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Co nového

Hrdost. To se (ne)nosí!
Žijeme v „remcavé době“. Kdo je spokojený, dokonce se dokáže zaradovat, je dnes dost podezřelý. Trendy
je postoj kritický. Náročnost! Výkon!
Rozhodně tu nechci obhajovat přebujelou byrokracii, lenost, neschopnost převzít odpovědnost za práci,
za rozhodnutí.
Neustálá specializace naší práce, ať jde o profíky na jakoukoli problematiku, nás někdy odvádí od komplexního a harmonizujícího pohledu. Zpravidla se ho pokoušíme najít v diskusi. Často bolí. Zvlášť, když
argumenty snášíme i remcalům. Pokud nakonec, třeba po čase, pochopíme, že když každý trochu ustoupíme či poodstoupíme ze zakletí vlastních či skupinových pohledů a zájmů, je vyhráno. Dohoda či shoda
je na světě.
Jak to vše souvisí s hrdostí? Toužíme prolomit remcavý krunýř. Skáčeme, když náš sportovec zvedne nad
hlavu zlatou mísu či pohár. Můžeme být ale hrdí na to, co se děje tak blízko kolem nás? Když to zrovna není
v hledáčku kamery centrálních médií?
Věřím, že přes všechen výkon, který každý pro dobrou perspektivu svou a svých nejbližších odvádí, by nám
ještě mělo trochu zbývat. Na společné ohlédnutí, oslavu, oživení. Nevím přesně, jak si vyložit historickou
událost povýšení našeho města mezi královská. Do jaké míry šlo o kompromis, prozíravost, závazek? Zdá
se mi, že se však potom naši předkové mohli více semknout a vytěžit maximum z toho nového postavení.
Jestli se mělo podařit nějaké oživení, také jistě dali něco navíc.
Věřím, že stojí za to, budovat hrdost na příslušnost k Českému Brodu. Když se pokusíme vykašlat na bariéry předsudků, byrokracie, nevraživosti či nenaplněných snů, je tu stále neuvěřitelně otevřený prostor ke
vzájemné pomoci a spolupráci. Po schválení územního plánu a letošního rozpočtu nás znovu čekají mnohé
diskuse nad konkrétními kroky při naplňování koncepčních dokumentů. Bude křižovatka „U Výkupu“ světelná či okružní? Jaký chce mít město vliv na utváření prostranství kolem vyklizeného sila? Co a v jakém
pořadí upravíme v areálu nemocnice? Podaří se obnovit zamrzlou komunikaci a spolupráci s krajem? Dokážeme dobře vytěžit odborníky najaté spolu s erudicí vás, kteří tu žijete? Jistě to občas zajiskří, ale doufám, že společně využijeme příležitosti k dalšímu oživení v letošním jubilejním roce. Věřím, že můžeme být
hrdí na to, co se děje kolem nás, když k tomu zas přidáme něco navíc.
Aleš Kašpar
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Krátce z města
Rada města na své jednání 25. 1. schválila:
Ceník palivového dřeva 2017, kterým se bude
řídit hospodářské středisko Lesy města Český
Brod a současně i ceny prodeje dřevní hmoty na
první čtvrtletí tohoto roku. Dále i Dodatek č. 1
na Dodávku dřevěných odpočinkových stanovišť
a lávky do městských lesů, které budou instalovány s ohledem na počasí do konce dubna.

Českobrodský zpravodaj
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Zastupitelstvo města na svém jednání
1. 2. 2017 schválilo:
Rozpočet města Český Brod na rok 2017. Rozpočtové příjmy se schvalují ve výši 139.875,90
tis. Kč, rozpočtové výdaje provozní se schvalují
ve výši 116.475,90 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční se schvalují ve výši 29.000 tis. Kč, položka financování se schvaluje ve výši 5.600 tis. Kč.

Opatření proti přemnožení holubů ve městě Český Brod, které je realizováno na základě smlouvy
s mysliveckými sdruženími v termínech, o kterých jsme informovali prostřednictvím internetových stránek i přílohy v minulém ČBZ.

Pravidla pro rozdělování sociálního fondu pro
pracovníky města.

Žádost do operačního programu Zaměstnanost
na Podporu procesu plánování sociálních služeb
na obecní úrovni.

Program podpory aktivit v sociální oblasti, ze
kterého jsou podporovány aktivity spolků v sociální oblasti.

Připojení ke kampani - Vlajka pro Tibet 2017,
která bude vyvěšena na budově radnice
10. 3. 2017.

Prohlášení vlastníka Mozartova, které umožní
pokračovat v privatizaci bytů.

V rámci informací byly probrány: Informace
o projektové činnosti a projektových dokumentacích v roce 2017 a Zápis z jednání Komise pro
územní rozvoj a stavebnictví.

Komunitní plán sociálních služeb města Český
Brod pro období 2017 – 2019.

Plán činnosti Kontrolní výboru zastupitelstva.
Zastupitelstvo města neschválilo rozšíření veřejnoprávních smluv (VPS) na činnost MP v okolních obcích.

Rada města také vyhlásila záměr na pronájem
nebytových prostor - provozovna v budově
č.p. 25, parc. č. st. 97, náměstí Arnošta z Pardubic. Jde o nebytové prostory o výměře 61,1 m2
na adrese nám. Arnošta z Pardubic č.p. 25, Český Brod. Nabídky lze podávat do 30. 3. 2017

Šance pro aktivní spolky. Město vyhlásilo další výzvu
Programu podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity pro rok 2017 – Program č. 2 (podpora
tradičních akcí) Pozor! Žádost lze podat nejpozději
do 3. 3. 2017. Seminář pro žadatele se uskuteční
v pondělí 20. 2. 2017 od 17.30 hod. v zasedací místnosti u obřadní síně, nám. Husovo 70. Podrobnosti
naleznete na webových stránkách města. Výzva
č. 2 k Programu č. 1 bude vyhlášena k 3. 4. 2017.

Z jednání zastupitelstva

Z jednání zastupitelstva
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Body projednávané Radou města 11. 1. 2017
1. Rámcová smlouva na kancelářské a hygienické
potřeby na rok 2017
2. Žádost o slevu z nájmu – H. Z.
3. Souhlas s podnájmem bytu
4. Komunitní plán sociálních služeb města Český
Brod pro období 2017 - 2019
5. Sociální pohřby
6. Výpůjčka pozemku v obci a k.ú. Český Brod
7. Revokace a vyhlášení záměru na pronájem pozemků v k.ú. Doubravčice
8. Odkup části pozemku v k.ú. Liblice u Českého
Brodu
9. Vodovod Polomská - dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě SŽDC
10. Vystoupení Ondřeje Rumla
11. Marek Vašut - Křeslo pro hosta
12. Informace - Zápis komise ŽP ze dne 13. 12.
2016
13. Informace - Zápis z 15. jednání komise dopravy
dne 7. 11. 2016
14. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní
rozvoj a stavebnictví ze dne 12. prosince 2016
15. Informace - Zápis kulturní komise z 12. 12.
2016
16. Smlouva o aktualizaci a technické podpoře programu Nájemné pro rok 2017
17. Informace - Výzva č. 28 Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II.
18. Dodatek č. 3 o poskytování služeb technické
podpory GIS
19. Rozšíření VPS na činnost MP Český Brod v okolních obcích
20. Souhlas zřizovatele

OMLUVA
Při přípravě podkladů pro minulé číslo ČBZ byla špatně popsána
jedna reprodukce obrazu v článku
o programech výstav v roce 2017
v Galerii K. Skutečnému autorovi,
panu Petru Štěpánovi, i domnělému, panu Jiřímu Junovi, se tímto
omlouvám.
Pavel Fuchs
zobrazená díla: Petr Štěpánek

Věstník
21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se ZZS Středočeského kraje
Body projednávané Radou města 25. 1. 2017
1. Ceník palivového dřeva 2017
2. Městské lesy - Prodej dřevní hmoty
3. Opatření proti přemnožení holubů ve městě
Český Brod
4. Doporučení schválení rozpočtu na rok 2017
5. Prodej podílu pozemku v k.ú. Chotěšice - staženo
6. Dodatek č. 1 - Dodávka dřevěných odpočinkových stanovišť a lávky do městských lesů
7. Pronájem garáže č. 6 v areálu nemocnice Český
Brod
8. Vyhlášení záměru na převod smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání
9. Prohlášení vlastníka Mozartova
10. ČEZ Distribuce, a.s. - odprodej části pozemku
pod trafostanicí - Liblice u Českého Brodu
11. PD na akci SÚ č.p. 507 v areálu nemocnice staženo
12. Marek Ztracený s kapelou
13. Pravidla pro rozdělování sociálního fondu
14. Žádost - Podpora procesu plánování sociálních
služeb na obecní úrovni
15. Program podpory aktivit v sociální oblasti
16. Připojení ke kampani - Vlajka pro Tibet 2017
17. Informace - Informace o projektové činnosti
a projektových dokumentacích
18. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní
rozvoj a stavebnictví ze dne 9. ledna 2017
19. Informace - Informace o plnění úkolů RM

Co nového
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Za pec nebo na dobrou adresu?
Když jsme s kolegou Honzou Pohůnkem navštívili loni v listopadu na zámku u Kinských ve Žďáru nad Sázavou konferenci pořádanou Asociací cykloměst, šla nám z načerpaných informací málem hlava kolem. Jak
to v jiných krajích jede, jak lze zajímavě spolupracovat s Českými drahami, jaké nové možnosti se naskýtají
při čerpání ze Státního fondu dopravní infrastruktury i odjinud, jak postupně měnit vztah k bicyklu od
náčiní rekreačního k dopravnímu prostředku a co všechno je k tomu potřeba. Ale také, jak dále podpořit
i využití kola pro volný čas. Jak dokázat, abychom soupeření pěšáků, cyklistů, automobilistů i uživatelů
hromadné dopravy transformovali do harmonického systému dopravy ve městě i v regionu.
Dokázali jsme nakonec přemoci únavu a přemístili
se ještě v podvečer do místní knihovny na veřejnou
besedu s vedením města a Jaroslavem Martínkem,
vládním koordinátorem cyklodopravy a zejména
nadšeným propagátorem zdravé dopravy, a neméně nadšenou Jitkou Vrtalovou, oba pracovníky Centra dopravního výzkumu. A rozhodně tu nešlo jen
o cyklodopravu, dokonce nejen o dopravu. Řeč tu
byla také obecně o veřejném prostoru a možnostech jeho proměňování k tomu, abychom se v něm
cítili příjemně a dokázali si ho užít. Součástí besedy
byla i prohlídka úžasné výstavy Města s dobrou adresou, která návštěvníkům zprostředkuje zkušenost
zmíněné harmonizace z dánské metropole. Možná
si řeknete, co má Český Brod společného s Kodaní?
Možná tak s Kadaní! S radostí si lehce zaoponuji.
Jak říká expert na ekonomiku Luděk Tesař, s nímž
naše město také již nějaký čas spolupracuje: Poměřujme se a inspirujme se u nejlepších. Skutečně tu
nejde o kopírování, ale inspiraci. O diskusi místních
s odborníky ve svém oboru. O hledání. O tříbení.
Výstava doputovala i k nám. Ze zmíněné Kadaně,
s níž máme společného ještě něco. Cyklostezku na

břehu Ohře tam navrhoval architekt Michal Fišer,
který se u nás zapsal proměnou zahrady mateřské
školy Kollárova a také loni v dubnu navštívil veřejnou besedu o perspektivě štolmířského kostela.
Pevně věřím, že výstava, v KD Svět a ve vestibulu
staré radnice (před vstupem do historického podzemí) která vyvrcholí v obřadní síni našeho úřadu
14. března veřejnou besedou s jejími protagonisty
a následným veřejným projednáním Generelu dopravy z dílny společnosti HaskoningDHV, nás bude
inspirovat a motivovat ke společnému dílu při dalším proměňování Českého Brodu na město s dobrou a ještě lepší adresou. Věřím, že se nám podaří
navázat také na aktivity místních nadšenců, z nichž
si dovolím jmenovat autora cyklogenerelu našeho
města, Marka Binka. Někdy totiž věci začnou báječně zapadat do sebe. Pokračujeme v konzultacích nad plány proměny prostranství po cukrovaru
a po zemědělském výkupu. Neustálou pozornost
chceme nadále věnovat proměně areálu nemocnice i našich sportovišť, prostupnosti okolní krajinou
i zastavovacím studiím rozvojových ploch, jejichž
zadání obsahuje čerstvě schválený územní plán.
Vrátíme se i k postupu pro výběr městského architekta, který se u nás v nejbližších letech rozhodně
nudit nebude.
Tedy na shledanou Na Dobré adrese!
Aleš Kašpar

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
paní Eva Hahnová, paní Helena Matějíčková, paní Marie Doležalová,
paní Hana Hlavatá, paní Josefa Granátová, pan Ctirad Rakušan,
paní Věra Skalická.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Co čeká ICM v letošním roce?
Jen co se ICM trochu zabydlelo v útrobách městského úřadu, s uvolněním prostorů po úřadu práce se zase
přesune zpět přes náměstí na původní adresu, ale už do zrekonstruovaných prostor. Koneckonců adresa
s číslem popisným jedna je unikátní.
Díky akci „Kulový blesk“ (o níž byli čtenáři ČBZ informováni v lednovém čísle), která se týká rekonstrukcí budov č.p. 56 a č.p.1, došlo ke shodě, že
ke své činnosti potřebujeme trochu víc místa a jinak upravené prostory. Na původní adrese dojde
k propojení více místností a získáme tak i spolkový
a komunitní víceúčelový sál, prostory budou propojeny s galerií Šatlava a budou vybudované i nové
toalety. V nových prostorách se mohou realizovat
nápady a činnosti, které už nějakou dobu máme
v plánu, ale z důvodu nevhodných prostor nedošlo
k jejich realizaci. K dispozici máme prostory kulturního domu Svět, ale sál se 199 místy je na určité
akce moc veliký a přilehlá kavárna s dvaceti místy
k sezení zase malá. „Kádéčko“ je super na vzdělávací projekty pro školy, to by se zase hodilo prostory trochu nafouknout.
Tým ICM se zase trochu změnil, spolupráci ukončila Aneta Křížková, která odešla z VŠ a zapojila se
do pracovního procesu. Z rodného hnízda vylétli
a nové a samostatné bydlení si v Praze našli sourozenci Pavlína a Martin Stárkovi. Z loňského roku
nám zůstala věrná Zuzka Vaníčková, naše „ stálice“
Kristýna Štefanicová letos obhajuje bakaláře v Olomouci a Veronika Rákocy si užívá druhou mateřskou dovolenou. Novými tvářemi našeho ICM se
staly vysokoškolačky Klára Tesaříková, Bára Sieglová a Michaela Kokešová, tak se těšíme i na jejich

spolupráci, nápady a doufáme, že nám přinesou
i nový vítr do plachet.
I náš projektový přínos pro ICM se začíná rozjíždět.
Nové vedení Středočeského kraje je k informacím
pro mládež nakloněno, takže po úvodních jednáních začneme „Galaxií informací“ a následně i rozšiřováním infobodů. Leden byl v Íčku tradičně věnován projektu Infoabsolvent, kam na školu, kterého
se zúčastnili žáci 9. tříd českobrodských základek
a informace dostali i učitelé škol, kteří se účastní
projektu Sdílené radosti MŠ a ZŠ v ORP Český Brod.
V únoru se s činností ICM seznámí v průběhu své
odborné praxe studenti SOŠ Liblice.
Zdenka Bočková,
ICM Český Brod

Co nového
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Komunitní plánování sociálních služeb
Komunitní plánování je jedním z prostředků, jak mohou poskytovatelé sociálních služeb, jejich uživatelé
a veřejnost vyjádřit své potřeby.
Město takto plánuje od roku 2008, od té doby byly
zpracovány a schváleny čtyři komunitní plány, vždy
na období 3 let, obsahující priority města v sociálních i návazných službách.

vzdělávací a informační aktivity. Rovněž se nastartovaly různé aktivity k zapojení seniorů do klubové
a zájmové činnosti. Naopak zatím na papíře zůstal
návrh vytvořit krizové ubytování.

Jak takové komunitní plánování vypadá? Na městě
fungují tři pracovní skupiny, pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením, Rodina, děti
a mládež a skupina Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Členy těchto skupin jsou
zástupci veřejnosti, zástupci pobytových sociálních
služeb (Domov ANNA, Zvoneček Bylany), terénních
sociálních služeb (Spirála pomoci, HEWER, Život
90) úřadů (odbor sociálních věcí, Úřad práce) a neziskových organizací poskytujících sociální služby
(LECCOS, Prostor plus z Kolína) a zástupci škol. Tyto
skupiny se pravidelně scházejí, smyslem těchto setkání je vyjádření se „jak to vidím já“ a následné
nalezení shody mezi ostatními členy. Proces komunitního plánování není jen o sepsání plánu, podstatné jsou další činnosti, které se v jeho průběhu
realizují. Důležité je se věnovat reálným tématům,
občas se plýtvá čas a energie nad věcmi, které není
možné aktuálně řešit.

V roce 2016 byl zpracován nový komunitní plán,
který dne 1. 2. 2017 schválilo zastupitelstvo města. V návaznosti na tento dokument je připraven
nový Katalog sociálních a návazných služeb pro
město Český Brod a jeho okolí, v němž bude možné naleznout informace o sociálních službách
poskytovaných v regionu a potřebné kontakty na
sociální úřady a další organizace. Katalog je k dispozici v Informačním centru města a rovněž bude
možné si jej stáhnout z webu města.

Řadu úkolů z těchto komunitních plánů se podařilo
naplnit, příkladem lze zmínit zřízení půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Našla se
cesta k financování pro vytvoření zázemí nízkoprahového klubu pro děti a mládež Klub Zvonice. Dále
je zajištěna podpora programů pro rodinu a různé

Komunitní plánování je otevřený proces a role veřejnosti je v něm nezastupitelná. Rádi se seznámíme s Vašimi názory k sociálním službám ve městě a okolí. V případě Vašeho zájmu se obracejte
na koordinátorku komunitního plánování Janu
Tůmovou, telefon: +420 730 870 953 nebo email:
tumova@cesbrod.cz.
Jana Tůmová,
odbor sociálních věcí
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Budeme mít městského architekta?
Rada města rozhodla o zřízení funkce městského architekta. Inspiraci si bereme od podobně velkých měst
zejména ve středních a východních Čechách.
Služby městského architekta využívá více než 100
obcí a jejich počet v poslední době strmě roste. Nedávno vybralo svého architekta například Mnichovo Hradiště, Semily, Mělník či Kolín. V některých
(Litomyšl, Chrudim) funguje tato pozice dlouhodobě. Její ustavení je v programovém prohlášení rady
i jako jeden z cílů strategického plánu. Město dosud
využívá služby architektů pouze dílčím způsobem
(pořízení územního plánu, významnější investiční
akce). Při realizace záměrů pak logicky převažuje
spíše technický pohled, přičemž architektonická
a estetická stránka nemusí být vždy dostatečně
zastoupena. Zákon o obcích ani jiný předpis nám
povinnost mít architekta neukládá a je na samosprávě, zda se při rozhodování v oblasti urbanismu,
architektury a tvorby kvalitního prostředí spolehne
na vlastní síly nebo využije architekta-odborníka.
Architekt města nemá žádnou rozhodovací pravomoc, nýbrž je konzultantem, ale i oponentem.
Formálně je buď přímo zaměstnancem města anebo jde o externí formu spolupráce, což je pravidlo
u menších a středních obcí a touto cestou půjdeme i my.
S čím by nám měl architekt pomoci? Při
přípravě koncepčních a strategických
dokumentů, přípravě
investic, s organizováním architektonických soutěží. Může
nám doporučit různé úpravy veřejného

prostoru (chodníky, zábradlí, veřejné osvětlení,
kolostavy apod.) a dohlédnout nad tvorbou veřejného prostoru obecně. Po schválení nového územního plánu nás čekají územní studie, regulační plán
a různé plánovací smlouvy s případnými investory,
kde bude třeba formulovat a obhájit zájmy města.
Tam všude by mohl být jeho hlas užitečný.
Například Mělník vybral architekta bez soutěže.
Touto cestou ale jít nechceme, neboť bychom se
tak mohli připravit o zajímavou osobnost. Plánujeme dvoukolové otevřené výběrové řízení, kdy
v prvním kole budou posouzeny písemné podklady
a ve druhém proveden osobní pohovor nad příklady dobré praxe. Do výběrové komise chceme přizvat garanty z České komory architektů. Důležitou
podmínkou je, že architekt na území města, které
„spravuje“, nerealizuje ostatní zakázky a neúčastní
se architektonických soutěží, aby se nedostal do
kolize mezi koncepčním pohledem a parciálními
zájmy. Rozsah činnosti by měl být okolo 8 hodin
za 2 týdny a předpokládáme, že architekt bude na
úřadě po tuto dobu přítomen. Je jasné, že úspěch
bude záležet na konkrétní osobnosti, která vzejde
z výběrového řízení, na její odbornosti a nasazení.
A také na tom, jak bude samospráva architektovi
naslouchat.
Tomáš Klinecký
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Nádoby na plast a papír do každé domácnosti
Je pravděpodobné, že nový zákon o odpadech bude schválen v letošním roce a platnost tohoto zákona
bude stanovena na začátek roku 2018. Každý občan Českého Brodu zaplatí v roce 2017 za svoz odpadu 552
Kč. Proto, aby se tento poplatek navyšoval co nejméně, musíme také něco udělat. To znamená, že všichni
musíme více třídit odpad.
V roce 2025 bude zakázáno ukládání odpadu na
skládky. Cena za 1 tunu odpadu na skládky se již
bude velmi rychle zvyšovat. Postupně od roku
2017 (980 Kč za 1 tunu) se navýší až na částku 2000
Kč v roce 2024. Naopak, to, co se již nedá vytřídit,
se bude pohybovat v částce 500 Kč do roku 2025.
Za plnění zákona a recyklačních cílů (v roce 2018
vytřídit 40 %, 2019 45 %, 2020 50 %) budou zodpovídat města a v konečné fázi tento zvýšený poplatek zaplatí pouze občan.
Pokud město Český Brod (obce a města) vytřídí
stanovený podíl papíru, plastů, tetrapaků, skla,
kovů a předáme je k dalšímu zpracování, poplatek
za skládkování vytříděných (využitelných složek)
nebude navýšen. Pak ani občan nebude více platit
za odpad.
V rámci dotací chceme v letošním roce zavést dle
zájmu občanů do každé domácnosti nádoby (popelnice) na ukládání plastů a papíru. Stejným způsobem, jako jsme to provedli u hnědých nádob na
bioodpad. Tedy v rámci podepsání smlouvy zdarma.
Jedná se o pohodlnější a efektivnější řešení pro
občana. Jedná se o propojení dosavadního systému sběru papíru, plastů v rámci kontejnerových

míst (vytříděnost zhruba 40 %). Dle studie se zvýší
efektivita a množství vytříděného odpadu, ale také
komfort pro občana. Například ve městě Telč si
toto občané velmi pochvalují. V zahraničí mají velmi dobré výsledky v Itálii. Tam po zavedení dosáhli
u 1000 měst vytříděnost ve výši 70 %, u 300 měst
80 % a u několika i 90 % vytříděných komodit. Naopak zbytkový odpad se podařilo snížit pod hranici
100 kg ve stovkách měst na osobu a rok, 310 měst
a obcí hlásilo snížení na 75 kg, a nejúspěšnější
města i pod hranici 20 kg.
Český Brod je velmi úspěšný také v třídění bioodpadu, který se neukládá na skládce, ale končí
v kompostárně nebo u občanů v kompostu.
Potřebujeme od Vás zjistit zájem o žluté nádoby
na plast a modré na papír, které Vám chceme dát.
Stačí zavolat do TS Český Brod (Lenka Kovářová
mob. 725 461 804 nebo Jaroslava Slavíková mob.
602 156 839) nebo napsat v rámci ankety na webové stránky města (stačí uvést jméno, ulici a o jakou
nádobu máte zájem). Vyhodnocení bude provedeno za 3 měsíce.
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS
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Oživení, ohlédnutí, oslava
Je hlavním mottem letošních oslav, kdy si připomínáme 580. výročí povýšení Českého Brodu na královské
město císařem Zikmundem. Oživovat chceme především historické památky i netradiční místa. Ohlížet se
a bádat budeme v dávné i novodobé historii. Oslavovat výročí se chystáme různými akcemi ve spolupráci
s aktivními spolky a některými firmami. Co Vás tedy v letošním roce v rámci zmíněných oslav čeká?
První akcí je Reprezentační ples města Český Brod,
kterým v místní sokolovně slavnosti 18. března
2017 zahájíme. O profesionální hudební produkci
se postará kapela GURMANIA BAND, která má svůj
repertoár sestaven ze standardních tanců celosvětové populární tvorby. Stačí oprášit znalost z tanečních a vyrazit. Lístky jsou v prodeji již v těchto
dnech v našem Infocentru.
Dalším významným dnem oslav je sobota 13. května 2017, kdy se naše město změní v tržiště kultury
různých žánrů. Zazní blues, pop, rock, vážná hudba
i lidovky. Těšit se můžete na koncerty, vystoupení
dětí ze ZŠ, historické hry a ukázky dobových zbraní,
na divadla, vědomostní hru pro děti i dospělé a posezení s harmonikáři. Společně s místními spolky
a příspěvkovými organizacemi, školami, ICM, farnostmi i některými místními aktivními podnikateli oživíme centrum města, parkán za hradbami,
městský park, podzemí, kostel sv. Gotharda a Nejsvětější Trojice, Oranžovou zahradu, sokolovnu…
Na své si přijdou i milovníci dobrého jídla a pití.
Fandům tradičního českého moku přijde určitě
vhod přehlídka malých pivovarů, které se představí
v areálu nově zrekonstruovaného českobrodského

pivovaru. Do mozaiky oslav patří další akce, které
najdete na konci tohoto čísla zpravodaje.
Pokud nám chcete pomoci s organizací slavností,
nebo v kalendáři akcí chybí právě vaše akce, kontaktujte nás na info@cesbrod.cz.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Městské lesy: lýkožrout a daňčí radost
Úvodem bych rád trochu pohovořil o počasí, jakožto aktuálním tématu současnosti. V našich městských
lesích se extrémní sucho minulých let projevilo zejména vyšší aktivitou podkorního hmyzu, konkrétně lýkožrouta smrkového i lesklého, a dále všude viditelným chřadnutím borovic.
Mírné zimy s nedostatkem sněhu zapříčinily výrazný úbytek spodních vod a příroda si tzv. vůbec neodpočinula. Nakonec během zimy 2015/2016 napadl sníh v našich městských lesích pouze jednou,
konkrétně začátkem března, kdy napadl těžký sníh
a společně s větrem zapříčinil kalamitu v mladých
převážně borových porostech. Při pohledu na takto zničené porosty se chce člověku až brečet, ale
to je holt příroda.
Letošní zima ovšem vypadá zcela jinak a leden je
po dlouhé době opět takový, jak bychom si ho v lese přáli a doufám, že se alespoň částečně doplní
hladiny podzemních vod a nenaplní se nejhorší
prognózy klimatologů o rychlé změně klimatu.
Co se týče pěstebních a těžebních činností byl rok
2016 rokem průměrným. Nejvíce se podařilo jarní
zalesňování holin, kdy díky dešťům nebyly skoro
žádné ztráty. Také přirozená obnova byla celkem
úspěšná, kdy se povedlo přirozeně obnovit 2,13 ha
a z celkového zalesnění 10 ha to není v místních
podmínkách špatné. Těžební činnost probíhala ve
znamení postupného snižování těžeb. Konkrétně
celková výše těžeb za rok 2016 je 70 % z celkové
výše možných ročních těžeb. Také se snížila výše
mýtních úmyslných těžeb ve prospěch těžeb výchovných, které tvořily více jak 1/4. Největší zřetel je brán při těžebních činnostech na přirozené
zmlazení pod mateřským porostem, které je nutné
zachovat a nezničit technikou.

Další novinkou je dobudování místa na výrobu palivového dřeva na lesovně ve Vrátkově, které má již
částečné zastřešení, osvětlení a přípojky na nově
zakoupený štípací a zkracovací stroj. Palivové dřevo má v naší oblasti vysoký potenciál a myslím si,
že se nám podařilo usadit se pevně na trhu s touto
komoditou a díky přístupu solidnosti a poctivosti,
které se snažíme ctít, v to doufám, nebude jen
krátkodobá záležitost. Díky této výrobě byly vytvořeny dvě nové pracovní pozice a spolu s již stávajícím pracovním místem pro údržbu lesního a ostatního majetku ve správě Městských lesů Český Brod
si troufnu říci, že je zde dobrá pracovní parta.
Na závěr bych neměl zapomenout na rozšíření chovu daňčí zvěře, kdy se bude během února, pokud
počasí dovolí, rozšiřovat výběh z 0,3 ha na 1,3 ha,
což současným 10kusům této krásné zvěře učiní
myslím značnou radost.
Ing. Jan Kopáček, správce městských lesů
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Stručný přehled realizovaných projektů města v roce 2016
V následujícím přehledu vám představujeme nejdůležitější realizované projekty v uplynulém roce. Částky
jsou zaokrouhleny, skutečné výše nákladů budou zveřejněny ve výroční zprávě města.
Školní jídelna, rekonstrukce soc. zařízení a ÚT
Popis: Stavební úpravy školní jídelny, rekonstrukce
sociálních zařízení a ústředního topení.
Realizace projektu: 29. 6. - 31. 8. 2016
Celkové náklady: 1.780.00 Kč
Celková oprava sociálního zařízení v MŠ Sokolská
Popis: Oprava sociálních zařízení.
Celkové náklady: 492.000 Kč
Celková oprava oplocení MŠ Liblice
Popis: Oprava podezdívky, plotu, vrat, nátěr oplocení.
Realizace projektu: 27. 7. - 18. 8. 2016
Celkové náklady: 110.000 Kč
Po městě na kole
Popis: Dodávka a montáž kolostavů před Gymná
ziem Český Brod.
Dotace: Středočeský kraj
Realizace projektu: 17. 8. - 1. 9. 2016
Celkové náklady: 84.000 Kč
Výše dotace: 79.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Chodník v ul. Tuchorazská
Popis: Výstavba nového chodníku v bezbariérové
úpravě a veřejného osvětlení.
Dotace: SFDI
Realizace projektu: Příprava od roku 2007, realizace stavby 2016.
Celkové náklady: 2.212.000 Kč
Výše dotace: 758.000 Kč
Spoluúčast: 1.454.000 Kč

Přípojka nízkého napětí pro budovu čp. 1311
Popis: Zhotovení přípojky NN pro budovu čp. 1311
včetně elektroměrového pilíře, připojení na síť NN
a přepojení pavilónů E a F.
Realizace projektu: 11. 4. - 5. 10. 2016
Celkové náklady: 143.000 Kč
Efekt pro Český Brod 2016
Popis: Dodávka svítidel stožárů veřejného osvětlení (VO) a kabelů pro optimalizaci řešení VO v souladu s dotačním titulem EFEKT 2016.
Dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Realizace projektu: 8. 9. - 25. 10. 2016
Celkové náklady: 1.790.00 Kč
Výše dotace: 873.000 Kč
Spoluúčast: 917.000 Kč
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Nová technika pro městské lesy
Popis: Zakoupeni nové lesní techniky.
Dotace: SZIF
Realizace projektu: 2015 - 2016
Celkové náklady: 738.000 Kč
Výše dotace: 433.000 Kč
Spoluúčast: 305.000 Kč

PROJEKTY VODOHOSPODÁŘSKÉHO FONDU

Učíme se udržitelnému rozvoji
Popis: Podpora udržitelného rozvoje města.
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 1. 2. - 31. 12. 2016
Celkové náklady: 454.000 Kč
Výše dotace: 363.000 Kč
Spoluúčast: 91.000 Kč

PROJEKTY ZAPOČATÉ V ROCE 2016

PROJEKTY V OBLASTI REGENERACE MĚSTSKÉ
PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Středověké hradby
Popis: Renovace koruny zdiva a opevnění
Realizace projektu: 26. 4. - 26. 7. 2016
Celkové náklady: 270.000 Kč
Dotace z MK: 128.000 Kč
Spoluúčast: 142.000 Kč
Informační cedule na památky v MPZ
Popis: Skleněné tabulky umístěné na významných
domech města s krátkým popisem historie domu
(č.p. 46, 74, 60, 108, městský hřbitov).
Realizace projektu: 1. 3. - 13. 6. 2016
Celkové náklady: 47.000 Kč

Vodovod Na Kutilce
Popis: Propojení vodovodu z ulice Tuchorazská do
ulice Sokolská.
Realizace projektu: 2015 - 2016
Celkové náklady: 502.000 Kč

Rekonstrukce čp. 1100 na objekt základní školy
Popis: Kompletní rekonstrukce budovy čp. 1100
v areálu nemocnice pro základní školu.
Dotace: MF
Realizace projektu: 2015 - 2017
Celkové náklady: 42.000.000 Kč
Výše dotace: 26.000.000 Kč
Spoluúčast: 16.000.000 Kč
Rekonstrukce části objektu bývalé nemocniční
prádelny na školní jídelnu pro rekonstruovanou
základní školu
Popis: Kompletní rekonstrukce nebytových prostor.
Dotace: MF
Realizace projektu: 2015 - 2017
Celkové náklady: 11.000.000 Kč
Výše dotace: 6.600.000 Kč
Spoluúčast: 4.400.000 Kč
Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu
ORP Český Brod (II.)
Popis: Spolupráce všech subjektů předškolního
a základního vzdělávání v rámci ORP Český Brod.
Dotace: MŠMT - OP VVV
Realizace projektu: 1. 1. - 30. 6. 2017
Celkové náklady: 6.000.000 Kč
Výše dotace: 5.700.000 Kč
Spoluúčast: 300.000 Kč
Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Na Vyhlídce
Popis: Výměna vodovodu a kanalizace
Realizace projektu: 2016 - 2017
Celkové náklady: 2.300.000 Kč
Ing. Lucie Tlamichová,
odbor rozvoje
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Mokřad u Útulny
Ačkoliv je venku zima „jako v ruském filmu“, možná jste se vydali na procházku po nové polní cestě do Štolmíře a všimli si velké hromady hlíny na travnatém plácku, kterému pracovně říkáme Útulna. Ale to je jen
„vedlejší produkt“ po prohlubování mokřadu v jejím těsném sousedství. Byla vytvořena tůň a z vytěžené
zeminy po jejím slehnutí a dorovnání vznikne malá vyvýšenina, ze které bude možné přehlédnout rákosiny
a pozorovat ptáky, kteří je obývají.
Návrh, jak by měl celý prostor ve finále vypadat,
najdete na webu města.
Celé území rákosin na levém břehu Kounického potoka a luk na břehu pravém nyní prochází posouzením odborníků středočeského pracoviště Agentury ochrany a přírody. Bude-li nalezen významný
důvod, dojde k registraci tohoto území jako tzv.
významný krajinný prvek, který má zvýšenou zákonnou ochranu.

Pro zajištění vyšší úrovně ochrany fauny a flory
v rákosinách a přilehlých lukách bude zpracovaný
i plán péče. Cílem celého projektu je nejen nabídnout Vám příjemné místo v přírodě, ale život v ní
přiblížit a umožnit jeho bližší poznání a pochopení.
Dokončení plánovaných aktivit s předběžným rozpočtem 25.000 Kč by mělo proběhnout do konce
letošního roku.
Rostislav Vodička,
odbor životního prostředí a zemědělství
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S pěstouny na Želivku nebo do Českého ráje
Naše českobrodská nezisková organizace LECCOS třetím rokem doprovází pěstounské rodiny. Pěstounská
péče jako zvláštní forma náhradní rodinné výchovy je jednou z možností, jak pomoci dětem, které nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči.
Pěstouni, jako rodiče v náhradní rodinné péči pobírají hmotnou podporu od státu a kromě péče
o svěřené děti, mají ze zákona řadu povinností.
Musí se vzdělávat v oblasti péče o dítě, správně
naplňovat dohodu o výkonu pěstounské péče. Jeli to možné, tak umožnit styk dítěte s biologickými
rodiči. LECCOS pro ně zajišťuje možnost plnit tyto
povinnosti vůči státu. Nabízí vzdělávací akce, jednorázové nebo pobytové, odbornou asistenci při
kontaktu s původní rodinou dítěte nebo akce s celodenní péčí pro děti pěstounům svěřené.
Na rok 2017 jsme tedy opět pro pěstouny připravili
celou řadu zajímavých akcí. Vzdělávací semináře
se zajímavými tématy, pobytové vzdělávací akce,
příměstské tábory, ale také vodácké putování nebo
tábor u moře pro děti.
O jarních prázdninách děti vyrazí na lyžařský tábor
s naším Rodinným centrem Kostička či pobyt na
horách s NZDM Klub Zvonice. V plánu máme také
dva jarní vzdělávací víkendy v Českém ráji a na Vysočině a již potřetí s námi pěstouni stráví v říjnu 3
dny v oblíbeném Rekreačním středisku Želivka ve
Vřesníku u Humpolce, kde jim nabídneme nová
i tradiční, ale stále žádaná zajímavá témata seminářů např. Hra jako nástroj komunikace a výchovy
dětí, Krizová komunikace, Zdravý vývoj dítěte…

seminářích získají nové znalosti od odborníků. Na
takovou akci se mohou přihlásit pěstounské rodiny
z celé republiky.
Kromě důležitého doprovázení pěstounských rodin a nabídky akcí od loňského roku
podporujeme v rámci našich
informačních kanálů kampaň
Hledáme rodiče, která má za cíl
pomoci najít v České republice
dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči
a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou
vyrůstat ve své biologické rodině.
Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že pro
vývoj dítěte je nesmírně důležité vytvoření citové vazby a možnost vyrůstat v harmonickém
prostředí rodiny. Informační web www.hledamerodice.cz poskytne všem zájemcům o pěstounství
další informace a důležité kontakty. Více o našich
službách pro pěstounské rodiny najdete na webu
www.leccos.cz.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

Při pobytových vzdělávacích akcích pro pěstounské
rodiny se rodiče vzdělávají a pro děti je připraven
pestrý animační program. O děti se postarají zkušení lektoři a pěstounští rodiče na interaktivních

BŘEZNOVÉ ŽIVÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 7. března 2017 od 16.00 hod. zveme všechny děti na odpolední živé čtení Na okně
seděla kočka a venku štěkal pes, v knížkách budeme společně hledat pohádky, příběhy a básničky o kočičkách a pejscích. Ve čtvrtek 30. března 2017 od 18.00 hod. zveme všechny dospělé zájemce na podvečerní živé čtení Číst nás baví: čteme pro Vás, společně s publicistou,
regionálním historikem a kronikářem Janem Psotou vám představíme zajímavé nové knihy
i publikace o historii českobrodského regionu (Tismice - kulturní dědictví obce, Klepec - vrch
na Kolínsku, Břežany II. a jejich historie). Vstup volný. Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Lyžák 2017
Již tradičně se žáci kvinty a prváku vydávají v půlce ledna na lyžařský výcvikový kurz, jak jsme si to užili
právě my? To se dočtete v tomto článku.
DEN 0.
Sešli jsme se v neděli odpoledne před budovou
gymnázia, po naložení a rozloučení s rodiči jsme
vyrazili. Dvouhodinová cesta uběhla jako voda, vykládání z autobusu a následné nakládání do rolby
se povedlo a my mohli vyrazit. Dvě hodiny pěšky
a už jsme v mlze viděli světýlko, a byli jsme tu, na
Lyžařské boudě kde jsme měli strávit následujících
6 dní. Po výborné večeři a pár organizačních pokynech jsme se konečně ubytovali a po desáté hodině si šli lehnout.
DEN 1.
První ráno všechny překvapil nádherný výhled do
údolí a na protější hory. V devět už byli všichni
nachystaní a mohli jsme jít lyžovat. Po rozježdění
a seznámení s různými sjezdovkami jsme byli rozřazeni do třech skupin a jeli na oběd. Po odpoledním lyžování, jsme se vrátili zpět na chatu, kde nás
ještě před večeří navštívil pán z místní horské služby. Vyprávěl nám o své práci a o tom, čeho se na
horách vyvarovat.
DEN 2.
Druhý den probíhal podobně jako ten první, celý
den jsme lyžovali. Po večeři jsme měli každý pokoj
zpracovat nějaké téma do krátké přednášky (například: mazání běžek, bezpečnost na chatě atd.)
DEN 3.
První den na běžkách, všichni jsme se sešli po snídani už s namazanými běžkami podle toho a sjeli
trochu níž na běžkařské trasy. Na tratích jsme si natrénovali techniku a udělali si malé závody v „sou-

paži“. Vrátili jsme se zpět na chatu a po, jako vždy
výborném, obědě a poledním klidu jsme vyrazili
na malý výlet na Kolínskou boudu. Cesta tam byla
krásná, sluníčko hřálo, svítilo a my jsme se kochali
výhledy na okolní hory a to i na Sněžku. Po osvěžení a dobrotách, které jsme si dali v Kolínské boudě,
jsme se vrátili na naši chatu a užívali si společný
večer.
DEN 4.
Celodenní výlet byl jeden z hřebů našeho týdne,
měli jsme veliké štěstí na počasí, lepší jsme si už
nemohli přát. Vyrazili jsme hned po snídani, cesta byla příjemná a svižná. V „Jánkách“ jsme měli
rozchod na oběd a poté jsme vyjeli lanovkou na
vrchol a dolyžovali zpět do chaty. Cesta tam a zpět
byla dlouhá okolo 25 km. Po večeři jsme měli volno
a někteří z nás si sedli s kytarou a zpívali
DEN 5. jsme po náročném čtvrtku strávili na sjezdovkách.
DEN 6.
Poslední den na chatě byl hektický, hned po snídani
jsme si zazávodili v týmové štafetě na běžkách a už
následovalo nakládání do rolby, oběd a následný
sjezd do údolí k autobusu. Okolo 4 hodiny jsme se
vítali s rodinnými příslušníky před gymnáziem.
Lyžák jsme všichni ve zdraví přežili, plni krásných
zážitků.
Valerie Ulíková,
5A8, gymnázium
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Naše exkurze do Plzně
Ve středu 1. 2. 2017 se pro předmaturitní ročníky připravila velice zajímavá exkurze do Plzně. Čirou náhodou se tam ve stejný den konala kvalifikace na mistrovství republiky mezi školami v házené, a tak se spojilo
příjemné s užitečným a s třídami 7A8 a 3A4 vyrazil i náš školní tým, který měl za úkol vzorně reprezentovat
naše gymnázium.
V 6.45 tedy od gymnázia vyrazil naplněný autobus
směr Plzeň. Časné ranní vstávaní a chmurné počasí
se projevilo na silnicích a po popojíždění v kolonách jsme dojeli na místo asi v 9.30. K cestě ještě
zmíním, že náš pozdní příjezd umocnilo ještě to, že
jsme zapomněli vyzvednout házenkáře z Újezdu
nad Lesy. Je úžasný pocit, když vidíte, jak kolem vás
projíždí autobus a tak nějak nezastavuje.

branky. V útoku nám pomohly signály, které známe
z našeho klubu.
Strakonický tým v předcházejícím utkání porazil Plzeň, a tak se naše šance na postup zvýšila. Stačila
by nám i remíza. Nervy pracovaly.

Nahrnuli jsme se do první šatny, co byla po ruce
a během pěti minut jsme už byli připraveni v hale.
Mezitím jsme zjistili, že se již hraje první zápas.

Po zápase se Strakonicemi jsme měli 15 minut na
odpočinek, který jsme využili na plno. Ani jsme se
nenadáli a už jsme stáli na palubovce připraveni na
zápas s Plzní. Představa vítězství a vidina 3 dnů na
mistrovství škol nás trošku „přemotivovala“. Náš
výkon nebyl špatný a po většinu zápasu jsme vedli,
ale ke konci jsme bohužel nestačili fyzicky a hlavně
jsme nebyli schopni proměňovat šance. Bylo vidět,
že Plzeň pečlivě sledovala náš zápas a přečetla
naše silné stránky. Přes bouřlivou kulisu, kterou
nám připravili naši fanoušci, spolužáci z předmaturitních ročníků, jsme prohráli o 4 branky. Škoda,
žádné mistrovství nás nečeká.

Také jsme se až na místě dozvěděli, že našimi
soupeři jsou Strakonice a Plzeň. Po kvalitním rozběhání, rozcvičení, rozházení a rozstřílení se dorazili i naši fanoušci neboli naši exkurzanti. Konečně
jsme mohli začít.

Tak jsme se osprchovali, převlékli, sbalili a vyrazili
aspoň do centra Plzně. Tam jsme dostali hodinu
rozchod, kterou většinu z nás využila k naplnění
žaludků. Poté už odjezd z Plzně směr Český Brod
a příjezd do Brodu asi v 15 hodin.

První zápas nás čekal proti Strakonicím. Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale nedokázali jsme si
vytvořit větší náskok. Dobrou obranou a skvělými
zákroky našeho brankáře jsme soupeře udolali o 4

Ladislav Pokorný,
8A8, gymnázium

Náš cíl byla házenkářská hala Plzně, kde se konalo
již dříve zmíněné kvalifikační kolo. Po lehce opožděném příjezdu, kdy náš házenkářský tým, poskládaný výhradně ze současných a minulých hráčů
úvalského oddílu házené, rychle vyskákal z autobusu postrašený „výhrůžkou“, že kdo se nezúčastní
uvítacího ceremoniálu, bude ze soutěže vyřazen.
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Ukliďme Pošembeří = Ukliďme svět, ukliďme Česko
Region Pošembeří o.p.s. vyhlašuje již 7. ročník akce „Ukliďme Pošembeří“, která se uskuteční ve dnech
17. 3. - 10. 4. 2017.
Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid
veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří. Úklid probíhá ve spolupráci s Českým svazem
ochránců přírody v rámci celorepublikové akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“, s cílem uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v našem
okolí.
Víte že?
• V loňském roce se do akce zapojilo 76 organizací
(obcí, škol, školek, různých spolků, firem, jednotlivců, aj.) a 2796 osob.
• Z likvidovalo se 145 tun nalezeného odpadu
a 280 ks pneumatik.
• Průměrná doba úklidu trvala cca 3 hodiny.
Význam této dobrovolnické akce podtrhuje již potřetí získané ocenění pro Region Pošembeří o.p.s
od Nadačního fondu Veolia, generálního partnera
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ za rok 2016.
Připojte se k nám i v roce 2017 a změňte své okolí.
Jak se zapojit? Podívejte se na www.posemberi.cz
– Další aktivity – Ukliďme Pošembeří 2017 nebo
Facebook. Následně napište na email: mannova@posemberi.cz nebo volejte na telefonní číslo:
727 946 341. Zde se dozvíte, zda ve Vašem okolí
existuje skupina, ke které se můžete připojit nebo
můžete udělat skupinu vlastní. Můžete také navrhnout lokalitu, která potřebuje vyčistit od odpadků.
Prospějete tím dobré věci.

V současnosti patří úklid Pošembeří k nejvýznam
nějším akcím svého druhu v České republice a nemohl by fungovat bez našich partnerů z předchozích
ročníků: Český svaz ochránců přírody, firmy ACÚ
– Auto Centrum Úvaly s.r.o., Alufix Bohemia s.r.o.,
Technické služby města Český Brod, město Český
Brod, EKO-KOM a.s., obec Radim, Krajská správa
a údržba silnic Středočeského kraje, KARMA Český Brod a.s., Železářství, domácí potřeby – Martin
Hlávka. Doufáme, že nám i nadále zachováte svou
podporu. Moc si toho vážíme a děkujeme!
Stále nám chybí pytle, rukavice, drobné odměny
pro děti, bezpečnostní vesty, občerstvení aj. A tak
hledáme další partnery akce – připojte se i Vy!
Můžete se zapojit formou věcných darů, služeb
a finanční podpory akce zaslané na účet naší organizace: 0435066359/0800.
Zveřejnění výsledků 7. ročníku proběhne v květnu
2017 a o průběhu akce vás budeme pravidelně informovat na našich webových stránkách.
Pro letošní ročník „Ukliďme Pošembeří“ vyhlašujeme 3 nové soutěže v kategorii: nalezená kuriozita,
foto nebo video z akce a pro kolektivy ZŠ a MŠ nápadité foto nebo video z akce.
Bez Vás to nedokážeme. Pojďte s námi do toho!
Gabriela Mannová, Region Pošembeří o.p.s.
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Psohlavci na prázdninách v Přelouči
V pátek 4. února vyrazilo skautské středisko Psohlavci na pololetní výpravu do Přelouče. Brzké ráno nám
ztěžovalo náledí, ale zastavit náš odjezd nemohlo. Vlak naštěstí potíže neměl, a tak jsme mohli nastoupit
a těšit se, jaké zážitky si tentokrát odvezeme.
Když jsme dorazili na základnu, byli jsme už celí
zmrzlí, a tak jsme se těšili na horkou polévku k obědu. Vedoucí výpravy si pro nás tentokrát připravili
týmovou hru o cestování po Evropě. Po rozlosování do skupin jsme dostali mapu Evropy, na kterou
jsme pak získávali vlajky jednotlivých států. Společná hra se skládala z několika dobrodružných úkolů,
které nás provázely celou výpravou. Jedním z nich
bylo např. vyluštění hádanky s úkolem pomocí nápisů, které jsme hledali ve městě.
V klubovně jsme pak díky získaným informacím
hledali tajné recepty evropských mistrů kuchařů.
Dalším dobrodružstvím bylo i směňování ingrediencí za co nejhodnotnější věc. Večerním zážitkem
byl lov na žabáka, byl to zaručeně Francouz. Dlouho unikal, leč zahnali jsme ho k plotu a to byl jeho
konec! A to nebylo zdaleka vše, co jsme zažili.
Naši oddíloví vedoucí pro nás také připravili zábavu šitou přímo na míru. Družiny Smajlíků a Korpšek malovaly, žvanily, hrály na rozvědčíky či si užily
turnaj ve hře Dobble. Světlušky vyráběly bambule,
putovaly s Noemovou archou, zpívaly s kytarou
či se nasmály u „práce na páse“. Kluci prokazovali svou šikovnost a obratnost ve hře se svíčkami,
uzlování či výrobě pamětních ruliček. Ti starší zas
žhavili mozkové závity u šifrování a dalších her.
Dny uběhly závratnou rychlostí a byla tu neděle,
den odjezdu. Museli jsme tedy začít balit a uklízet.

Práce nám šla od ruky, a tak jsme stihli ještě krátký
program s družinovými kamarády a slavnostní vyhlášení nejlepšího evropského cestovatele. Co nás
asi čeká příště?
skautské středisko Psohlavci
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Skauti a skautky na pololetkách
Ve čtvrtek kolem třetí hodiny jsme na brodském nádraží v počtu asi osmi skautů, deseti skautek a tří roverů
naložili lyže, běžky, boby a buchty do „Honkeru“ a odjeli směr Dvůr Králové nad Labem.
Zábava začala už ve vlaku, kde se při přestupu
v Pardubicích ztratil jeden ze skautů (byl jsem to
já…). Když jsme dorazili do Dvora, dostali jsme
mapu a měli podle ní skrz spousty spletitých uliček
dojít k místní klubovně skautů. Úkol to nebyl lehký, protože kvůli dešti se mapa za chvíli rozmočila
a ze dvou uliček byla rázem jedna. Nakonec jsme
však zdárně došli a (tentokrát už v plném počtu)
ubytovali se.

hrách se nám podařilo, díky naší zručnosti, zničit
koště. Další den jsme se po snídani rozdělili na tři
skupiny – běžkaře, kteří udělali výlet na včerejší
přehradu; lyžaře, kteří si jeli zalyžovat na blízkou
sjezdovku; a pak zbytek, který šel stavět pevnosti
na následné koulování. Odpoledne jsme si šli všichni společně zabobovat a různé soutěže byly už jen
třešničkou na dortu. Poslední dopoledne bylo trošku hektické, ale nakonec jsme vše stihli.

Večerní hry nás nakonec všechny odrovnaly a všichni mohli spokojeně usnout. Další den po snězení
buchet a bábovek od maminek jsme šli k místnímu
rybníku za účelem bruslení. Led sice nebyl ideální,
ale po odhrnutí patnácti centimetrů sněhu jsme si
bruslení skvěle užili. Následná soutěž ve stavění
sněhuláka byla naprosto vyrovnaná, takže zůstala
bez vítěze.

Na nádraží v Brodě už nastalo jen neochotné loučení. Na závěr stačí už jen dodat, že se nikomu nic
nestalo, vrátili jsme se v plném počtu, a že jsme
byli po celou dobu přímo zahlcováni skvělým jídlem.

Odpoledne jsme se vydali na krásný pěší výlet na
nedalekou přehradu Les Království. Při večerních

Dalším pololetkám zdar!
Jakub Novák,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Jak jsme se učili s legem
Ve škole se učíme různým způsobem, někdy v lavicích, někdy s iPady, počítači, interaktivní tabulí, soutěžíme nebo něco společně vymýšlíme, tvoříme. Máme ve škole i hodně krabic Lega, se kterým se dá zábavně
učit. A tak, když se školou rozběhla zpráva, že pojedeme společně do Prahy na Vzdělávací výstavu modelů
z Lego kostek, většina z nás se moc těšila.
Přišel den D – bylo úterý 24. ledna. Ráno jsme za
pošmourného mrazivého počasí naskákali do autobusu a pěkně jsme po dálnici D11 ujížděli ku Praze.
Za necelou hodinku jsme už vystupovali před Výstavištěm, abychom se spíše doklouzali, než došli
ke Křižíkovu pavilonu, kde výstava probíhala.
Tak honem věci do šatny a jde se. Začátek výstavy
byl opravdu jako výstava – procházeli jsme mezi
vitrínami a v nich samé Lego – tedy lego stavby
– třeba celá interaktivní mapa Evropy, u které se
ty starší pokoušela paní učitelka zkoušet ze znalostí hlavních měst, vlajek, nebo členských států
Evropské unie, G8, Visegradské čtyřky, či jiných
záludností ;-).
Když jsme se nedopatřením blížili k tabuli se znázorněnými zlomky, většina z nás nenápadně stihla
uprchnout – brrr! Ale našli jsme i hodně zajímavostí, u kterých jsme se rádi zastavili – třeba část typické londýnské ulice, Tower Bridge, Eiffelovku, Sochu
Svobody a jiné známé stavby světa. Viděli jsme

i celé letiště s ranvejemi a různými letadly, nádraží
s mnoha jezdícími vlaky, průvodčími i cestujícími,
přístav, nebo auta všech typů a velikostí – veterány i super moderní auťáky. V další části jsme zase
objevili celé kompozice s různých filmů a pohádek,
třeba Pána prstenů, Star Wars, Mumínky, Šmouly
či Simpsonovi a mnoho dalších.
V závěru výstavní části jsme ještě upřeli zrak na
11 metrů dlouhý a víc jak 3 metry vysoký model
Titaniku a obdivovali z 50 000 Lego kostek vytvořenou postavu tenistky Martiny Navrátilové nebo fotbalisty Bayernu Mnichov Roberta Lewandowskeho
v životní velikosti.
Pak už ale na nás čekala druhá část výstavy – Lego
Fun Park, kde se zejména ti mladší z nás pěkně
vyřádili. K dispozici jsme měli tisíce Lego kostek
a kostiček. Malé, velké i obrovské kostky, ze kterých
jsme si mohli stavět svoje stavby, a pak vyzkoušet
jejich kvalitu a stabilitu na super shakeru, nebo na
skluzavkách a skokanských můstcích pro auta. Největší naší zábavou byla společná stavba domku, do
kterého se nás asi pět i vešlo. První stavba se nám
sice moc nepovedla a domek se zřítil jako tomu
nejlínějšímu prasátku v pohádce O třech prasátkách, ale náš druhý dům už byl pevný jako skála.
Čas nám rychle ubíhal, a tak jsme ani nepostřehli,
že už je čas jet zase domů. Ještě jsme si udělali pár
fotek a zasněženým výstavištěm jsme došli k autobusu, který nás zase odvezl domů. A pak už jen
zbyly vzpomínky a toto vyprávění.
Žáci ZŠ a PrŠ Český Brod
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Krátký týden
Už cesta k hotelu Kubát na Benecko v doznívající vánici byla dost hustá. Řidič hasičského autobusu sklidil
zasloužený potlesk.
Načechrané péřové závěje jsme okusili už před
večeří, na obhlídce nejbližšího okolí. A pak mnohokrát. Třeba když jsme se drápali na běžkách
k rozhledně na Žalý, abychom se nabažili rozhledů
po horách zalitých sluncem. Pak, když jsme hledali
farmu huculů na Janově hoře nebo když jsme se
vraceli z celodeňáku.
Na louce pod chatou Karolínka nám zatáčet moc
nešlo, ale zato nás pár skončilo v bazénu pod ní.
Tedy podle pana majitele, který komentoval naše
výkony z balkónu. My jsme ve sněhové nadílce žádný bazén nepoznali. Stal se ale rozbuškou pro salvy
smíchu. Z radosti, z přírody, z vyčerpání – kdo ví?

Na prvotřídním prašanu jsme se naučili jak na běžkách, tak i na sjezdovkách všichni. A tak jsme se
těšili na závody. V pátek se sice počasí trochu pokazilo, ale soutěživou náladu nepřekazilo. Večer jsme
se nastrojili na karneval a dohráli hry z nekonečného seznamu pana učitele Boháčka. A taky turnaj
v ping – pongu v hotelové tělocvičně. Když jsme se
v sobotu sbalili a s paní učitelkou Spurnou zazpívali
před obědem několik písniček za odměnu hotelovému personálu, vrtalo nám hlavou, proč musí být
ten týden na horách tak krátký.
Žáci 7. A a šmoulí tým z Myšárny
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Florbalový turnaj
Na pondělí 30. ledna připravila třída 9. B pro žáky druhého stupně florbalový turnaj. Každá z 8 zúčastněných tříd si sestavila svůj tým, vybrala si jméno a barvu triček, některé vymyslely i svérázné bojové pokřiky.
Ráno v 7.45 vše vypuklo ve sportovní hale, kde všechny týmy obdržely rozpis zápasů.
Hrálo se celé dopoledne. Devítka se náležitě starala o celý průběh turnaje. Vše probíhalo bez větších zádrhelů i díky značné podpoře třídní učitelky
a paní asistentky. Zvláštní uznání a poděkování si
zaslouží náš oblíbený tělocvikář Mgr. Jan Kropáček,
který byl velmi kvalitním a pozorným rozhodčím
pro všechny sehrané zápasy. Hráčům přišli fandit
nejen jejich spolužáci, ale i děti z prvního stupně.

Sportovní den jsme si všichni užili, neboť po celou
dobu turnaje panovala dobrá nálada. A protože se
další den rozdávalo vysvědčení, byla to pro děti zasloužená odměna za půlroční práci.
Michaela Kalousová, 9. B, ZŠ Tyršova
foto: Zdena Holečková

Všech osm týmů odehrálo turnaj s velkou bojovností a s maximálním nasazením. Jak by také ne,
na vítěze čekala šunková pizza. Po napínavém souboji nakonec vyhrála třída 9. A s nejlepším střelcem turnaje Pavlem Šafářem. Zvítězili opravdu jen
těsně nad 8. A a rozhodoval jen počet vstřelených
branek. Byl také vyhlášen nejlepší brankář, kterým
byl Jiří Kořínek ze třídy 6. A.

Bilance Ekoškoly za podzim 2016
Činnost všech tříd je zaměřena i na ekologickou výchovu. Žáci 1. i 2. stupně se celoročně starají o květinovou výzdobu svých učeben, školních chodeb i okolí budov. Probíhá důsledné třídění odpadu a sbírání
plastových víček pro nemocné děti a také dvakrát ročně velký sběr starého papíru.
Letos jsme spolu s vedením školy uspořádali Den
Země. Probíhal 7. a 8. listopadu. Jeho průběh závisel na fantazii každého učitele. Některé třídy strávily
celý den v přírodě, kde hlavním cílem byl úklid lesa,
hlavně stahování polámaných větví na předem určená místa. Perfektně se zapojily děti 4. a 8. třídy.
Odměnou bylo společné opékání vuřtů.

ně slavnostně vyzdobili. I tady měl každý u sebe
kousek přírody, stromečky, smrkové či jiné věnce.
Většinu přírodnin si děti samy posbíraly při podzimní vycházce.

Žáci také navštívili Technické služby. Součástí akce
byly i procházky v okolí Šembery, které byly zaměřeny na sledování čistoty na jejich březích. I tady
probíhal sběr a třídění odpadků.

Jana Blahová, ZŠ Tyršova
foto: Věra Fišarová

Zajímavé bylo využití „ekodnu“ ve školní budově.
Zde žáci vyráběli pexeso na téma voda, les, zahrada, léto a zima. Práce byla týmová a aktivně se zapojila celá třída. K této tématice patřil i film Příběh
lesa, který jsme zhlédli v místním kině.
Všechny činnosti jsme slavnostně zakončili vánočními besídkami v učebnách, které si žáci samostat-

Na naší činnosti je především důležitý fakt, že se jí
různou měrou věnují všichni žáci.
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Náš lyžařský výcvik 2017
DEN 1. - Tak začneme pěkně od začátku. Příjemně
nás překvapilo, že nás do autobusu doprovodil náš
třídní učitel Martin Pačes. Cesta autobusem byla
pohodová a utekla vcelku rychle. Potěšilo nás velké
množství sněhu a krásné počasí. Hned odpoledne
jsme vyrazili na krásně upravený svah. Bohužel
k němu vedla cesta dlouhá asi 500 m a my ji museli absolvovat v lyžařských botách “přezkáčích”,
ale zvykli jsme si. Při prvním lyžování jsme nešli na
vlek, sjezdovku jsme si vyšlápli, ale i tak jsme si to
užili.
DEN 2. - Po výborné snídani jsme opět vyrazili na
sjezdovku, už rozděleni do tří družstev. Tentokrát
jsme se už vezli na vleku a ušetřili naše “nožky”.
Pak hurá na běžky! Většina z nás stála na běžkách
poprvé, a to vám byla legrace, bylo to dost znát. Ti
“lepší”, možná statečnější, vyrazili s panem učitelem na delší vyjížďku.
DEN 3. - Na sjezdovce jsme pilovali naši techniku
oblouku. Odpoledne nás čekal další delší výlet na
běžkách. I dnes to bylo veselé!
DEN 4. - Čekal nás “odpočinkový” den. Při poznávacím výletě po Rokytnici jsme se dověděli mnoho zajímavého, ale nejvíc nás zabavilo nakupování

v místním Tescu, kde jsme doplnili zásoby sladkého. Cestou zpět jsme byli učiteli několikrát posláni
špatnou cestou, tím jsme se vraceli velmi pobaveni.
DEN 5. - Dopoledne jsme na svahu pilovali sjezdové
lyžování. Odpoledne jsme se věnovali našemu, již
oblíbenému :-), “běžkování”. Někteří se pohybovali
rychlostí světla, někteří byli stále velmi pomalí.
DEN 6. - Závody! Těšíme se! :-) Sjezd ovládl Lukáš
Saňa, biatlon Hana Libichová, Denisa Pražská a Jan
Čurgali. Sprint vyhrála Bára Kozová a mezi kluky
dominoval Jan Zábranský. To byla paráda! :-)
DEN 7. - A přišel úklid a návrat domů! … to ale není
vše! Při společném pobytu jsme se také učili spolupracovat, domluvit se, pomáhat si, osamostatnit
se, zabavit a pobavit se, a to i bez všech elektronických zařízení. :-)
Děkujeme učitelům, že se nám věnovali a s námi
si to užili. Děkujeme paní kuchařce, že se starala
o naše žaludky. Lyžák nás bavil.
žáci sedmáci, ZŠ Žitomířská
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Myslivecký ples v Českém Brodě – 20. výročí
Rok se s rokem sešel a před českobrodskou sokolovnou se v sobotu 14. ledna večer rozezněly tóny loveckých hudebních nástrojů. Trubači z Pražského trubačského sboru vítali návštěvníky 20. mysliveckého
plesu, který každoročně pořádá Myslivecké sdružení Vitice, z. s. A nejen návštěvníky plesu zaujal jejich um.
Myslivecké skladby a písně si vyslechli i náhodní kolemjdoucí.
Myslivecký ples je znám jako akce, která těží
z mnoholetých zkušeností a dovedností pořadatelů. Příprava nového plesu začíná hned po ukončení
plesu předcházejícího a roční pečlivá příprava je
na zdárném průběhu znát. Proto také lístky na letošní ples byly rozebrány již v předvánočním čase
a sokolovna byla zaplněna opravdu do posledního
místa. Novinkou letošního roku bylo jeho zahájení,
o které se postaraly mažoretky pod vedením Gábiny Veselé. Pak již sál patřil nedočkavým tanečníkům. Až do brzkých ranních hodin mohli tančit,
zpívat a bavit se za doprovodu hudební skupiny
ECHO 91 pod vedením Pavla Doležala.
Soutěž o ceny je nedílnou součástí většiny plesů.
Nejinak je tomu i v Českém Brodě. A protože se
jednalo o myslivecký ples, nadšení hosté si odnášeli divočáka, srnčí, zajíce, bažanta atd. Dobrou

tradicí je, že všechny ceny se týkají myslivosti nebo
jsou s ní blízce spjaty.
Letošní ples je za námi a opravdu se vydařil. Pokud byste se chtěli i vy stát účastníky toho dalšího,
v kalendáři si vyznačte datum 13. 1. 2018. A nezapomeňte si včas zajistit vstupenky. Na velký zájem
veřejnosti o tuto akci ukazuje i skutečnost, že již
nyní je téměř polovina vstupenek zarezervována.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se podíleli
na celoroční přípravě a zdárném průběhu plesu.
Poděkování patří také návštěvníkům všech věkových skupin, kteří přispěli k dobré pohodě večera.
Ing. Zdeněk Kupec, Myslivecké sdružení Vitice, z. s.
foto: svoboda.info

PROVOZNÍ BUDOVY KD SVĚT
Město Český Brod hledá pracovníka pro zajištění provozu budovy KD Svět. Více informací na
tel. 735 174 844 Kateřina Anna Nováková.
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Denní stacionář pro seniory
Příspěvková organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, poskytuje od 1. 1. 2017 novou sociální službu - Denní stacionář pro seniory.
Denní stacionář je určen pro seniory od 60 let,
o které v průběhu pracovní části dne nemohou
pečovat jejich rodinní příslušníci. Při pobytu ve
stacionáři je klientům k dispozici ošetřující i zdravotnický personál.

Při umisťování klientů mají přednost senioři, požadující celodenní pobyt. Možný je však také pobyt
dopolední, nebo odpolední. Stravování je zajištěno
ve vlastní jídelně, kdy si klienti mohou objednat
pouze oběd, nebo i svačiny.

Provozní doba stacionáře je v pracovních dnech od
6.30 do 17.00 hod a kapacita je prozatím stanovena na počet 4 klientů.

V případě zájmu o využívání Denního stacionáře je
nutné podat Žádost o poskytování služeb, kterou
najdete na našich internetových stránkách, popřípadě je k dispozici přímo v Domově pro seniory.

Během pobytu ve stacionáři se mohou senioři
dle svého přání účastnit například skupinového
cvičení, výtvarné dílničky, zpívání s harmonikou,
trénování paměti, nebo oblíbené kavárničky. Samozřejmostí je také účast na jednorázových akcích
– koncertech, výletech, besedách, turnajích, nebo
třeba na letním grilování.

Více informací najdete na www.domov-anna.cz
Ing. Lucie Hovorková,
ředitelka

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE S PANEM ANDERSENEM
V pátek 31. března 2017 od 12.00 do 17.00 hod. zveme do Městské knihovny všechny děti na
Pohádkové odpoledne s panem Andersenem a s kamarády ze Čtyřlístku. Čeká na vás Myšpulínova výtvarná dílna, hravé vaření s Fifinkou nebo Pinďův a Bobíkův čtenářský koutek. Vstup
i materiál zdarma. Těšíme se na vás, čtení sluší každému!

Sport

Českobrodský zpravodaj
únor 2017

27

Máme nový sportovní sál
a v sokolovně mohou cvičit i nečlenové
Jak už jsem lehce naznačil v minulém čísle ČBZ, úspěšně skončila naše největší stavební akce posledních
let. Máme nový sportovní sál! Nachází se v suterénu sokolovny, v budově v Kollárově ulici a postavit se
nám ho podařilo z prostor bývalé kuchyně – jistě si všichni v Brodě déle žijící ještě pamatují, že tato budova
sloužila původně jako restaurace a vinárna.
Mimo vlastního sálu o rozloze 100,6 m2 bylo zrekonstruováno i sociální zázemí sálu, a tak mají
cvičící k dispozici spolu se vstupem a zvláštním
vchodem přes zadní dvůr dvě šatny se sprchami
a samozřejmě také nové sociální zařízení. Toto vše
se nám podařilo vybudovat jen díky získání dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a finanční spoluúčasti města Český Brod. Oběma
subjektům moc děkujeme. Až budeme mít po kolaudaci, můžete si i vy do nového sálu přijít zacvičit.
V průběhu února začne v sokolských dospěláckých
oddílech fungovat nová možnost pro všechny, kteří
by si rádi v sokolovně zacvičili, ale z nějakého důvodu
je pro ně problém stát se kvůli tomu členem Sokola. Těmto dospělým to nyní umožní nová služba pro
veřejnost, kterou budeme poskytovat. Každý, kdo si
bude chtít na některé hodině zacvičit, zaplatí cvičiteli přímo na místě jednorázový hodinový poplatek
a může se jít převléknout do cvičebního. Jednoduché, ne? Přesný termín spuštění této
služby najdete na webových stránkách www.sokolbrod.cz, a hodiny,
kterých se tato služba týká, budou
vyznačeny i na Rozvrhu cvičebních
hodin. Jedním z prvních oddílů,
který tuto službu bude využívat, je
nový oddíl pro ženy - Fit aerobik pod vedením zkušené lektorky Diany Minaříkové. Rozhodně stojí za
vyzkoušení!

Na březen chystáme pro veřejnost dvě velké akce.
Tou první bude 4. března tradiční Sokolský ples.
Zahraje nám po dvouleté přestávce opět výborný
taneční orchestr TOX, samozřejmě nebude chybět
předtančení, tombola, občerstvení… Bude to stát
za to a všichni jste srdečně zváni.
A aby se neveselili jen dospělí, hned následující den
přivítáme v sokolovně děti na každoročním Karnevalovém řádění. Proběhne 5. března od 15 hodin
a na děti čeká velký maškarní rej, trampolína, zábavná stanoviště, malování na obličej a různé hry
a soutěže. Akce má každý rok velký úspěch a my
čekáme i letos plnou sokolovnu. Na obě akce naleznete plakátek v tomto čísle ČBZ a samozřejmě
i na našich stránkách.
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol
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Víkend nabitý atletikou
V sobotu 4. února se sportovní centrum ve Veletově u Kolína stalo místem halových závodů přípravek
z Kolína, Nymburka, Čáslavi, Říčan, Kutné Hory, Městce Králové a Českého Brodu.
Mladí atleti se utkali v trojboji, který se skládal
z běhu na 60 m, skoku do dálky a hodu medicinbalem. Na závěr se utkala družstva v napínavém
závodě štafet. Každý člen štafety musel překonat
dvakrát běh na 150 metrů a překážkovou dráhu,
která obsahovala přeběhnutí dvou duchen, běh
přes překážky, přelezení švédských beden, slalom,
přeskoky přes lavičky, kotrmelce vpřed a vzad. Závod byl napínavý do posledních vteřin a pořadí na
čele se neustále měnilo, protože záleželo nejen na
rychlosti, ale i na zručnosti a koordinaci pohybů
ve stresu, který napnutí fanoušci povzbuzováním
stupňovali.
Nejlepší výkon v trojboji vybojovala pro Český Brod
Ilona Nováková, která získala bronzovou medaili.
V závěrečné soutěži štafet vybojovali naši závodníci druhé a třetí místo.
2. místo: Bára Černá, Pavel Urban, Matěj Rosmarin,
Šimon Starý - závodník z SKP Nymburk
3. místo: Eliška Bergmanová, Ilona Nováková,
Veronika Havlíčková, Natálie Dočkalová
Další halové utkání těchto týmů bude 5. března
v Nymburce a do té doby mají rodiče i děti čas na
vyléčení hlasivek.
V neděli 5. února se Strahovská přetlaková hala
stala dějištěm Krajského přeboru staršího žactva.
Náš nedělní program tedy patřil staršímu žactvu.

Bronz vybojoval v běhu na 800 metrů Vojtěch Vopařil s časem 2:28,59. Díky jeho všestrannosti se
mohl také těšit z výsledků v ostatních disciplínách:
běh na 60 metrů překážek v čase 10,62 (6. místo),
vrh koulí 9,44 m (8. místo), skok vysoký 140 cm
(14. místo), běh na 60 metrů v čase 8,11 a běh na
150 metrů s časem 20,00. V kategorii starších žákyň dosáhla Eliška Kinclová ve skoku dalekém výkonu 365 cm, ve skoku vysokém Adéla Nováková
125 cm a Klára Ledvinová 120 cm.
Kompletní výsledky naleznete na našich stránkách:
atletikacb.cz, či na stránkách Českého atletického
svazu: www.atletika.cz.
Jana Čokrtová,
TJ Slavoj Český Brod – oddíl atletiky
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Nové služby, nové prostory
Půjčování audioknih
Od ledna 2017 jsme rozšířili nabídku služeb pro
naše čtenáře, nově si v městské knihovně můžete půjčit audioknihy, nahrávky mluveného slova.
V pravidelně doplňovaném fondu chceme nabízet
zajímavé tituly různých žánrů: detektivní, kriminální, historické a humoristické romány, současnou
literaturu pro ženy, životopisy, výhledově i povinnou četbu nebo dětskou literaturu. Seznam všech
audioknih k vypůjčení najdete v našem on-line katalogu - vyhledávání ve všech dokumentech - klíčové slovo AUDIOKNIHY. Pokud Vás bude zajímat,
jaké nové tituly audioknih jsme nakoupili, v našem
on-line katalogu zvolíte - seznamy a novinky - vyhledávání ve všech dokumentech a zadáte časové
období (např. 14 dní), audioknihy jsou označeny
zkratkou AK.
Rozšíření prostor
Díky vstřícnosti našeho zřizovatele, města Český
Brod, který nám nabídl uvolněné místnosti po úřadu práce v 1. patře naší budovy, se během jarních
měsíců uskuteční náš dlouholetý sen: zvětší se
prostory knihovny! Obnovením původního dveřního otvoru mezi knihovnou a bývalým sálkem č. 6
dojde k propojení celého 1. patra, které bude vy-

užito pouze pro naše potřeby. Jedná se o dočasné
řešení do doby, než bude hotová projektová dokumentace na komplexní rekonstrukci a modernizaci
budovy č.p. 1, která by podle plánovaného záměru
města měla obnovit její původní historický vzhled.
Zatím se naši čtenáři mohou těšit na více knih ve
volném výběru, více relaxačních a studijních míst,
větší prostor pro dětské oddělení a tím i pro pořádání našich akcí pro děti. Stěhování se bohužel
neobejde bez krátkého uzavření knihovny, předem
děkujeme za pochopení.
Na co se ještě můžete těšit
Od 2. února již běží cyklus literárních besed pro
žáky základních škol Slovo má Hurvínek aneb Divadlo nás baví, potrvá až do 20. března. Na úterý 7.
března připravujeme odpolední živé čtení pro děti
Na okně seděla kočka a venku štěkal pes, ve čtvrtek 30. března se všichni zájemci mohou těšit na
setkání s Janem Psotou, publicistou, regionálním
historikem a kronikářem. Poslední březnový pátek
vypukne Pohádkové odpoledne s panem Andersenem, letos si budeme hrát, tvořit, vařit a číst s Myšpulínem, Fifinkou, Bobíkem a Pinďou, kamarády ze
Čtyřlístku. V období od 27. března do 27. dubna
čeká na děti z mateřských škol cyklus malých pohádkových čtení a hraní O pejskovi a kočičce. Ve
čtvrtek 4. května odstartuje další cyklus literárních
besed pro žáky základních škol Zeměpisná abeceda
aneb Velká cesta kolem světa, který potrvá až do
poloviny června a bude na něj navazovat výstava
výtvarných prací našich dětských čtenářů i žáků základních škol. Na květen chystáme další živé čtení
pro děti, v červnu tradiční pasování prvňáčků a na
prázdniny Sedm prázdninových čtení.
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!

ilustrační foto

Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod

POZVÁNKA NA OCENĚNÍ OSOBNOST ROKU 2016
V úterý 28. února 2017 v 17.30 hodin zástupci vedení města předají v obřadní síni MěÚ, nám.
Husovo č.p. 70 vítězům veřejné ankety Osobnost roku 2016 jejich ocenění. Bylo navrženo
několik jednotlivců do kategorií celoživotní přínos pro město a výrazný úspěch pro jednotlivce. Na slavnostní předání srdečně zveme nejenom nominované osoby se svými blízkými, ale
i širokou veřejnost.

galerie Šatlava

Galerie K

KD SVĚT/č.p. 1

KD SVĚT

1. 3. – 31. 3.

1. 3. – 30. 3.

1. 3. – 6. 3.

1. 3., 8.00
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Taneční pro mládež – pokračování, každý pátek

sokolovna

sokolovna

Liblice

domov Anna

KD SVĚT

sokolovna

KD SVĚT

sokolovna

KD Svět

galerie Šatlava

městská knihovna

KD SVĚT

městská knihovna

Kutilka

domov Anna

sportovní hala

3. 3. – 17. 3., 18.30 – 20.15

3. 3. – 17. 3., 20.30 – 22.15

4. 3., 13.00

4. 3., 14.00

4. 3., 19.00

4. 3., 20.00

5. 3., 15.00

5. 3., 15.00 –17.00

7. 3., 8.30 a 10.00

7. 3., 16.00

7. 3., 16.00

7. 3., 19.00

9., a 13. 3., v 8.00, 9.00, 10.00

11. 3, 10.15 – 12.15

11. 3., 14.00

12. 3., 9.00

Veřejné atletické závody v kryté běžecké dráze

New York (1. část) – beseda s promítáním Klubu českých turistů s Janem Firbasem

Fotbal dorost, SK Český Brod – Kostomlaty nad Labem

Slovo má Hurvínek aneb Divadlo nás baví – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ

Commedia Finita – nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinnové

Na okně seděla kočka a venku štěkal pes – odpolední živé čtení pro děti

Vernisáž k výstavě písmáka a kronikáře Františka Jana Vaváka

Pohádky ze staré Prahy – určeno pouze pro ZŠ

Karnevalové řádění – odpoledne plné her, zábavy a tance

Kniha džunglí – dobrodružný rodinný film (dobrodružný/ drama, USA, 2016, 105 min)

Sokolský ples – hraje taneční orchestr TOX

Café society – film W. Allena (komedie / drama / romantický USA, 2016, 96 min)

Romantické údolí Mosely a Porýní – beseda s promítáním Klubu českých turistů s Danou Kyselovou

Masopust – zábavné odpoledne, průvod masek s živou hudbou

Taneční pro dospělé – začátečníci, každý pátek

Slovo má Hurvínek aneb Divadlo nás baví – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ

2. 3., 6. 3., v 8.00, 9.00 a 10.00 městská knihovna

Moje cesta ze dna – studentský dokument o problematice prodeje a užívání drog, pro ZŠ, SŠ

Města s dobrou adresou – výstava pořádaná ve spolupráci s Asociací cykloměst

Blanka Bohdanová – výstava děl známé české herečky

Výstava k připomenutí slavného písmáka a kronikáře Františka Jana Vaváka z Milčic

Podlipanské muzeum Dávná touha cestovatelská – výstava

Více na www.cesbrod.cz/akce

1. 3. – 31. 3.

KALENDÁŘ AKCÍ – březen 2017

Český Brod a okolí

lesy Dolánky

Kutilka

sokolovna

autokemp Zahrady

sportovní hala

domov Anna

KD SVĚT

Kutilka

hřiště Liblice

Kutilka

hřiště Liblice

městská knihovna

MŠ Letadýlko

městská knihovna

městská knihovna

17. 3. – 31. 3.

18. 3., 9.30 – 10.30

18. 3., 15.00 –17.00

18. 3., 19.30

19. 3., 9.00

19. 3., 9.00 a 11.00

19. 3., 14.00

24. 3., 19.00

25. 3., 10.15 –12.15

25. 3., 15.00

26. 3., 13.45 – 15.45

26. 3., 15.00

27. 3. a 30. 3., 9.30, 10.15

29. 3., 8.30 – 11.30

30. 3., 18.00

31. 3., 12.00 –17.00

Pohádkové odpoledne s Andersenem – výtvarná dílna, vaření, čtenářský koutek

Číst nás baví: čteme pro Vás – živé čtení pro dospělé, host Jan Psota, historik a kronikář

Den otevřených dveří – přijďte nahlédnout pod pokličku…

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

Fotbal, TJ Liblice B – Sokol Zásmuky B

Fotbal starší žáci, SK Český Brod – Lysá nad Labem

Fotbal, TJ Liblice – SK Český Brod B

Fotbal dorost, SK Český Brod – Lysá nad Labem

Marek Ztracený – koncert českého popového zpěváka

New York (2. část) – beseda s promítáním Klubu českých turistů s Janem Firbasem

Basketbal dívky U13, TJ Slavoj BK Český Brod – BK Studánka Pardubice

Českobrodská pečeť – 24. ročník silničního běhu na 10 km, start v 10.30 h

Reprezentační ples města Český Brod

Fotbal muži A, SK Český Brod – Souš

II. Závod Středočeského krajského poháru v turistickém závodě – závod pro veřejnost

Ukliďme Pošembeří – úklid veřejných prostranství v regionu Pošembeří ve spolupráci s ČSOP

Křeslo pro hosta: Marek Vašut – setkání s oblíbeným hercem

Setkání s filmem: Kalvárie – Irské drama s prvky černého humoru (Irsko / VB, 2014, 101 min.)

KD SVĚT

Zvonice ČCE

15. 3., 19.00

Veřejné projednávání generelu dopravy – přijďte sdělit svůj názor

16. 3., 19.00

Městský úřad

14. 3., 18.00

Města s dobrou adresou – výstava pořádaná ve spolupráci s Asociací cykloměst

Slovo má Hurvínek aneb Divadlo nás baví – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ

Městský úřad

14. 3., 17.00

Fotbal starší žáci, SK Český Brod – Mnichovo Hradiště

16. a 20. 3., v 8.00, 9.00, 10.00 městská knihovna

Kutilka

12. 3., 13.45 – 15.45
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Vybíráme z knižních novinek

Matěj Černý, Marie Peřinová: 111 míst v Praze, která musíte vidět
Tušili jste, že Betlémské kaple jsou v Praze hned dvě? Jak se stalo, že Sputnik přeletěl ze
Stromovky na Babu? Kde se v Praze vzal hotel, který má jediný pokoj, a ještě k tomu sedm
desítek metrů nad zemí? Dá se na Smíchově svézt lanovkou, a navíc k tomu zadarmo?
A trefili byste do první čistě bitcoinové kavárny na světě? Netradiční výběr 111 pražských
pozoruhodností nabízí jedinečnou procházku všem zvídavým návštěvníkům, které zajímá
historie i současnost hlavního města, zasvěcené popisy s informativním fotografickým
doprovodem i praktické rady a tipy.
Václav Junek: Villa Ada
Některé domy mají zajímavé osudy, provázané s lidmi, kteří v nich žijí. Ve ville Adě žily po
generace rodiny Fischlů-Rybičků, jejich rodová linie sahá až do třináctého století. S původně kupeckou rodinou se čtenář seznamuje v době 19. století a prožívá s nimi jejich životní
osudy, dramata i radosti. Román Václava Junka je literární ságou ve stylu Forsythů, ovšem
v ryze českém prostředí. Jeho děj volně prochází celým 20. stoletím a v poněkud otevřeném konci přechází až do dnešních dnů. Na pozadí příběhu ožívají i skutečné události,
místa a osobnosti Prahy a Berounska.
Eva Štolbová: Vražda v Národním a Případ ukradeného Maura
Dva detektivní příběhy jsou inspirovány skutečnými událostmi. První záhadným zmizením
operní sboristky Národního divadla v roce 1974 a nálezem mumifikovaného těla neznámé
ženy ve sklepení historické budovy Národního divadla o několik let později. Druhý překvapivým nálezem relikviáře svatého Maura v roce 1985 a následnou, dosud neobjasněnou
vraždou pracovníka podniku zahraničního obchodu, jenž se podílel na vyjednávání se zahraničním informátorem. Obě události se autorky osobně dotýkaly, v obou případech měla
možnost nahlédnout do jejich zákulisí.
Petr Stančík: O díře z trychtýře
Už jste četli pohádku, jejíž hlavní hrdinka vůbec není? Pokud ne, tak teď máte možnost…
Kniha spisovatele Petra Stančíka a výtvarnice Toy Box vypráví napínavý příběh osamělé
díry, která v gastrokosmu jedné kuchyně hledá planetu, na které žijí její kamarádky. Kniha
je výjimečná i tím, že je do ní provrtaná opravdová díra, skrze níž můžete třeba vyfukovat
bubliny nebo pít limonádu brčkem. Text doprovází 40 celostránkových ilustrací, takže na
své si přijdou i děti, které ještě nedovedou číst. Vydejte se na dobrodružnou cestu plnou
fantazie a vůně čerstvě umleté kávy...

Kompletní přehled nových knih za měsíc leden 2016 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Dejme práci šanci
Pro rodiče na/po rodičovské dovolené a také ženy
ve věku nad 55 let v Praze-východ (i v Českém
Brodě) a celém Středočeském kraji je připraven
bezplatný vzdělávací program Dejme práci šanci!, který je připraví na návrat do práce. Školení je
zaměřeno na znalosti použitelné jak v zaměstnání,
tak v rodinném životě, zvyšování kvalifikace a kariérové poradenství. Aby se mohli zúčastnit opravdu
všichni, je možné žádat i o příspěvky na hlídání dětí
a dopravu. Více informací naleznete na www.dejmepracisanci.cz.
Projekt je spolufinancován z ESF, Operačního programu Zaměstnanost.

Pro obyvatele Prahy-východ (i Českého Brodu)
a celého Středočeského kraje máme připraven
pro rok 2017-2018 bezplatný vzdělávací a poradenský program Senior Pool. Rádi bychom zapojili
kohokoli ve věku 50+, kdo je v současnosti bez práce nebo nenachází odpovídající pracovní uplatnění. Zájemcům poskytneme vzdělávací kurzy, možnost rekvalifikace, kariérní poradenství i koučink
a podporu při výběru a oslovení potenciálních
zaměstnavatelů. Účastníci programu mají nárok
na příspěvek na dopravu. A věříme, že také větší
šanci nalézt kýžené pracovní místo. Více informací
na www.seniorpool.cz nebo kontaktujte gabriela.
ledererova@europrofis.cz. tel.: 777 765 641.
Projekt je spolufinancován z ESF, Operačního programu Zaměstnanost.
Gabriela Ledererová, Barbora Kočová

Zapojte se do programu na podporu osob
opakovaně selhávajících na pracovním trhu
Opakovaně přicházíte o práci z důvodů, které nespočívají ve Vašem zdravotním postižení?
Potřebujete poradit s napsáním životopisu nebo motivačního dopisu?
Jste dlouhodobě nezaměstnaní či osoby neaktivní na trhu práce?
Nevíte přesně v jakém typu práce Vás postižení omezuje?
Od prosince 2016 do října 2018 otevíráme nový
program pro osoby se zdravotním znevýhodněním (OZZ) nebo osoby se zdravotním postižením
(OZP), které mají trvalé bydliště v okrese Praha
– východ.
Obsahem programu je terapeutické a sociální poradenství, pracovní stáž, pomoc při zprostředkování pracovního místa. Služby programu jsou poskytovány ZDARMA.
Více informací o přihlášení do programu získáte na
telefonu 720 028 312 nebo na e-mailu terapeuticke.centrum@modredvere.cz

Program pořádá Terapeutické centrum Modré
dveře, z.ú. www.modredvere.cz
Setkání se budou konat na uvedených adresách:
Olivova 312, Říčany a náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy
Program je realizován v rámci Operačního programu zaměstnanost ESF.
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
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Tříkrálová sbírka v Českém Brodě 2017
Jak jsme už na stránkách Českobrodského zpravodaje psali, ve dnech 2. - 10. ledna proběhla v našem městě mediálně známá Tříkrálová sbírka, kterou každoročně koordinuje zdejší římskokatolická farnost. A letos
opět nejen v Českém Brodě a Liblicích, ale také v Bylanech, Kounicích, Tismicích, Přehvozdí, Přistoupimi
a nově také v Limuzích.
V letošním roce jsme navíc zaznamenali jednu novinku, a to aktivní pomoc Spolku přátel obce Liblice,
který zajistil koledníky právě tam. Bohužel o zmíněném víkendu panovaly asi největší mrazy letošního
roku, a tak jsou především malí koledníci skutečnými hrdiny – snad jste měli štěstí a potkali jste je
i vy. Z rozkvětu sbírky máme samozřejmě radost,
jednak kvůli vybraným penězům pro dobrou věc,
ale také jako obnově hezké staročeské tradice.

kařově, nebo pro založení charitního komunitního
centra v Kolíně. Deset procent sbírky přispívá na
podporu Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí (letos především pomoc České nemocnici
v Ugandě). Pět procent sbírky jde na podporu projektů CHČR a zbylých pět na režii sbírky. Konkrétně
v našem městě podpoříme: Ústav sociální péče
Zvoneček Bylany, volnočasové aktivity seniorů
v Penzionu Anna nebo místní ZŠ a PrŠ.

V naší farnosti se letos vybralo přibližně stejně jako
vloni, a to krásných 51.531 Kč. Celkem se na celém
území ČR letos vykoledovaná částka poprvé překročila závratnou částku sto milionů Kč! Výsledek
letošní sbírky Charity ČR je tak největší v historii
této sbírky. „Rekordmanem“ je ve středních Čechách už tradičně farnost Vlašim, kde se podařilo
vybrat neuvěřitelných 448 tisíc Kč. Velký dík v našem městě patří kromě koledníků především místní Základní umělecké škole a jejímu řediteli Tomáši
Charvátovi, který jako novinku letos zorganizoval
velmi povedený a kvitovaný charitativní Tříkrálový
koncert. Kromě ZUŠ náš dík také patří českobrodské městské policii, která poskytla prostory a techniku ke spočítání hojného obsahu našich kasiček.

Děkujeme všem, kteří otevřeli koledníkům svoje
dveře a srdce, podpořili tak dobrou věc.

Tříkrálová sbírka nabízí příležitost, jak se může
veřejnost společně s Charitou podílet na pomoci
lidem v nouzi. Jde o dobročinnou akci, kterou je
možné úspěšně realizovat jen za spolupráce řady
dobrovolníků a vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálovou
sbírku zorganizovalo poprvé v lednu 2001 Sdružení
Česká katolická charita, a to na území celé České
republiky a navazuje na tradici koledování na Tři
krále (tj. 6. ledna).
Hlavním smyslem akce je pomoc rodinám i jednotlivcům v nouzi u nás i v zahraničí. Tříkrálová sbírka je rozdělena podle předem určeného klíče: 65
procent se vrací zpět do místa výběru, 15 procent
podpoří charitní projekty ve středních Čechách –
letos např. pro Domov pro seniory kardinála v Mu-

Vladimír J. Mrvík

Zábava

Českobrodský zpravodaj
únor 2017

35

Sudoku
Obtížnost – lehká
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Řešení

þESKÝ BROD, KRÁLE JIŏÍHO 332, 282 01
T: 321 612 218, M: 735 174 844
Email: novakova@cesbrod.cz, www.kdsvet.cz, facebook.com/kdsvet
4/3/19:00

Café Society/ film
Melodrama / Romantický / USA, 2016 / 96 min
Základní vstupné 89 Kÿ.
Studenti, senioŐi a dĚti do 15 let 20 Kÿ sleva.

4/3/15:00

Kniha džunglí/ film pro dĚti / POZOR ZMęNA TERMÍNU!
Dobrodružný / Drama / Rodinný / Fantasy / USA / 2016
105 min
Základní vstupné 89 Kÿ.
Studenti, senioŐi a dĚti do 15 let 20 Kÿ sleva.
Commedia finita / Divadelní spoleÿnost Karla Soukupa
ÚsmĚvné pŐedstavení s autentickými ukázkami svĚtových
árií operní zpĚvaÿky Emy Destinové. Hrají: Valérie
Zawadská, KateŐina Macháÿková, Lucie Kožinová, Anna
Kulovaná a Karel Soukup. Režie: René PŐibil.
PŐedprodej 300 Kÿ, na místĚ 350 Kÿ.

7/3/19:00

16/3/19:00

Marek Vašut / KŐeslo pro hosta
Zábavný poŐad.
PŐedprodej 200 Kÿ, na místĚ 250 Kÿ.

24/3/19:00

Marek Ztracený / pop / rock
Koncert vlastní tvorby zpĚváka s Őadou hudebních ocenĚní.
PŐedprodej 250 Kÿ, na místĚ 300 Kÿ.

Kavárna otevŐena vždy hodinu pŐed pŐedstavením (kromĚ kina).
PŐedprodej a rezervace: IC, nám. Arnošta z Pardubic 56, þeský Brod
Online vstupenky: www.goout.cz

MČstská knihovna ýeský Brod
zve všechny dospČlé þtenáĜe
na podveþerní živé þtení

ýíst nás baví: þteme pro Vás

Host:

Jan PSOTA

publicista, regionální historik a kronikáĜ

ve þtvrtek 30. bĜezna 2017 od 18.00 hod.
spoleþnČ Vám pĜedstavíme zajímavé nové knihy
i publikace o historii þeskobrodského regionu
(Tismice-kulturní dČdictví obce, Klepec-vrch na Kolínsku,
BĜežany II a jejich historie)
vstup volný

ýtení sluší každému!

Galerie K Vás zve na výstavu děl

BLANKY BOHDANOVÉ
8. února až 30. března 2017
Galerie K, Český Brod, náměstí Arnošta z Parubic
Společně s prodejnou Keramos, Po-Pá 8:30-17:00, So 7:30-11:30
www.galeriek.cz galeriek@email.cz
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PARTNERS PLES
Tanec a zábava
pro dobrou věc!
Výtěžek akce poputuje
na podporu vzdělávání dětí
z Českého Brodu.

a:
Hudb EŠL
TIN P
R
A
M
BAND
Í
OVÁN
S
O
L
S
ÁSNÉ
O KR Y
CEN

Termín: Sobota 1. 4. 2017 od 20 hodin
Místo:
sokolovna Český Brod
Vstupné: k sezení 150 Kč / Stání 120 Kč
Předprodej na telefonním čísle: 774 900 981 nebo na emailu: lucie.smejkalova@partners.cz

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KlaSICKá bloKoVá INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

zadní strana:
předposlední strana:
vklad vlastních materiálů:
vklad a tisk letáků A5:

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČláNKy

OStatNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

tEChNICKé PodMÍNKy INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
• v případě celostránkové inzerce, kde bude tisk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme
ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF nebo JPG (po dohodě i v jiných formátech např. AI, CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 8. 5., 5. 6., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12.
data expedice: 13. 1., 17. 2., 17. 3., 18. 4., 19. 5., 16. 6., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 20. 11., 15. 12.
poslední aktualizace: 18. 10. 2016

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

Do Českého Brodu přijede nový
český cirkus VENASIS s velkým
mezinárodním programem.
Svůj stan rozloží na tréninkovém
travnatém hřišti v ul. Žitomířská.
Hostovat bude v Českém Brodě
od čtvrtka 16. 2. do neděle 19. 2.
Atrakcí programu je drezúra sibiřských
tygrů, kterou předvede krotitel
Karl Mundeling z Norska. Humorné
vystoupení s gigantickým vepřem
předvede drezérka Cloe z Itálie. Celým
programem Vás bude provázet a bavit
klaunské duo z Bulharska. Téměř celá
druhá polovina programu je věnována
dětem. Mohou se těšit na princeznu
Elsu a Annu a na oblíbeného sněhuláka Olafa. Dále děti uvidí Aladina
s Jasmínou a Džina z lahve, King
Konga s Jane, piráty z Karibiku a také
populárního Spidermana.
Všechny Vás srdečně zveme na
program cirkusu Venasis a těšíme se na Vaši návštěvu.
Jakékoliv informace ohledně
vstupenek a rezervací podáváme
na tel. 731 837 604.

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

www.diabetologiepraha9.cz
Telefon: 604 887 365

RozšiƎujeme ordinaēní hodiny
PƎijímáme nové pacienty

Služby pro: osobní vozy I dodávkové
vozy I nákladní vozy I přívěsy I návěsy I
zemědělskou technIku
SErVIS oSobNÍCH A užITKoVÝCH VoZŮ

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

Chcete lépe vypadat
a lépe se cítit?
Akce: výživová konzultace v hodnotĢ
490 Kē nyní za 50 Kē
Studio Zdraví Husovo nám. 16, eský Brod
nebo Praha
Filip Vítƽ 732 848 294

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

pNEuSErVIS pro oSobNÍ,
NáKlADNÍ, ZEměDělSKé A moTo
Prodej PNEU | Prodej disků
hlíníkových i plechových | Montáž,
vyvážení, opravy pneu | Uskladnění
letních i zimních pneumatik

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

provozovna HrADEŠÍN 145 (směr Doubek)
proVoZNÍ DobA: po – pá 8.00 – 18.00, So – 8.00 – 15.00
SErVIS: tel.: 602 313 343 AuToDoprAVA: tel.: 602 326 785

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

69x100_standart_bez akci.indd 1
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Jsme výrobní společnost dodávající lisované a svařované komponenty pro automobilový průmysl.

DO NAŠEHO TÝMU PŘIJMEME
PRACOVNÍKY TĚCHTO PROFESÍ:
 Účetní – finanční
 Operátor výroby – lisovna (3. směnný provoz)
 Operátor výroby – svařovna (nepřetržitý provoz)
 Nástrojař – vyučen v oboru
 Mechanik – opravář strojů a zařízení
 Skladník – řidič VZV (2. směnný provoz)

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

OČEKÁVÁME:
• Odpovídající vzdělání
a praxi
• Spolehlivost,
samostatnost
a pečlivost
• Uživatelskou znalost
práce na PC

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

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

!! Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu.
Volejte: 773 484 056
Koupím činžovní dům v Českém Brodě,
může být i ve špatném stavu.
Telefon: 728 074 275
Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
Tel. 606 527 091
Využij PC/net, www.moderniprace.cz
Sběratel koupí obrazy, serigrafie, tisky aj.
od malíře Zdeňka Sýkory. Kruhy, půlkruhy, čtverce,
tenké a silné čáry malované barevně i černobíle atd.
Platím hotově!
cz.sberatel@seznam.cz, tel. 776 776 476!
Upozornění na prodávaný obraz finančně odměním!
Kupuji i jiné malíře!
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„Pan Šoupal je profesionál,
své práci rozumí a dČlá
ji skvČle. Vždy je milý
a ochotný. Všechno
zaĜídil, nemusela jsem se
o nic starat, vše probČhlo velmi rychle.
Pan Šoupal je borec a pĜejeme mu,
aĢ se mu daĜí. Je nejlepší realitní
makléĜ, kterého jsme poznali. Velmi
ho doporuþuji.“
Hana Marcelli
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ZDE MŮŽE BÝT
I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:
Dana Brejchová, tel.: + 420 603 588 338,
e-mail: brejchova@profitisk.cz

MONTÁŽ - VODA - TOPENÍ
P LY N - M Ě Ř E N Í - R E G U L AC E
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
S E R V I S A R E V I Z E P LY N O V Ý C H
KOTLŮ VŠECH ZNAČEK
mobil: 776 628 888

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

Společnost PULCO, a.s. oznamuje, že od 1. ledna 2017 převzala areál
smluvní lakovny SALUM na adrese Klučovská 232, Český Brod,
kde nadále provozuje lakování práškovou a mokrou barvou.

Společnost PULCO, a.s. vám nabízí volná pracovní místa
Bližší informace na telefonu 734 171 931

uitel - uitelka autoškoly
základní kurz pro získání Profesního osvdení uitele autoškoly
kurzovné lze hradit jako Rekvalifikaní kurz Úadem práce
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Autoškola a školicí stedisko
VT centrum 11 s.r.o.
s akreditací pro všechny skupiny idi ských oprávn ní,
Profesní prkaz idi e a Profesní osv d ení u itele autoškoly

- Praha 10, ul. Kašperská 965/2
- Praha 4, ul.Chilská (vestibul metra “C” Opatov)
- eský Brod, ul.Komenského 225

+420 606 567 789
www.vtcentrum.cz
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Nabídka zamstnání na hlavní (úplný nebo
zkrácený) i vedlejší pracovní pomr Vám pijde
zpravidla díve, než kurz dokoníte…
Podmínky :
- min. 3 roky praxe v ízení alespo sk. “B”, bez
zákazu ízení - více skupin idiských
oprávnní výhodou
- vk min. 24 let
- maturitní vysvdení (jakýkoliv obor) nebo
výuní list ve strojním i dopravním oboru
- psychologické vyšetení (bude provedeno v
prbhu kurzu hromadn za výhodných
finanních podmínek)
Kurz zaíná 28.2.2017 a trvá cca 2,5 msíce.
Pro více informací nám neváhejte zavolat.
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SALON

Lucie Sklená ová

svatební agentura - organizace a koordinace
svatby

- svatební salon - svatební a spole enské šaty - obleky - d tské šaty - velký výb r XL šat Jana Kouly 1479
eský Brod 282 01
739 040 435 www.salon-valentino.cz

NABÍZÍME:

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

vepřovou plec bez kosti – 85 Kč/kg
vepřovou krkovici s kostí – 79 Kč/kg
vepřový jazyk – 55 Kč/kg

ceny jsou platné od 21. 2. do 5. 3. 2017
na prodejně v Českém Brodě

