v Čechách především karmelitáni a formálně museli
dát souhlas se založením každého bratrstva tohoto
zaměření např. farním klérem. Skutečný sociální
dosah bratrstva v komunitě tehdejšího Českého
Brodu pochopíme až ze jmen bratrských funkcionářů. Jeho vicerektorem byl osobně Jiří Ferdinand
Kumprecht, zdejší císařský rychtář, a prvním viceasistentem Bernard Josef Mikulovský, primátor král.

města Českého Brodu. Výčet osobnos a funkcí
můžeme uzavřít funkcí vicesekretáře, kterým nebyl nikdo jiný než Jaroslav Koděra, městský písař,
a funkcí sakristy, kterým byl zdejší varhaník a regenschori Tomáš Váňa. Porovnáním členů městské
rady pro úřední rok 1718/1719 s členy škapulířového bratrstva, zapsanými v matrice asi v témže
roce, zjis me, že jeho členy byli prak cky všichni
konšelé. Z analýzy také vyplývá, že ze 106 českobrodských rodin v Tereziánském katastru bylo 62
(tj. 58,5%) přes nějakého příslušníka členy bratrstva. Pozoruhodnou a velmi výmluvnou je i otázka
genderového složení škapulířového bratrstva. Dominantní roli co do počtu členů měly v bratrstvu
jednoznačně ženy – v roce 1718/19 bylo z 211 členů 159 ženského pohlaví, tj. 75,4%, tedy rovné tři
čtvr ny.
Vladimír Jakub Mrvík
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Z knihovny

I když už je skoro zima, s knížkou je nám vždycky prima...
Koncem listopadu jsme se sešli s našimi dospělými i dětskými čtenáři na dvou posledních živých čteních
tohoto kalendářního roku, abychom společně s knihami přivítali adventní čas.
Ve čtvrtek 23. listopadu, při téměř rodinném podvečerním posezení z cyklu Číst nás baví: čteme
pro Vás, jsme našim věrným dospělým příznivcům
a posluchačům představili tři novinky z našeho
knižního fondu, nadcházející sváteční chvíle jsme si
připomněli vánočními povídkami Fran ška Nepila,
Petra Šabacha a verši Jaroslava Seiferta.
S našimi dětskými čtenáři jsme se setkali v úterý
28. listopadu, v odpoledním pořadu s názvem Sněhulácké pohádky jsme společně hledali a poslouchali zimní pohádky, příběhy a básničky. Dozvěděli
jsme se, jak to vypadá, když přijde zima do Sněhové Lhoty a z Mar nkovy čítanky od Eduarda Pe šky
jsme si přečetli příběh o strnadovi, který nevěděl,
že v zimě lidé sypou ptáčkům zobání do krmítka.
V první malé mezihře dě doplňovaly rýmy do
zimních říkanek, nenudili se ani doprovázející „dospěláci,“ pro které jsme připravili ilustrace několika
sněhuláků z dětských knížek, úkolem bylo správně
určit jejich autora.
V knížce Sněhulácké pohádky jsme se seznámili
s tátou sněhulákem, mámou sněhulačkou a malým sněhulákem Pepíčkem, kteří společně s partou dě prožili během zimy mnoho dobrodružství,
z Vánočních pohádek Zuzany Pospíšilové jsme vybrali veršovaný příběh o zvědavé sněhové vločce,
která spadla z nebe na zem. Ve druhé malé přestávce dě stavěly sněhuláky z papírových krabic,
pro velký úspěch celkem čtyřikrát, aby se vystřídali

všichni zájemci. Nechyběly zimní hádanky, na závěr oblíbené obrázkové čtení a samozřejmě také
ochutnávka prvního vánočního cukroví.
Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Robin Král, Jan Ls bůrek: Ukolébavky
Tuto knížku, která společně s přiloženým CD výjimečným způsobem spojuje slovo, obraz
a zvuk, si vysnili autoři písniček - skladatel a hudebník Jan Ls bůrek a spisovatel a textař Robin Král. Napsali a v klášteře v Domažlicích natočili deset vlastních ukolébavek,
k chému zpěvu pozvali své přátele, zpěváky Ewu Farnou, Tomáše Kluse a sestry Míšu,
Petru a Lucii Páchovy. Potom poprosili malíře Jaroslava Rónu, aby se do hotových zhudebněných textů zaposlouchal a še je namaloval. Ukolébavky jsou určeny všem dětem
i dospělým, kteří si rádi čtou, prohlížejí, poslouchají, usínají a spí...
Julie Juhanová: Život ve s nu slavného hereckého rodu Steimarů
Vzpomínky dcery herečky Jiřiny Steimarové, která v roce 1968 emigrovala za svým otcem, automobilovým závodníkem Jaroslavem Juhanem do Ženevy. Většinu života strávila v Kanadě a jako jediná ze slavné herecké rodiny se nevěnovala umění, ale pracovala
na manažerských pozicích ve velkých mezinárodních hotelích, kde se setkala s řadou
známých lidí. O svých blízkých, svých radostech, láskách, přátelích, výhrách i prohrách
vypráví v knize, která představuje rodinu slavných herců z trochu jiného pohledu a je
doplněna unikátními, dosud nepublikovanými fotografiemi.
Radkin Honzák: Dědeček potrkal jelena
Přední český psychiatr připravil druhý výbor ze svých esejů, sloupků, komentářů i zamyšlení,
které publikoval v odborných časopisech nebo na svém blogu. Obsahem jsou jako vždy jeho
bezprostřední reakce na událos kolem nás. Autor nám přibližuje medicínu i témata, v nichž
se lékařské vědy proplétají s jinými oblastmi, s poli kou, morálkou, vědou i občanstvím jako
takovým, a se svým typickým humorem otevírá i témata nepříjemná a bolavá. I když s některými jeho postřehy nemusíme souhlasit, je rozhodně dobré se nad otázkami, které sobě
i nám pokládá, vážně zamyslet.
Dominik Landsmann: Lapuťák a a kapitán Adorabl
Dobrodružná knížka plná humoru od autora série Deníčků moderního fotra osloví dě
i jejich rodiče. Malý kluk Čeněk jede s rodiči k moři, kde se setká s kapitánem Adorablem,
lovcem odměn a zvláštních tvorů, který pluje ve své lodi po celém Sedmimoří, pohádkovém světě plném ostrovů. Kapitán je zrovna na stopě Lapuťáka, nejvzácnějšího tvora
Sedmimoří, vezme Čeňka s sebou a ten zjis , že nejedno moudro, které pochy l od mírně
potrhlých rodičů, se dá překvapivě dobře aplikovat i na problémy, se kterými se setká
v dobrodružném Sedmimoří...

Kompletní přehled nových knih za měsíc listopad 2017 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Co nového v cykloturis cké skupině (kroužku)
V poslední době jsme si ujasnili spoustu věcí z nichž
nejzávažnější je, že zůstaneme pod členstvím v KČT
Český Brod a nebudeme usilovat o ustanovení
vlastního oddílu. V rámci KČT se budeme zúčastňovat akcí převážně dle kalendáře středočeských
turistů a to jak cyklis ckých, tak i vybraných pěších. V sezoně budeme na kole vyjíždět pravidelně
ve středu a v neděli. Vyjížďky se budou řídit m,
kterých sobotních turis ckých akcí se který měsíc
zúčastníme. Kromě toho, dle počasí si vyjedeme.
Nejméně dvakrát měsíčně budeme korigovat své
plány na společných schůzkách. Pro představu
uvedu některé nejdůležitější akce v jednotlivých
měsících:
leden – Třebestovice – novoroční vyjížďka 20 km
(zpět vlak)
únor – členská schůze KČT pro čtyři členy povinná
březen – úklid Pošembeří (každý povinně minimálně 2 hodiny) – „Okolo Říčan“ – dle klimackých podmínek buď pěší nebo cyklo

duben – Nymburský otvírák, Svatojánské proudy
- pěší
květen – Prčice 75 km, Lipany 50 km
červen – Český ráj 50 km, Hrabalova stopa 40 km
+ cesta
červenec – 2-3 denní zájezd buď Berounsko nebo
putovní Posázavím
srpen – Český ráj kolo, Posázavský Pacifik pěší
září – Kounická šlapka, Českobrodská padesátka
říjen – Nymburský zavírák
listopad – Praha s KČT Kolín
prosinec – Kolínský vánoční pochod, posezení na
ukončení roku
Pokud Vás náš program zaujal a jste příznivcem
cyklis ky, přidejte se k nám. Členský příspěvek
290 Kč/230 Kč.
Kontakt: předseda Světlana 724 354 658
Propagace, příspěvky: Slávek 704 032 214
Slávek Břečka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Mezi občany města Český Brod byly dne 10. 11. 2017 v obřadní síni městského úřadu přivítány tyto dě :
Anna Batelová, Jeroným Štěpán, Adéla Vrabcová, Oliver Kašička, Linda Trnková, Tobiáš Zloský, Jiří Adame, Yacoub Farhat, Jindřich Holub, Eliška Jirkalová, Stella Charouzková, Adrián
Ogurčák, Jakub Zítko, Pavel Mikulec, Matyáš Smetana, Maxmilián Hendrych, Matyáš Líbal
a Valérie Du ová. Rodičům blahopřejeme a přejeme hodně rados z dě .
Další vítání občánků je naplánováno na jaro příš ho roku, rodiče mohou přihlašovat své dě
osobně v kanceláři matriky; e-mailem na krizkova@cesbrod.cz nebo vojackova@cesbrod.cz,
telefonicky: 321 612 142 nebo 321 612 144.
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Jak jsem zabředl do historie našeho města
Zaměření jsem povětšinou technického, historických ambicí příliš
nemaje. Snad s jedinou
výjimkou, občas se rád
povrtám v historii pošty. Snad tahle záliba
mě před léty asi třice pě přivedla k sepsání
historie českobrodské
pošty. Nevelký spisek
asi o dvace stránkách
formátu A5 byl vydán
péčí místního Domu
osvěty a Klubu Českých filatelistů. Samozřejmě jsem nemohl pominout osobnos místních poštmistrů, zejména toho
prvního, kterým byl jistý Baltazar Klanner z Engelshofen, syn Karla Maxmiliana a Ludmily Doroty
Klannerových.
“Rod Klannerů pochází z Bavor, kde jej lze vystopovat až do dob Karlovců v IX. stole . Zakladatelem
české větve tohoto rodu byl Jan Fridrich Klanner,
o němž se poprvé dozvídáme roku 1669. Postupně
slouží Lobkovicům, císaři, až v roce 1690 se stává
správcem veškerých statků Švancenberských se
sídlem v Praze. Jedním z osmi jeho dě je Karel
Maxmilián, který byl od února 1736 administrátorem poděbradského a kolínského panství.
A právě tento Karel Maxmilián byl otcem prvního českobrodského poštmistra. Jeho syn, Baltazar Klanner, se narodil 12. ledna 1721 v Hořicích
a když dospěl, začal svoji kariéru na císařském panství. V roce 1748 se stal polesným v Poděbradech.
Jeho matka Lidmila, dcera ry ře O y z O enfeldu,
se za něho zaručila kaucí 300 zl. Právě O a z Ottenfeldu je v Českém Brodě pohřben a na kostelní
zdi můžeme nalézt jeho náhrobek (viz obr.). První
manželka Karla Maxmiliána, Barbora je uvedena
v historických pramenech poprvé v roce 1749. S ní
měl tři syny, Jana, Karla a Fran ška. Druhá manželka se jmenovala Joana Emilie Wallprechtová
a zemřela v roce 1769 v Českém Brodě. S ní měl
jedinou dceru, Annu Lidmilu Dorotu, narozenou
18. 6. 1753 v Poděbradech. Ta se později provdala
za Jakuba Schwarze, který byl po Klannerovi dalším českobrodským poštmistrem.. Tře manželka
Klannerova byla Magdalena, ovdovělá Čechurová,

později Holečková, s níž se třiapadesá letý poštmistr oženil v témže roce, kdy provdával dceru,
tedy 17. února 1774.”
Nechme být nyní historii historií a vraťme se opět
k poště. Podle reskriptu na C. a K. representaci
a komoru v království Českem ze dne 21. ledna
1755 z archivu dvorské komory ve Vídni se Baltazar Klanner přistěhoval do Českého Brodu někdy
koncem dubna 1755 a i s poštou se usadil v Lorenzovském domě na náměs , který byl tehdy nejvýpravnějším českobrodským domem.
Po vydání brožury jsem zaznamenal asi 20 dotazů od filatelistů – poštovních historiků z různých
koutů republiky. Potom již nastal klid a další ohlasy
se neobjevily. Až po třice letech se na mě obrá l
jistý pan Klanner z Ostravy, příbuzný rodině prvního českobrodského poštmistra. Zcela náhodně se
mu naše brožura dostala do ruky. Požádal mě o její
zaslání, sdělil, že většina příbuzných žije v Německu a poté mi napsal: “Velmi Vám děkuji za ochotu
a oba zaslané zpravodaje, moji němeč příbuzní
z rodu prvního českobrodského poštmistra Klannera byli nadšeni. Udělal jste tak radost lidem v mezinárodním měřítku. Samozřejmě mně také. Snažím
se vypátrat, kam až sahají kořeny rodu, z něhož
pochází i můj vnuk Samuel. Historie rodu Clannerů jsou v nepřerušené řadě zaznamenány od roku
1424, ale historické prameny jdou mnohem dál.
A tak vás možná zaujme zjištění, že rod Clannerů
má prapůvod ve frisingenském biskupství (jihovýchodní Bavorsko u říčky Clan, dnes Glon). Prvním
známým nositelem rodového jména byla Heilrat
de Clana. Ta byla dcerou Cotesdiu, sestry 6. Frisingenského biskupa Hi a (biskupem 811 – 836 n. l.).
A protože ze záznamu roku 834 vyplývá, že již byla
Heilrat dospělá (a zřejmě vdaná za nějakého Clana), je zřejmé, že její matka se musela narodit již
na konci osmého stole , kam tedy rodové kořeny
mé a mého vnuka doložitelně sahají.”
Těch pár řádků z historie naší pošty, třebaže již
hodně vzdálené, mě potěšily. Poštovský panáček
už sice ulicemi města za zvuku trubky neprojíždí,
ale to vám jistě nemůže zabránit, až půjdete kolem
kostela, postát a chvíli zapřemýšlet o změnách,
kterými pošta za uplynulá stale musela projít.
Ing. Jaroslav Petrásek st.
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Přistoupim má novou pamětní desku
V září proběhlo v Přistoupimi slavnostní odhalení pamětní desky obětem holocaustu. Deska je umístněná
na budově bývalé synagogy (nyní obecní úřad). V Přistoupimi byla židovská obec „od nepamě “ (první
zmínka z r. 1713) až do 2. světové války. V obci tedy můžeme kromě synagogy najít židovský hřbitov (který
je možné navš vit v úředních hodinách obecního úřadu) a židovskou školu (dnes obytný dům v soukromém vlastnictví).
Projekt vznikl za podpory Nadačního fondu obětem
holocaustu, obce Přistoupim a řady jednotlivých
dárců a dárkyň. Autorkou desky je přistoupimská
výtvarnice Barbora Veselá.
Na desce je zvěčněno 15 jmen včetně věku těch,
kdo se do svého bydliště po válce již nevrá li. Tito
naši spoluobčané zahynuli v různých koncentračních táborech a významný rodák, Vítězslav Kyšer,
legionář a válečný hrdina, pak v berlínském vězení
Plötzensee.
Součás projektu byla také beseda s paní Alenou
Herštusovou v místní základní škole. Paní Herštu-

sová přežila jako dítě Terezín. Její rodina pochází
z Přistoupimi. O svých zkušenostech dětem vyprávěla s nadhledem, moudros a citem.
Proto: Zastavte se v Přistoupimi, postůjte chvíli
u desky, pročtěte si jména...
Pokud by vás zajímaly další informace o projektu a chystaných akcích, sledujte web
www.oprisepristoupim.cz.
Mgr. Alžběta Čechráková,
oPŘISe, z. s.

Zábava
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Sudoku
Ob žnost – lehká
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10:00- ]iNODGQtVSRUWRYQtSĜtSUDYD
11:15- Y\FKi]NDSRRNROtKUDQtY DUHiOX
12:00- K\JLHQDREČG
12:30- RGSROHGQtNOLG
13:45- ]iNODGQtVSRUWRYQtSĜtSUDYD
14:30- WiERURYiRO\PSLiGD
15:15- 15VYDþLQD
15:30- RGFKRGGČWtGRPĤ- KU\GOHYROE\DSĜiQtGČWt

3ĜLKOiãN\DLQIRUPDFH
www.skbrod.cz> VOXåE\ > SĜtPČVWVNê t.
Tel: 728 749 931, 725 097 583
e-mail: martin.sahula@seznam.cz

1DEt]tPH
=NXãHQtYHGRXFtWUHQpĜL
0DOpVNXSLQ\GČWtYČN3-12 let
$WUDNWLYQtSURJUDP
Prostory:
VSRUWRYQtDUHiO, vODVWQtWČORFYLþQD
0RGHUQtNOXERYQDVLQWHUDNWLYQtWDEXOt
Cena: 2250 .þWêGHQ
3ĜLYþDVQpPSĜLKOiãHQtWMPČVtFHSĜHGDNFt
Cena .þ- EH]VSDQt- VHVSDQtPQRF
&HQDSURVRXUR]HQFHDþOHQ\6.2050 .þ
&HQDREVDKXMHMtGORSRPĤFN\SUiFLlektora,
WiERURYpWULNR

Ä32-Ć6(+é%$732-Ć6,+5È761È0,6(78%8'(â60È7³

E1<WK\p<^s dͲ>EϮϬϭϴ
ĞƐŬǉƌŽĚ͕<ƌĄůĞ:ŝƎşŚŽϯϯϮ͕ϮϴϮϬϭ
dĞůĞĨŽŶ͗ϯϮϭϲϭϮϮϭϴ͕ŵŽďŝů͗ϳϯϱϭϳϰϴϰϰ
ŵĂŝů͗ŶŽǀĂŬŽǀĂΛĐĞƐďƌŽĚ͘Đǌ͕ǁǁǁ͘ŬĚƐǀĞƚ͘Đǌ͕ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŬĚƐǀĞƚ
ϭϭͬϭͬϭϵ͗ϬϬ

<ƎĞƐůŽƉƌŽŚŽƐƚĂͬ:ĂŶŝŵŝĐŬǉ
,ŽƐƚĞŵďƵĚĞǌŶĄŵǉƉƐǇĐŚŝĂƚƌ͕ƉƌŽǌĂŝŬ͕ďĄƐŶşŬ͕ƉƎĞŬůĂĚĂƚĞů͕
ĚƌĂŵĂƚƵƌŐĂƐĐĞŶĄƌŝƐƚĂ͘WƎŝƉƌĂǀĞŶĂďƵĚĞƚĂŬĠĂƵƚŽŐƌĂŵŝĄĚĂĂ
ƉƌŽĚĞũŬŶŝŚ͘DŽĚĞƌƵũĞŽŚƵŵşƌ^ƚĂƌǉ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϬϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϮϱϬ<ē͘

ϭϯͬϭͬϭϵ͗ϬϬ

WŽƐƚƌŶŝƓƚŝďŽƐͬĨŝůŵͬƌĞǎŝĞ:͘^ǀĢƌĄŬͬƉƎĞĚůŽŚĂ͘^ǀĢƌĄŬ
ƌĂŵĂͬ<ŽŵĞĚŝĞͬĞƐŬŽͬ^ůŽǀĞŶƐŬŽͬĄŶƐŬŽͬϮϬϭϳͬϭϭϭŵŝŶ

ϭϰͬϭͬϭϱ͗ϬϬ

ĄŬůĂĚŶşǀƐƚƵƉŶĠϴϵ<ēͬ^ƚƵĚĞŶƚŝ͕ƐĞŶŝŽƎŝĂĚĢƚŝĚŽϭϱůĞƚϲϵ<ē͘
DĂůǉƉƌŝŶĐͬĐĞůŽǀĞēĞƌŶşĂŶŝŵŽǀĂŶĄĂĚĂƉƚĂĐĞƐůĂǀŶĠŚŽĚşůĂŽ
ƉƎĄƚĞůƐƚǀş͕ůĄƐĐĞĂƐŬƵƚĞēŶĠŵƓƚĢƐƚş
ŶŝŵŽǀĂŶǉͬ&ĂŶƚĂƐǇͬ&ƌĂŶĐŝĞͬϮϬϭϱͬϭϬϲŵŝŶ
ĄŬůĂĚŶşǀƐƚƵƉŶĠϴϵ<ēͬ^ƚƵĚĞŶƚŝ͕ƐĞŶŝŽƎŝĂĚĢƚŝĚŽϭϱůĞƚϲϵ<ē͘

ϭϲͬϭͬϭϵ͗ϬϬ

ϭϵͬϭͬϴ͗ϯϬ

ůĄǌŝŶĞĐͬǀƓĞĐŚƉĂƚŶĄĐƚŝƌŽůşƐĞƵũĂůDŝƌŽƐůĂǀdĄďŽƌƐŬǉ
EĂƉşŶĂǀĄŐƌŽƚĞƐŬĂ͕ǀĞŬƚĞƌĠƐĞǌŵŽĐŶşďůĄǌŶŝǀůĄĚǇŶĂĚƷƐƚĂǀĞŵ͕
ŬƚĞƌǉũĞǀƓĂŬĂůĞŐŽƌŝĐŬŽƵƉŽĚŽďŽƵƐǀĢƚĂ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϱϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϯϬϬ<ē͘
ŽƐĞǀůĞēĞ͕ŶĞƵƚĞēĞͬŝǀĂĚůŽ<ƌĞũēşŬĂ,ŽŶǌǇͬWZKE:D

ϭϵͬϭͬϭϬ͗ϭϱ

WŽƎĂĚƉƌŽĚĢƚŝǌDaĂϭ͘ƐƚƵƉŶĢa

Ϯϱͬϭͬϭϴ͗ϬϬ

sǇƐƚŽƵƉĞŶşŐǇŵŶĂǌŝƐƚƽƉƌŽƌŽĚŝēĞͬWZKE:D

Ϯϳͬϭͬϭϱ͗ϬϬ

ĂƌŽĚĢũŶŝĐŬǉƵēĞŸͬDĞƚƌŽƉŽůŝƚŶşĚŝǀĂĚůŽ
WŽŚĄĚŬŽǀǉŵƵǌŝŬĄůƉůŶǉēĂƌĂŬŽƵǌĞůƉƌŽĚĢƚŝǀĞǀĢŬƵϯͲϭϮůĞƚ͘
<ŽƵǌĞůŶŝĐŬĠĞĨĞŬƚǇǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐDŝĐŚĂůĞŵ<ŽǎşƓŬĞŵ͘ZĞǎŝĞĂ
ĚƌĂŵĂƚƵƌŐŝĞ͗ĂŶĂĂƌƚƽŸŬŽǀĄ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϭϴϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϮϯϬ<ē͘

<ĂǀĄƌŶĂŽƚĞǀƎĞŶĂǀǎĚǇŚŽĚŝŶƵƉƎĞĚƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶşŵ;ŬƌŽŵĢŬŝŶĂͿ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũĂƌĞǌĞƌǀĂĐĞ͗/͕ŶĄŵ͘ƌŶŽƓƚĂǌWĂƌĚƵďŝĐϱϲ͕ĞƐŬǉƌŽĚ͘
KŶůŝŶĞǀƐƚƵƉĞŶŬǇ͗ǁǁǁ͘ŐŽŽƵƚ͘Đǌ͘

Jan Cimický
Křeslo
pro hosta

Moderuje Bohumír Starý
Psychiatr, prozaik, básník, překladatel, dramaturg a scenárista. Autogramiáda a prodej knih

11/1/2018 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 250 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

METROPOLITNÍ DIVADLO

ČARODĚJNICKÝ

UČEŇ

Režie a dramaturgie Dana Bartůňková

Kouzelnické efekty ve spolupráci s Michalem Kožíškem
Pohádkový muzikál plný čar a kouzel pro děti ve věku 3 - 12 let.

27/01/2018 15:00 hodin
PŘEDPRODEJ 180 Kč, NA MÍSTĚ 230 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

NOVOROČNÍ
JÍZDA
1. 1. 2018 V 10:00
NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ

K PRAMENI V KERSKU A ZPĚT
TRASA 40 KM
POTÉ POSEZENÍ V KAVÁRNĚ U MADONY
KL
CSC UB
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SLUNOVRATOVÁ
JÍZDA
ANEB JÍZDA NOČNÍ PRAHOU

17. 12 . 2017 ODJEZD 5:25
NÁDRAŽÍ ČESKÝ BROD
VÍCE NA WWW.CSC-KLUB.CZ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
• v případě celostránkové inzerce, kde bude sk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme
ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF nebo JPG (po dohodě i v jiných formátech např. AI, CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 8. 1., 5. 2., 5. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2018
Data expedice: 19. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 17. 8., 14. 9., 12. 10., 16. 11., 14. 12. 2018
poslední aktualizace: 27. 11. 2017

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

899,-

5,7l
Cenová nabídka platí od 12. 12. 2017 do 30. 1. 2018

pekáč Marrone
s poklicí, s nepř. povrchem, 32 x 20 x 11 cm

Marrone collection
lité hliníkové nádobí

sleva ,
1000

11d sada

3 999,dříve 4 999,-

Sada nádobí s nepř. povrchem, 11 ks

Nepřilnavá vnitřní povrchová úprava v mramorové struktuře, vnější žáruvzdorný mramorový nástřik, poklice jsou opatřeny silikonovým knobem a okrajem.
11d sada obsahuje: rendlík 16 x 8 cm se skleněnou poklicí, hrnec 20 / 24 / 28 cm se skleněnou poklicí, hluboká pánev 28 cm se skleněnou poklicí
a pánev 26 cm. Na všechny typy sporáků včetně indukce.

pánve Tefal Exprestise
ø 24 cm

799,-

pánev Tefal Exprestise na palčinky

1 149,-

WOK pánev Tefal Exprestise

1 799,steak pánev
Tefal Exprestise

799,-

ø 28 cm

999,-

ø 30 cm

1111,-

5d sada skl. pekáčů
2,5 + 1,9 /1,5 +1 / 2,5l

exclusive

599,-

1 099,-

parní mop
Steam Mop

1 890,-

čistič oken Windomatic

1RYě RWHYőHQi SURGHMQD Y ÿHVNpP %URGě
Jana Kouly 1528, 282 01 Český Brod / Otevírací doba: Po-Ne 8:30 – 19:00 hod.
Sváteční otevírací doba: 24. 12. 8:30-12:00 hod.; 25.-26.12. zavřeno;
31.12.---8:30-12:00 hod.;
1.1. zavřeno

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Platí do vyprodání zásob.

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

Bydlím tu s Vámi!
ČENÍ! t?
OPORU
A ZA D
oji nemovitos
edkuji
sv
í
ol
ODMĚatNně
ok
ho
Pokud zprostř
kdo z Vaše
!
to odměním!

ře
Chce prod
a já Vás za
realitní kancelá
a moje služby
cz.
10% z provize
Doporučte mě
měnu ve výši
www.rkbohemia.
od
ch
ká
mě
án
e
str
od
h
e
šic
prodej, obdržít
naleznete na na
ny
mě
od
ní
ká
zís
k
Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

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

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

NOVETA – Pivovar Český Brod
Nabízíme ihned k pronájmu 1 kancelář
o výměře 31 m2. K dispozici je WC, kuchyňka,
parkování v uzavřeném objektu.
Kontakt na pronajímatele:
603 396 531

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

www.diabetologiepraha9.cz
Telefon: 222 230 131

RozšiƎujeme ordinaēnş hodiny
PƎijşŵĄŵĞ nové pacienty

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ

(14.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANýICE
S1: Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

všechny kurzy

S2: MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

zaþínají

S3: StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

v nedČli

S5: Speciál

20:35 – 22:15

7.1.2018

Info: tel: 603 238 090

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

TAXISLUŽBA
Kostelec nad Černými Lesy
a Český Brod
Jezdíme vozy Škoda Superb
+ 7místné vozidlo

Již 10 liet
s Vám

telefon: 602 346 796
www.taxikostelec.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

VINOTÉKA – PIZZA & VÍNO
Dopřejte si na sváteční stůl víno z Moravy!
Vinotéka nabízí vína lahvová přívlastková, ledová, slámová,
výběr z bobulí a cibéb, stáčená vína, lihoviny, medovinu, sekty.
Ke kávě nabízíme sklenku Kagoru, na přípitek nebo welcome drink doporučujeme Spritz, k cukroví nebo dezertu patří
sladká Pálava...
Přijímáme objednávky na obložené chlebíčky.
OC Pila, Jana Kouly 445, Český Brod
tel. 732 377 260
Provozní doba: PO – NE 9.00 – 20.00

Veselé vánoce a úspěšný nový rok
přeje vinotéka – Pizza & Víno

Pro prodejnu elektroinstalaēního materiálu
v eském BrodĢ, ul. Zborovská 578
pƎijmeme

prodavaēe
vzdĢlání nebo praxe v oboru elektro vítána
Informace v prodejnĢ nebo na tel. ē. 321 621 772

NOVÉ
BYTOVÉ
ÎHVN
JEDNOTKY
¿

města: V L
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www.bydleniceskybrod.cz

www.pneuservisjirkalovi.cz
Vážení zákazníci,
Nabízíme Vám kompletní služby pneuservisu. Dále zajišťujeme opravy a údržbu vozů všech značek, mechanické
práce, opravy čelních skel, montáž autodoplňků. Přípravu
a zajištění STK, seřízení geometrie náprav, seřízení světlometů atd. Kartáčová mycí linka osobních a dodávkových
vozů (výška mytí až 2,7 m) v našem areálu!!!
• Zajistíme pro Váš vůz vhodné pneumatiky pro všechna roční období.
• Osobní, nákladní, zemědělský a průmyslový pneuservis.
• Prodáváme pneu všech značek a zajišťujeme protektorování pneu.
• Sezónní uskladnění pneu s mytím kol v ceně uskladnění.
• Opravujeme boční průrazy pneu.
• Zajišťujeme prodej a půjčování sněhových řetězů.
• Seřídíme geometrii náprav moderní 3D laserovou geometrií osobních a lehkých užit. vozidel.
• Naplnění autoklimatizací a jejich čištění a údržbu.
• Seřídíme Vám světlomety pomocí regloskopu.
• Váš vůz připravíme na STK a emise a prohlídku Vám zajistíme.
• Prodej propan-butanových lahví, prodej a údržba akumulátorů Banner.
• Údržba a opravy automobilů všech značek.
• Rychloservis – oleje Shell, filtry, brzdy, čepy, tlumiče, brzdy...
• Zajistíme Vám čištění interiéru (po domluvě).
• Příjemné posezení v čekárně s automatem na teplé nápoje.
• Umyjeme Vám Váš vůz v mycí lince!!!
• Prodej, montáž, servis a programování TPMS senzorů (senzory pro kontrolu tlaku pneu) – od 1. listopadu 2014 jsou
výrobci vozů povinni instalovat systém TPMS do všech vozidel!

Velmi rádi bychom poděkovali našim klientům
za důvěru, projevenou v letošním roce 2017,
popřáli Vám krásné svátky vánoční a mnoho
úspěchů a zdraví! Těšíme se na další spolupráci
v následujícím roce 2018...

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.
VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního medu
přímo od včelaře.
Množstevní slevy.
Přijímáme objednávky na oddělky s F1 matkou.
Samota „U Sedmi větrů“ Štolmíř 99, Český Brod.
Tel: 777 913 531
WWW.MEDOVASAMOTA.CZ
KOUPÍM Simsona 3000 Kč.
Tel. 736741967

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

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

Děkujeme všem stávajícím a budoucím zákazníkům
za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu v příštím roce.
Přejeme Vám příjemné svátky vánoční,
mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2018.
Jatky Český Brod a.s.

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

