Ročník 56. / září 2017 / ZDARMA / www.cesbrod.cz

Českobrodský

ZPRAVODAJ

Co nového

8

Nová škola v nemocničním parku

Sport

19

Mistrovství republiky nohejbalistů

Z knihovny

27

Léto s knihami

Píšete nám
O českobrodském posvícení

30

CW plus s.r.o.
str. 50

2

Českobrodský zpravodaj
září 2017
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Český Brod v roce 2030
Volební cykly dlouhodobým výhledům moc nepřejí. I programy stran se věnují spíše krátkodobým tématům, což je pochopitelné, protože sliby mají být alespoň teore cky splnitelné. Protože před sebou tušíme
důležitá rozces , jsou ale různé vize letos oblíbeným žánrem, ať již se vizionářům zdají v noci nebo se jim
dějí v bdělém stavu. Takže i já se nyní o jednu pokusím.
Český Brod má v roce 2030 10 síc obyvatel. Noví se již zabydleli a neberou město jako noclehárnu. Bydlí
částečně v nových domech, které se nevymykají velikos , částečně ve starší zástavbě splynuli se starousedlíky. Nové zelené ulice nenásilně přecházejí do původní zástavby. Lidé pracují přímo ve městě. V bývalém cukrovaru vznikl nový park, malá náměs čka, mul funkční sál i plavecký bazén. Přes Šemberu vede
několik můstků. Vyhledávaný je park v bývalé nemocnici. Silniční dopravě ulevil obchvat, zbylá alespoň
neruší hlukem, neboť ve městě převládají elektromobily a elektrobusy. Některé bez řidiče. Menší kruhové
objezdy usměrňují provoz, ale nepřekážejí chodcům. Většina čtvr jsou obytné zóny. Přes bývalé ZZN
vede nová ulice, jeho prostory ožily obchody a komunitním životem. Konečně je kde zaparkovat, dobít
baterie i kam si postavit kolo. Ostatní ulice včetně sídliště rychle dostávají nové povrchy a chodníky. Pro
obyvatele je dostatek kvalitní vody z více zdrojů přivedené novými přivaděči a řady do všech domácnos .
Vodovody a kanalizace se obnovují rychleji, než stačí stárnout a popraskat. V Liblicích se otevřela moderní
škola a hned vedle nová školka. MŠ Kollárova má novou, architekty i dětmi ceněnou budovu, ostatní školy
a školky zrekonstruované prostory a moderní přístavby. Přibyla sportovní hala i venkovní hřiště včetně
dopravního.
Město jako celek zůstává kompaktní, propojené cestami s okolní přírodou, kde se zastavila půdní eroze
i odvodňování. Podél výpadovek vznikly cyklostezky a stromořadí. V Dolánkách je několik staronových
rybníků. Veškerý odpad se recykluje a kompostuje, zbytek se energe cky využije. Historické centrum po
krátkém útlumu a následné rekonstrukci opět ožilo, vrá ly se sem obchody a na širokých chodnících se
objevily zahrádky. Trhy se střídají s koncerty. Budovy radnice včetně knihovny i všechny soukromé domy
a památky jsou opravené. S úřady lze komunikovat elektronicky, pro osobní návštěvu jsou přístupné kdykoli. Máme opravenou polikliniku, kde sídlí všechny odborné ambulance. Lůžková oddělení mají nové
prostory. Přibyly kapacity domova pro seniory, funguje stacionář, senior taxi i služby několika soukromých
zařízení. Město podporuje sportovní, kulturní a ostatní spolky, jimž přibývá i akcí. Všechny poli cké reprezentace sledují společný cíl. Město se rozhodlo připravit strategický plán na dobu do roku 2045.
Tomáš Klinecký
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----------------------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
Tisk: Profi- sk group s.r.o., (IČO: 26868954),
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Toto číslo vyšlo v září 2017 v nákladu 3.100 ks. Uzávěrka pro
říjnové číslo je v pondělí 2. 10. 2017.

Krátce z města
V průběhu prázdnin rada města zasedala třikrát.
Kromě administra vních bodů, jakými bývá vyhlašování záměrů, schvalování věcných břemen,
dohod o spisové službě pro obce v působnos
našeho města (ORP) se zabývala především projektovou činnos a s ní spojenými úkony.
• Po dokončení stavebních prací na nové škole
a výdejně RM následně odsouhlasila dokumenty pro změny v rejstříku škol, t.j. navýšení kapacity žáků na ZŠ Žitomířská 885 a zařazení nové
budovy školy č. p. 1100 a výdejny do užívání ZŠ.
• RM souhlasila se stavebními úpravami v prostorách č. p. 25 pro potřeby činnos M´am´aloca o. p. s., která zde bude realizovat projekt
Dětské skupiny.
• RM souhlasila s přije m dotací z MK na opravu průčelí a střechy domu č. p. 12 a záchranu
kaple sv. Gotharda a zároveň s výsledky výběrového řízení.
• RM souhlasila s Rozhodnu m o poskytnu
dotace z OP Zaměstnanost na realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na
území ORP Český Brod“.
• Na základě získané dotace RM vyhlásila veřejné zakázky na realizaci stavebních úprav
a vybavení pro Nízkoprahový klub Zvonice ve
městě Český Brod, který bude sídlit v areálu
nemocnice (bývalá budova dopravy).
• Po získání dotace RM vyhlásila veřejnou zakázku na dodávku štěpkovače a vanových kontejnerů na odpad.
• RM souhlasila se žádostmi o povolení výjimky
z počtu dě v MŠ na rok 2017/2018, jejichž zřizovatelem je Město Český Brod.
Zastupitelstvo města bylo svoláno v souvislosse změnou Vyhlášení státní podpory sportu
2017/2018 Podprogram 133D 531 Podpora
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK
a TJ, kterou MŠMT zveřejnilo 30. 6. ZM přislíbilo
finanční podporu projektům TJ Slavoj (rekonstrukce atle ckého stadionu), SK Český Brod (infrastruktura na Ku lce) a TJ Liblice (mul funkční
hřiště s umělým povrchem).
V našem infocentru i v KD SVĚT jsou volně k dispozici nové skládačky s programem na měsíce
září - prosinec 2017. Máte se na co těšit.
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Dále ZM projednalo informaci o výběrovém řízení na Stavební úpravy komunikačních prostor
č. p. 282 - vyhodnocení zakázky (budova A v areálu nemocnice).
Den otevřených dveří v nové škole ZŠ Žitomířská, který se odehrál 4. září 2017, jsme využili
k veřejné diskusi Fórum zdravého města 2017,
více informací k jednotlivým akcím naleznete
uvnitř Zpravodaje.
Uvolněné prostory po ZŠ Žitomířská v budově Žitomířská 760 (pod Penzionem Anna) po nutných
úpravách využívá ZŠ Tyršova.
Tým CEREK - Centrální registr jízdních kol pro ČR
připravil pro občany našeho města podzimní akci
v podobě 50% slevy na registraci. Stačí, když na
konci objednávky zadáte slevový kód: STARTMP.
Cena registrace pro občany je jen za 49 Kč na
5 let. Tato nabídka je platná do konce října.
Jako každý rok nás čeká omezení vjezdu a parkování na obou náměs ch ve dnech českobrodského posvícení 18.-26. 9. 2017. O víkendu 23.
– 24. 9. budou uzavřena obě náměs . Bližší informace naleznete na webových stránkách města.
V pondělí 23. 8. 2017 do našeho města dorazila
návštěva z Dánska. Po přivítání na radnici ji čekala prohlídka v místním penzionu pro seniory
ANNA, exkurze v nedalekém Kounickém pivovaru a komentovaná prohlídka historického centra
města v doprovodu průvodkyně z infocentra.
Na náš úřad dorazila slavnostní vlajka Města Český Brod. Vlajce požehná při bohoslužbě
v kostele sv. Gotharda v neděli 24. září od 9.30
hod. arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Upozorňujeme na změnu termínu konání Podzimních slavnos v Liblicích, které se uskuteční
14. 10. 2017.
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Body projednávané Radou města 2. 8. 2017
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2. Dohoda o narovnání s KHL-EKO
3. Záměr na pronájem bytu č. 30, Palackého 1256, Český Brod
4. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 4, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod
5. TS - žádost o převedení prostředků mezi fondy
6. ANNA soc. služby - žádost o souhlas s čerpáním z inves čního fondu
7. Změna přílohy č. 3 ke zřizovací lis ně Technické služby p. o.
8. Změna přílohy č. 1 ke zřizovací lis ně ZŠ Žitomířská
9. Stavební úpravy v prostorách č. p. 25 - M´am´aloca o. p. s.
10. Vyhlášení záměru - pronájem čás pozemku v k.ú.
Liblice u Českého Brodu
11. Vyhlášení záměru - pronájem pozemku v k.ú. Český Brod (pod hřbitovem)
12. Vyhlášení záměru na prodej pozemků v k.ú. Český Brod (koupaliště)
13. Vyhlášení záměru - prodej podílu pozemku v k.ú. Chotěšice
14. Pacht pozemků v k.ú. Český Brod a k.ú. Liblice u Českého Brodu
15. Ukončení nájmu v k.ú. Český Brod (Jiřího Wolkera)
16. Nájem čás pozemku v k.ú. Český Brod (sídliště) EKO voda
17. Prodej čás pozemku v k.ú. Český Brod (J. M. a J. M.)
18. Veřejnoprávní smlouva_Fond hejtmana a zmírnění
následků živelných katastrof
19. Palackého, Vodovod Část „E“ Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnos ŘSD
20. Dodatek č. 2 ke SoD na akci PD Stavebních úprav
č. p. 1
21. Nízkoprahový klub Zvonice ve městě Český Brod
22. VB - Česká telekomunikační infastruktura, a.s. - telekomunikační přípojka- ul. J. Kouly
23. Český Brod, č. p. 12 - oprava průčelí a střechy domu
24. Český Brod - Záchrana kaple sv. Gotharda
25. Český Brod - získání dotace na kapli sv. Gotharda
26. VZ- Dodávka štěpkovače a vanových kontejnerů na
odpad
27. VZ - Stavební úpravy komunikačních prostor čp. 282
- otvírání obálek
28. 28. Rozhodnu o poskytnu dotace z OP Zaměstnanost na realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod“
29. Dodatek č. 1 k dohodě o partnerství č. 285/2011/OVV
obec Břežany II
30. Informace - Výroční zpráva 1.SčV, a.s. za rok 2016
31. Informace - Odkoupení pozemku v k.ú. Český Brod
(Z. H.)
32. Informace - Podzemní kontejnery v centru města ČB
33. Informace - Zápis z Komise bezpečnos
34. Informace - Zápis z jednání komise pro regeneraci
městské památkové zóny
35. Výpověď dohody o partnerství č. 286/2011/OVV
obec Klučov

Věstník
Body projednávané Zastupitelstvem města 7. 8. 2017
1. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost TJ Liblice
2. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost T.J. Sokol Český Brod - staženo
3. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost TJ Slavoj Český Brod, z.s.
4. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost SK Český Brod
5. Prodej čás pozemku v k.ú. Český Brod (J. M. a J. M.)
6. Prodej bytové jednotky č.1256/13 v ul. Palackého
7. Informace - VZ - Stavební úpravy komunikačních prostor č. p. 282 - vyhodnocení zakázky
8. Odkoupení pozemků v ulici Za Drahou (cyklostezka
Klučovská II)
Body projednávané Radou města 15. 8. 2017
1. Navýšení kapacity žáků na ZŠ Žitomířská 885
2. ZŠ Žitomířská - zařazení nové budovy školy č. p. 1100
Body projednávané Radou města 23. 8. 2017
1. Schválení smlouvy o předávání hotovos do banky pomocí uzavřených obalů
2. Žádost o individuální dotaci od Stč. kraje na Studii odtokových poměrů
3. Záměr na pronájem nebytových prostor v budově
č. p. 25 – PROVOZOVNA I.
4. Plán inventarizace na rok 2017
5. Prodej pozemku ul. Zborovská
6. Revokace usnesení - Stavební úpravy ulice Klučovská
- 2. etapa: Karma Český Brod
7. VZ - Výběr dodavatele „Snížení energe cké náročnos
Osvětlovací soustavy Český Brod“
8. Vyhlášení VZ „Nízkoprahový klub Zvonice ve městě
Český Brod“
9. Vyhlášení VZ „Vybavení nízkoprahového klubu Zvonice
ve městě Český Brod“
10. Soutěž o návrh MŠ Kollárova - příkazní smlouva se
společnos MOBA - staženo
11. Dodatek č. 2 ke SoD č. 201600108/OR Celková oprava
sociálních zařízení v MŠ Sokolská
12. Dodávka a montáž přístrojů na odvlhčení objektů do
č. p. 56 a 282 - staženo
13. Škola 1100 - dodatek č. 6 MTStav
14. Žádost o povolení výjimky z počtu dě v MŠ na rok
2017/2018, jejichž zřizovatelem je Město Český Brod
15. Sdílené rados a stras škol ve správním obvodu ORP
Český Brod - zajištění kon nuity ak vit
16. Smlouva o uvedení pořadu Detektor lži v KD SVĚT
17. Informace - Spolupráce s HZS Středočeského kraje
18. Informace - Nabídka využi rozestavěné polikliniky
a budovy B
19. Informace - Zápis komise ŽP ze dne 28. 6.2017
20. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
21. Schválení uzavření nájemní smlouvy
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SEZNAMME SE aneb jak by to vypadalo, kdyby muži mluvili pravdu
Do Českého Brodu přijíždí úspěšná koncertní zábavná show „SEZNAMME SE“ spojená s autorskými písněmi a hereckými výstupy Jana Budaře. Můžete se těšit na známé i utajené projekce, můžete Janu Budařovi
položit jakoukoliv otázku, můžete si zatančit přímo na podiu. Během večera se Jan Budař vtělí do čtyř rolí
charisma ckých mužů, kteří se budou seznamovat s náhodnými divačkami z publika. Uvidíte nenapravitelného roman ka Viktora Kalinu, tvrdého rockera Broňu Čupříčka, nekompromisního podnikatele Tomáše
Jeronýma Kroupu a i cí cího esoterika Ondřeje „Zen“ Nadpozemského. Tito muži budou při seznamování
mluvit pravdu. Seznámit se můžete i vy!
Koncerty „Seznamme se“ jste premiéroval v roce
2014, co vás na nich tak baví, že jste se rozhodl
s nimi opět vyrazit na turné? A bude to letošní
turné něčím jiné?
To rozhodně! (smích) Koncerty „Seznamme se“
měly velký úspěch, a tak jsem si řekl, že se k nim
ještě jednou vrá m. Ty večery jsou kombinací mých
písní, filmových projekcí a divadelních výstupů. K tomu se mě diváci mohou na cokoliv zeptat, takže je to
něco mezi kabaretem, divadlem a koncertní show
a to mě velmi baví, protože mám rád pestrost a překvapení. Navíc jsem se letos rozhodl, že koncerty
pojedu sám, jen s klavírem. Dlouho jsem se k tomu
kroku odhodlával, protože stát sám dvě hodiny na
podiu je velká výzva. Musel jsem se do svých písní
znovu ponořit a tak dlouho jsem každou z nich pečlivě studoval a hrál a mazlil se s ní, až jsem jim všem
dal úplně nový rozměr. Zpívám je s větší a větší rados a to je něco, co jsem jim, myslím, dlužil. To,

co mě na té show taky velmi baví, je přímý kontakt
s lidmi, který jako herec nezažívám. Jsou to pro mě
nesmírně cenné a mnohdy zázračné okamžiky.
Uslyšíme i nějaké nové písně?
Ano! Když jsem se probíral mými písničkami, tak
jsem zjis l, že jsem jich napsal už opravdu hodně
a že některé už dlouho nehraju, takže jsem zapomněl, jak jsou krásný (smích). Celý playlist večera
jsem díky tomu proměnil a nakombinoval jsem
ho z písní jak velmi dávných, tak i těch nejnovějších. Hodně se těším, jak v tom krystalicky čistém
aranžmá (jen klavír a hlas) zazáří úplně nové barvy
a tóny.
Jaký nejpodivnější dotaz jste od diváků na koncertě dostal?
Dostávám všelijaké otázky. Ty nejpodivnější jsou
asi ty, co se snaží zaujmout nějakou přehnanou
originalitou. Nejradši mám otázky, které jsou inteligentní a mají humor, který neponižuje.
Kam všude se letos podíváte?
Začnu 6. září v Luhačovicích a pak Praha, Ostrava,
Hradec Králové, Olomouc, Český Brod a turné zakončím 28. listopadu v Brně v Divadle Bolka Polívky. Přijďte se seznámit! Ve čtvrtek 16. 11. 2017
od 19 hod. v KD SVĚT.
Text převzatý z internetových stránek
www.jabudar.cz

TÝDEN KNIHOVEN 2017
V rámci 21. ročníku celostátní akce Týden knihoven Městská knihovna v Českém Brodě nabízí:
ve čtvrtek 21. září od 18.00 podvečerní živé čtení pro dospělé čtenáře Číst nás baví: čteme
pro Vás s hostem Janem Psotou, od pondělí 2. října do pátku 6. října Knihovnu pro celou rodinu, v úterý 3. října od 16.00 odpolední živé čtení pro dě Hmyzáčci aneb Nech brouka žít,
ve středu 4. října od 7.30 do 18.30 Dveře knihovny dokořán, podrobnos na www.knihovnacbrod.cz. Čtení sluší každému!
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Město jde při zveřejňování smluv i při vyhlašování zakázek
nad rámec zákona
Je prokázáno, že otevřené soutěže a transparentní přístup k hospodaření výrazně spoří výdaje obcí nejen
na inves ce. Maximální informovanost o financích, zejména o výdajích a o vyhlašovaných zakázkách jsou
hlavními důvody, pro které si naše město stanovilo a dodržuje přísnější pravidla, než mu ukládají platné
zákony o registru smluv a o veřejných zakázkách.
Vedle snahy o zapojení veřejnos formou veřejných
projednání plánovaných inves čních akcí, naposledy například na Fóru města 4. září, je naší prioritou
také maximální otevřenost radnice při zadávání veřejných zakázek. Průhlednost snižuje nejen cenu,
ale též pochybnos občanů o činnos samosprávy.
Platný zákon o veřejných zakázkách určuje podrobná pravidla zadávání až od výše 2 mil. korun pro
nákupy zboží a služeb a od 6 mil. korun výše pro
stavební práce. Do této úrovně dává pouze obecné
regule. Protože většina našich zakázek této laťky
nedosahuje a přesto chceme ceny zakázek co nejvíce srazit, řídí se úřad směrnicí o zadávání zakázek
malého rozsahu, jejíž poslední verzi rada schválila
v loňském roce. Lze ji shrnout takto: čím vyšší hodnota, m náročnější proces výběru dodavatele. Zakázky jsou rozděleny do jednotlivých kategorií, kdy
podle výše ceny lze výběr dodavatele provést buď
přímou objednávkou (do 200.000 Kč bez DPH), poptávkovým řízením s oslovením nejméně 3 firem
(do 500.000 Kč bez DPH) nebo otevřenou soutěží (nad 500.000 Kč bez DPH). Zadávací podmínky
v tomto tře m případě zveřejňujeme na profilu
zadavatele. Je-li to jen trochu možné, uplatňujeme
vždy přísnější pravidla, i když zakázka nedosahuje
příslušného limitu. Jelikož stojíme o větší účast
místních podnikatelů, informujeme o zakázkách
i pomocí emailového newsle eru. Snížit výskyt
nesolidních uchazečů se snažíme požadavky na reference a kvalifikaci. Faktem je, že nejnižší cena neznamená vždy nejvyšší kvalitu, často je tomu právě
naopak. To je problém nejen u stavebních prací,
ale zejména u projektových dokumentací, jejichž
případné chyby se posléze prodražují a působí další nepříjemnos . Přesto se domníváme, že výhody
soutěžení dodavatelů převažují. U projektových
dokumentací je však výběr pomocí ceny velkým
rizikem, proto zejména u velkých staveb, kde cena
jen za dokumentaci může přesáhnout i 1 mil. korun, může být cestou též některá z forem výběru
návrhů podle pravidel České komory architektů.
Druhou oblas , kde jsme sami na sebe přísní, je
zveřejňování smluv. Veškeré smlouvy, jejichž stra-

nou je město, schvaluje buďto rada nebo zastupitelstvo města a podepisuje starosta města. Následně
je smlouva zveřejněna v registru smluv a současně
též na webových stránkách města. Nutno říci, že
město smlouvy zveřejňovalo již před zavedením
registru smluv a hodlá v tom pokračovat. Nově je
navíc uveřejněním v registru podmíněna účinnost
smlouvy, což zvyšuje odpovědnost úředníků. Přestože v registru smluv mají být uveřejňovány smlouvy s hodnotou plnění nad 50.000 Kč bez DPH,
město se rozhodlo, že bude uveřejňovat všechny
smlouvy bez ohledu na hodnotu plnění i všechny
nové dodatky a dodatky ke starším smlouvám bez
ohledu na hodnotu. Omezení tak zůstalo z prak ckých důvodů jen u objednávek, které zveřejňujeme
až od 50.000 Kč bez DPH. I na tuto agendu má úřad
vlastní směrnici.
Dodržování všech pravidel je pod dohledem kontrolních orgánů. Město již má rozklikávací rozpočet,
zveřejňujeme materiály pro zastupitelstvo, různé
projekty, koncepce a studie. Jsme přesvědčeni, že
i přes určité prak cké problémy je nastavení přísnějších pravidel, než nám ukládá zákon, správným
přístupem.
Tomáš Klinecký
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Nejen školní začátky a konce
Jak jistě víte, se začátkem školního roku byla v areálu nemocnice otevřena nová školní budova pro dě prvních,
druhých a tře ch tříd. Avšak m inves ční činnost města v areálu nemocnice a ani jinde ve městě zdaleka nekončí. Dalo by se říct, že k první vlaštovce by měly přilétnout i další. Co tedy můžeme v dohledné době očekávat?
Nedobrého stavu některých objektů v areálu nemocnice, o kterém píše na jiném místě zpravodaje
pan farář, jsme si vědomi. Proto jsou připravovány
další rekonstrukce. Hlavní nemocniční budova projde značnou proměnou. Od obnovy hlavního vstupu, přes nové výtahy, sociální zařízení až po úpravu
komunikačních prostor. Opraveny budou i venkovní
prostranství. Práce mohly již začít, ale bohužel při
letním zasedání zastupitelstva chyběl pro posvěcení
inves ce jeden hlas kvůli nepřítomnos některých
zastupitelů. Prostě byla doba letních dovolených.
Dále byla městu přidělena dotace na vybudování
nového nízkoprahového zařízení pro dě a mládež.
Toto zařízení vyroste v příš m roce v prostorách bývalé dopravní služby. Zpracované projekty máme i na
rekonstrukci bývalého ředitelství na dům sociálních
služeb a hodně bude záležet, zda uspějeme se žádos o dotaci. Rýsují se i možnos , jak využít objekt
rozestavěné polikliniky. Jednáme s několika soukromými investory. Snad se podaří najít model využi ,
aniž bychom porušili státní podmínky nemožnos
převodu objektu na dalšího majitele do roku 2020.
Již od posvícení bude na náměs Husově i Arnošta
z Pardubic probíhat záchranný archeologický průzkum v jámách, kam budou následně uloženy pod-

KRIZOVÁ POMOC
• Trápí Vás něco?
• Stalo se něco vážného a netušíte, jak to dál řešit?
• Máte psychické problémy, se kterými si nevíte rady?
• U nás se Vám bude věnovat školený pracovník a pokusí se s Vámi najít řešení, jak
náročnou situaci zvládnout.
• Můžete k nám přijít každý den od 8 do
15.30 hod.
• Najdete nás do konce září v Kostelci nad Černými lesy, náměs Smiřických 39 a od října
v Říčanech v ulici Tyrše a Fügnera 105/7.
• Krizová pomoc je anonymní.
• Služba je zdarma.

zemní kontejnery. To umožní přesunu plastových
kontejnerů na tříděný odpad ze samotného centra
města. Zpracováváme žádost o dotaci na pořízení
samostatných nádob na třídění plastu a papírů do
domácnos , které o ně projeví zájem.
Ve Štolmíři se již vypouš rybník a v podzimních
měsících bude zahájeno jeho odbahnění a následné opravy hráze, požeráku a dalších součás rybníka. Nový rybník by měl zahájit revitalizaci centra
Štolmíře. V Liblicích a na Škvárovně se zase mohou
těšit na nové veřejné osvětlení podpořené z projektu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu.
Značně by se mělo pokročit i v projektu, který pracovně nazýváme kulový blesk. Ještě na podzim začnou stavební úpravy v přízemí budovy knihovny.
Zde vznikne nové informační centrum a víceúčelový sál pro oficiální ceremonie i jednání např. zastupitelstva. Tím by se konečně měly uvolnit prostory
pro nové zázemí městské policie.
Jsem přesvědčen, že až bude končit školní rok, bude
většina výše zmíněných akcí (mimo rozestavěné polikliniky a ředitelství) hotova a sloužit svému účelu.
Jakub Nekolný

Terapeu cké centrum Modré dveře, z.ú.
Modré dveře Říčany
Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany
Tel.: 606 603 115, 606 600 275
www.modredvere.cz
Krizová pomoc je provozovaná s podporou
Středočeského kraje
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Nemocniční park ožil veselím a úsměvem
První zářijové pondělí letošního školního roku bylo slavnostní nejenom pro prvňáčky, ale pro všechny návštěvníky parku nemocniční zahrady, kteří navš vili novou školu.
Po slavnostním zahájení panem ředitelem Jiřím
Slavíkem a vedením města přišlo na řadu sázení
stromu a během celého odpoledne několik komentovaných prohlídek nově zrekonstruovaného
objektu. Svou návštěvou nás poc li státní tajemník
MŠMT Jindřich Fryč, radní Středočeského kraje pro
oblast vzdělávání sportu Jan Skopeček a vedoucí
odboru školství, mládeže a sportu Radek Coufal,
kteří se také připojili svými krátkými příspěvky
a gratulacemi.
Počasí nám přálo, a tak se rodiče mohli v klidu
seznámit s nabídkou volnočasových ak vit míst-

ních spolků i komerčních subjektů s programem
zaměřeným na dě . Prezentovali se na svých stanoviš ch, kde byly připraveny ak vity pestré škály
od sportu až po vzdělání. K dobré neformální atmosféře celé „zahradní slavnos “ přispěl stánek
s občerstvením a malý táborák s buřty, který uvítali
malí návštěvníci.
Petra Ištvániková, PR manažerka
foto: Jakub Červenka
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Petr Vlček — c tel barev a východních Čech v KD SVĚT
Z důvodu rekonstrukce původního informačního centra a galerie Šatlava zveme všechny příznivce do
vstupních prostor KD SVĚT, kde v termínu 1. – 31. 10. 2017 můžete zhlédnout nejen zajímavý pořad nebo
film, ale i výstavu Petra Vlčka.
Českoskalicko svým geniem loci nemohlo neovlivnit dětství a mládí současného výtvarně nadaného
čtyřicátníka. V dese letech se vyznává rodným
místům první olejomalbou. Velkému Třebešovu
svých dětských let se nevzdaluje ani dnes ze Zlíče
u České Skalice.
Kreslení a malování holduje od základní školy, výsledky mu stvrzují úspěchy ve školních soutěžích.
Od roku 1997 se malování věnuje cíleně a inten-

zívně, zaujatý především asamblážemi a abstrakcí.
V jejich rámci zachycuje realitu i fantazijní vjemy,
které ho obklopují. Jako absolvent SOŠ v Novém
Městě nad Metují, obor strojírenství, začíná v roce
2007 studovat VOŠ v Chotěboři, obor ekonomika
a management, který v roce 2010 úspěšně dokončil. Jeho výtvarná tvorba opouš tou dobou abstrakci, ve svých olejomalbách objevuje podněty
z přírody. Jim dominuje výrazný kontrast barev
a nově i vkomponování osob v pohybu. Barvy nabývají na sytos , uplatňuje se světlo a s n. Jistě
však nejde o poslední milníky v hledání dalších
způsobů výtvarného vyjádření.
Má za sebou mnoho skupinových, tak i samostatných výstav, např. v Městském muzeu v Chotěboři, mezinárodní Česko-slovenské výstavy v Galerii
Fortna v České Skalici, v Městské knihovně v Náchodě, v Galerii 102 ve Velkém Poříčí, v Tex lním
muzeu Boženy Němcové v České Skalici, ve Výstavní síni „Stará pošta“ v Novém Jičíně, v Pellyho domech v Polici nad Metují, v Památníku K. V. Raise
v Lázních Bělohrad, aj. Z kraje roku 2016 se stal
členem skupiny malířů a grafiků AMAG z. s. v Náchodě a od roku 2017 je také členem Sdružení výtvarníků ČR z. s. v Praze.
Autorizovaný text pro výtvarníka napsala
Mgr. Zuzana Šmerglová

KONCERT JIŘÍHO STIVÍNA
Římskokatolická farnost zve na koncert Jiřího S vína do kostela Sv. Jakuba Staršího v Kounicích
v neděli 1. 10. 2017. Předprodej vstupenek v ceně 200 Kč v IC Český Brod. Cena na místě 250 Kč.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Podzimní vítání občánků je naplánováno na pátek 10. listopadu 2017. Rodičům přihlášených
dě budeme posílat písemné pozvánky 14 dní předem. Matrika, tel. 321 612 142-144.
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Fórum zdravého města 2017
Den otevřených dveří v nové škole ZŠ Žitomířská, který se odehrál 4. září 2017, jsme využili k veřejné diskusi
Fórum zdravého města 2017.
V pravé poledne jsme připravili pro příchozí návštěvníky panely s označenými klíčovými oblastmi provázanými se Strategickým plánem. Byla to například oblast
dopravy, podnikání, rozvoj města... Po celý čas akce
měli všichni občané možnost ak vně přispět svými
náměty k daným tématům a udělit body podnětům
ke zlepšení, které považují za nejdůležitější. Nechyběl
ani panel „pro mladé“, kam mládež psala své náměty
bez ohledu na klíčovou oblast. V podvečerních hodinách vedení města oficiálně Fórum zahájilo a vrá lo
se k námětům občanů z roku 2016. Následovala bohatá diskuse napříč tématy i generacemi.

Z podnětů občanů sestavíme v nejbližších dnech
anketu, která bude zveřejněna na webu města do
26. 9. 2017. Budeme rádi, když se k daným tématům s námi vrá te a pomůžete nám sestavit priority TOP 10 oblas , které budou podněty pro Akční
plán. Je to dokument, který shromažďuje projektové inves ční i neinves ční záměry, které jsou vázány na rozpočet města.
Petra Ištvániková, PR manažerka

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Věra Šormová, paní Jaruška Vosecká, paní Miroslava Kučerová,
paní Marie Nováková, paní Zdenka Chybná, paní Jana Chvojková,
paní Jiřina Pasovská, pan Jaromír Čihák, paní Hana Šultová,
paní Miloslava Kratochvílová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Městská policie je potřeba
O českobrodské městské policii se psalo v našem měsíčníku už několikrát. Některá fakta je však třeba stále
připomínat. Položila jsem proto strážníku, pověřenému vedením městské policie (dále MP), panu Janu
Svobodovi několik otázek:
Jak dlouho městská policie funguje? Kolik máte
strážníků a jakou mají pracovní dobu?
Městská policie začala vykonávat svou činnost od
1. 9. 2003. V současné době pracuje u MP 9 strážníků, 4 zaměstnanci kamerového dohledu a 3 asisten prevence kriminality. Strážníci slouží v 8 a 12
hodinových směnách.
Co je základem vaší práce?
Městská policie v rámci své působnos zabezpečuje místní záležitos veřejného pořádku dle zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, přispívá k ochraně a bezpečnos osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského souži a dohlíží na
dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných
městem Český Brod. V poslední době se však MP
stává dopravní službou na katastrálním území obce
Český Brod a m supluje policii ČR, která má plynulost a bezpečnost silničního provozu na staros .
Samotného mě to mrzí, protože v očích veřejnos
se strážníci stávají represivní složkou a nikoliv m,
kdo by měl občanům pomáhat. Je zajímavé, že vybírání pokut není v žádném případě prioritou nebo
zadáním města, ale 80 % přijatých oznámení od
občanů se týká dopravní problema ky, ať už je to
špatné parkování, překračování rychlos , porušování zákazových dopravních značek.
Proč jste si vybral práci městského strážníka?
Před založením MP Český Brod v letech 1999 – 2003
jsem pracoval u bezpečnostní agentury, která byla
najata městem Český Brod, aby zabezpečovala veřejný pořádek. V této době byla v Českém Brodě
vysoká kriminalita a pracovníci agentury neměli

potřebné pravomoci. Byl jsem členem bezpečnostní komise, ze které vzešel požadavek na založení
MP a já se stal strážníkem, s m, že jsem se chtěl
podílet na zlepšování bezpečnos ve městě.
Co vás na práci těší a co naopak?
Ať si každý vzpomene, jak to v Českém Brodě
v roce 2003 vypadalo: kriminalita, nepřizpůsobiví
občané, porušování veřejného pořádku, rvačky,
loupežná přepadení, neexistující dohled nad dopravou ve městě.
Těší mě, že se Český Brod úplně proměnil, mezi
občany se musel zvýšit pocit bezpečí. Těší mě, že
MP k pocitu bezpečí určitě napomohla. Těší mě, že
pro každé zvolené zastupitelstvo byla bezpečnost
a MP prioritou a m jsme se dostali do současného stavu, kdy můžeme mít kamerový dohled, pult
centrální ochrany, takřka nepřetržitý provoz a m
můžeme zajišťovat službu pro občany Život 90.
Ve spolupráci s rychlou záchrannou službou jsou
strážníci schopni pomoci občanům při zástavě
srdce vlastním defibrilátorem. Těší mě, že město
investuje do vybavení a dalšího vzdělávání strážníků. Jsem rád, že současné vedení naplňuje přijatou Koncepci činnos městské policie. Málokdo si
uvědomuje, co všechno strážník musí vědět a znát
a kolik cer fikátů potřebuje k výkonu zaměstnání.
Na druhé straně mě netěší například, že je městská
policie zatahována některými občany do předvolebního boje bez znalos náplně a výsledků naší práce.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Ze společnosti

První školní den
Všichni jsme prožili první školní den. Je uložen v našich vzpomínkách, většinou v podkategorii milé či úsměvné. Letošní prvňáčci mají devět let na základní škole před sebou, zato deváťáci pomalu končí. Vyzvali jsme
je, aby si zavzpomínali na svůj úplný školní začátek.
Když jsme ráno dne 1. 9. 2009 přišli do sokolovny,
kde bylo hodně lidí, přivítal nás ředitel školy. Později jsme postupně chodili dopředu, kde jsme dostali kytku, pamětní list a vyfotografovali nás. Rodiče a deváťáci nás odvedli do naší třidy, kde byly
červené lavice, a přivítala nás naše třídní učitelka.
Pochopila jsem, že to nebude taková brnkačka, ale
s pevnou vůlí, s úsměvem na rtech to zvládnu já
i ostatní dě . Vždyť všechno jde, jen se musí ch t.
(Denisa Adamová)
Vzpomínám si, že ráno byla docela zima. Mamka
mi oblékla pletený růžový svetr s knoflíčky a šlo se.
V sokolovně bylo hodně lidí. Všichni byli hrozně vysocí a já vůbec neviděla, co se děje vepředu. Na
staros si mě vzal jeden sympa cký deváťák. Pamatuji si, že měl vlasy dlouhé až po ramena. A pak
mi někdo strčil do ruky dárek. Byla to jakási kvě na
v růžovém kvě náči. Hodně mě zaujala. Nepamatuji si nic, co se po tom stalo, ale na tu kvě nu si
do detailu dokážu vzpomenout dodnes. (Kateřina
Anna Jakoubková)
Pamatuji si, že se do školy šlo přímo 1. září. Kluk, co
mě vedl, byl vysoký blonďák v oranžovém tričku s kocourem Garfieldem. Dost jsem se bál, co mě čeká,
oči jsem měl vyvalené a plné strachu. Ve třídě už mi
bylo líp a strach se pomalu vytra l. (Jakub Granilla)
Z prvního dne ve škole si toho moc nepamatuji.
Snad jen to, že jsem byla v obrovském šoku z toho,
co vidím a co mě těch devět let čeká. Dneska už
vím, že to všechno bylo moc fajn, ale v šoku jsem
pořád. (Valentýna Holešovská)
Měl přijít první den ve škole. Jako každé dítě jsem
se hrozně těšila, ale zároveň i trochu bála, protože
začít chodit do školy byla pro mě úplně nová věc.
Před sokolovnou na nás čekali tehdejší deváťáci.
Každý prvňáček byl k nějakému přidělen. Pamatuji
se, že když jsem se rozhlížela po ostatních dětech,
tak jsem si uvědomila, že mám jako jediná školní
tašku. Ale mně to bylo jedno. V sokolovně byl pro-

slov a focení. Dostali jsme každý kvě nu, kterou
jsem mimochodem do nedávna ještě měla. Potom
jsme se vydali do naší školy. Jelikož jsem byla v 1. B,
a ne v 1. A, tak jsem neseděla se svými nynějšími
spolužáky, ale jsem ráda, že teď s nimi můžu vítat
prvňáčky. (Monika Andrea Cara).
Marcela Serbusová a žáci 9. A ze ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Romana Lupínková, ZŠ Tyršova
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DofE na gymnáziu pokračuje i letos!
Projekt Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh‘s Interna onal Award, dále DofE)
se na našem gymnáziu rozjel minulý rok. Jedná se o vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje
v osobním rozvoji a získávání dovednos uplatnitelných v budoucím životě a práci.
Na tomto programu naše škola par cipuje od
loňského září a hned od počátku se DofE setkalo
s poměrně velkým zájmem některých studentů.
Nakonec se 7 odvážlivců rozhodlo, že do toho půjde a na bronzové úrovni si stanovili 3 cíle, které
pro ně představovaly zhruba půlroční výzvu. Mezi
vytčenými metami byste našli zlepšení běžeckých
dovednos , nácvik hraní konkrétních písní na hu-

dební nástroj, zvýšení úrovně v cizích jazycích,
vaření složitých jídel, vydávání školního časopisu
atd. Celé své snažení pak dofáci završili organizací
dobrodružné expedice, tedy pěší výpravy s nabaleným batohem, ve kterém nesměl chybět stan, vařič a jídlo. Celá parta se vydala na Kokořínsko, kde
kromě samostatného putování po vytyčené trase
a soběstačného hospodaření, sbírala odpadky v tamějších lesích.
Právě v této chvíli všech 7 statečných dokončuje
bronzovou úroveň a těší se na prosincovou ceremonii, kde bude jejich ak vita náležitě oceněna
Bronzovou cenou vévody z Edinburghu v podobě
cer fikátu s mezinárodní platnos a odznaku, které
přeberou ve slavnostní atmosféře z rukou významných osobnos , které jsou patrony programu.
Během jara 2017 naskočili do programu další zájemci a v současnos je do projektu na našem
gymnáziu zapojeno přes 20 žáků. Jde jen o to „začít se sebou něco dělat“ a nepromarnit ani minutu
z volného času. Z programu si pak odnesete tolik,
kolik do něj vložíte.
Věříme ve vytrvalost a cílevědomost našich dofáků
a přejeme jim do nového školního roku mnoho sil
a chu ke zdolávání nových výzev.
Lenka Perutka, Marie Sixtová,
Gymnázium Český Brod
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Rodinné konference
Naše organizace v letošním roce zahájila nový projekt „Rodinné konference“. Jeho cílem je odborné veřejnos a rodinám s dětmi přiblížit a nabídnout přístup Rodinných konferencí jako nástroje k řešení problémových situací v rodině.
Rodinná konference je setkání rodiny a blízkých
osob, v jehož průběhu je třeba najít řešení problémové situace v rodině. Jedná se o přístup, který
přenáší kompetence a odpovědnost přímo na rodinu, neboť rodina je nejlepším odborníkem na
řešení svých záležitos . Zadání rodinné konference vychází z inicia vy sociálního pracovníka nebo
některého člena rodiny. Zadavatel spolu s administrátorem vytvoří objednávku rodinné konference.
Uspořádání rodinné konference pro zadavatele
zajišťuje administrátor, který také zadavatele provází celým procesem, od zadání požadavku až po
výstup konference – plán rodiny.
Samotné setkání rodiny organizuje na podnět administrátora nezávislý koordinátor, který má na
staros celou přípravu rodinného setkání: oslovení a pozvání účastníků, zajištění prostor a přípravy
občerstvení, organizační průběh setkání. Pozvaní
účastníci, kterými jsou členové rodiny a jejich blízcí, v soukromém čase vytvoří plán k řešení problémové situace. Do tvorby plánu nezasahují odborní-

ci ani jiní lidé zvenčí, jde pouze o záležitost rodiny
a jejích blízkých.
V průběhu projektu jsme s nabídkou možnos
uspořádat rodinné konference oslovili pracovníky
OSPOD. Vytvořili a distribuovali jsme informační
materiály a uspořádali jsme seminář pro zadavatele. V průběhu semináře se účastníci seznámili
s m, jak Rodinné konference fungují, kdy je možné je nabídnout rodině, aby je mohla využít k řešení svojí situace. V současné době mají naši administrátoři požadavek na uspořádání tří rodinných
konferencí.
Náš projekt vychází z pilotního projektu MPSV, který byl realizován v letech 2014-2015. Inspirací pro
zavedení Rodinných konferencí v ČR je model centrály Eigen Kracht, která působí v Nizozemí.
V případě zájmu o uspořádání rodinné konference
nebo o bližší informace můžete kontaktovat naše
administrátorky:
Veronika Pačesová 737 104 928
Petra Vincourová 775 561 774
e-mail rkonference@leccos.cz
Více o rodinných konferencích najdete na:
www.leccos.cz/rodinne-konference/
Jana Kratochvílová, LECCOS, z. s.
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Aloha z Havaje!
Byli jste někdy na Havaji? Víte, jaké to je? My už ano.
Uprostřed letního tábora v Kácovci se Tygři a Smajlíci vydali na západ slunce. Došli jsme na velkou
louku, kde jsme nejprve hráli pár her. Když se začalo stmívat, sedli jsme si pospolu a vedoucí ke
každému měli krátký proslov, rozdali nám obálky
a nechali nám krátký prostor na přemýšlení.
Po otevření obálek jsme nečekaně zjis li, že pole me na Havaj. Od té chvíle nastalo debatování
o letu. Z letenky jsme dostali tajné informace o webu Rádcovského kurzu, kde jsme každých pár dní
dostávali další informace.
Když jsme se 15. 8. sešli před kinem, nikdo netušil, kam přesně jedeme. Každý musel mít na odlet
svůj havajský kostým, ve kterém se před odjezdem
vyfo l. Poté už následovalo nasednu do letadla
a všichni jsme si začali užívat příjemný let.
Když jsme přistáli v Honolulu, náš navazující odvoz
ztroskotal. Rychle jsme tak pobrali vše, co se dalo,
a utekli do džungle. Museli jsme si postavit přístřešek a přežít s m, co máme. Během noci se stala
spousta zajímavých věcí. Zjevila se nám Bohyně
Havaje, umírali jsme hlady, zimou a nedostatkem
spánku. Ráno jsme našli malé zásoby jídla a vydali
se do tábora. Tam jsme museli překonat svůj strach
a zabít živou rybu. Po upečení a snězení ryb, jsme
se vydali zpět do džungle. Při odchodu nás ale vedoucí zastavili a řekli nám, že jsme úspěšně splnili
hru o přeži . Potom jsme si celý zbytek dne užívali
pohodu a odpočinek.
Ráno nás vedoucí vzbudili a poslepu odvedli. V jídelně k nám promluvila zvláštní paní a mluvila
o nějakých Trifidech nebo co. Poté pě z nás klapky sundali a se museli postarat o ostatní. Během
tohoto dobrodružství jsme se plazili potokem a vynášeli do stráně některé z nás na provizorně vyro-

bených nosítkách. Po tomto zážitku nám vedoucí
slíbili už jen pohodu.
Večer jsme zjis li, že budeme hrát únikovou místnost. Všichni se moc těšili, ale nevýhodou bylo, že
poslední tým začínal až v půl druhé ráno. Únikovka
byla moc povedená a všem se moc líbila.
V pátek jsme uklízeli tábor a zvládli jsme to opravdu rychle. Večer jsme měli debatu s naším vůdcem
Pepíčkem. Řeč byla o naší skautské budoucnos .
Po návratu do tábora jsme se zúčastnili nečekané
diskotéky plné havajských drinků, jídla a výzdoby.
Zazněla spousta známých písniček a všichni si to
moc užili. Párty skončila kolem druhé ráno.
Další den jsme s Pepíčkem debatovali o vedení
mladších. Odpoledne jsme strávili na louce hraním
so ballu a válením se.
Neděle už pak byla jen ve znamení balení a loučení. Domů se nám nechtělo, moc jsme si to užili.
Za návštěvu rozhodně stojí náš web www.ckpsohlavci14.eu, kde najdete i články dalších z nás a samozřejmě také celou galerii fotek a videí.
Aloha!
Smajlíci a Tygři, středisko Psohlavci 14
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Jak se žije v pravěku pod kopcem Pohoř
Letos jsme pojali letní tábor trošku jinak než obvykle. Rozštěpili jsme se to ž na tři čás a vyrazili na tři
tábory. O táboře světlušek jste se mohli dočíst v minulém čísle. Tábor vlčat popisujeme v dalším článku
v tomto čísle. A teď bychom Vám rádi přiblížili tábor skautů a skautek, který se uskutečnil na našem kmenovém tábořiš Pod kopcem Pohoř. A když už jsme pojali netradičně to uspořádání táborů, nabízíme vám
i netradiční článek – udělali jsme to ž rozhovor s několika vedoucími.
Co tě na tom vlastně baví a co to přináší, trávit svůj
volný čas nebo dovolenou pod stanem na táboře?
Vojta: Zažiješ spoustu zábavy s partou dobrých kamarádů. Navíc si myslím, že výchova dě ve skautu
má velký význam. Sám jsem na vlastní kůži zažil, co
mi skaut dal a co mě naučil.
Ráďa: Taky máme strašně moc fajn dě . Není to
dril formou zákazů a příkazů, ale spíš spolupráce.
Naše dě jsou fakt chytré, šikovné a v pné, člověk s nimi tráví čas rád. A když pak vidíš, jak rostou a stávají se z nich fakt schopní a skvělí „chlapi
a ženský“, tak vidíš, že to má smysl.
Věra: Je to trochu zvyk, ale i potřeba seberealizace;
kamarádi, dě a ta táborová atmosféra a pohoda,
a hlavně zážitky, co jinde nejsou.
Váňa: A to tábořiště na Pohoři. Dá se tam skvěle
vypnout a zrelaxovat. Všechno tam funguje na jednodušší a čistší bázi, než v „normálním životě tam
venku“.
Vzpomeneš si na nějaký top zážitek z letošního
tábora?
Věra: Třeba ten pocit, když náš tým vyhrál Hry bez
hranic a ve člunkovém běhu jsme skončili druzí

jen pár sekund za Čokovým týmem (protože Čoko
a jeho tým jsou fakt rychloběžci, pozn. red.). A když
Šimon oral klackem pole na obilí, to jeho nadšení
pro takovou hovadinu mě fakt dostalo. Miluju to!
Vojta: Nejvíc top byla asi sauna, kterou jsme si
postavili. A v pný byl zážitek sledovat povedené
akvabelí vystoupení (disciplína na Hrách bez hranic, pozn. red.).
Váňa: Povedená byla hudební produkce skupiny
Alko-Duo (holky pekelně dobře hrály na prázdné
skleněné flašky, pozn. red.). A neuvěřitelný byly
scénky na Hrách bez hranic. Tu naši vymyslely dě
fakt bez našeho přispění a ve výsledku jsme tam pak
vyšvihli celý muzikál. Doteď z toho mám noční běsy.
Ráďa: Já se nestačila divit, když jsem viděla herní kostýmy (téma hry Pravěk, pozn. red.). Filmoví
kostyméři by se měli přijet inspirovat.
A jak na táboře chutnalo?
Vojta: Já jsem na táboře rozhodně nestrádal. Nejvíc mi ale chutnala pizza, kterou dě pekly v pecích, které si před m samy uplácaly.
Ráďa: I ty chleby, co si v pecích upekly, byly skvělý!
Zbytek rozhovoru nejen o tom, jak se vaří pro
celý tábor, jak je těžké zvyknout si na latrínu a co
je dobré nezapomenout si zabalit + komplet foto
z tábora, to vše naleznete na www.skaut7.cz.
Skau a skautky střediska Ing. Ládi Nováka
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Jede traktor, je to Zetor, jede do hor, stavět tábor...
...aneb krátký report z tábora oddílu vlčat ze skautského střediska Ing. Ládi Nováka 07 Český Brod.
Zadání mise
Místo: Čenovice u Čes na, provincie Tent´ing, Kuamintong
Termín: 1. - 15. 7. 2017
Cíle mise: prozkoumat a zmapovat území ovládané
nepřátelské Totalitní Stranou Moci, rozluštění místního jazyka Kuamintongš ny, navázat spolupráci
s domorodým obyvatelstvem, lokalizovat a násled-

ně zničit nepřátelské pozice, osvobodit provincii od
hrůzovlády Totalitní Strany Moci, a o plněné misi
korespondenčně zpravit své rodiče.
Materiál: Dřevěná AKáčka, helmy, polní telefony,
vojenské stany, bedny od munice, traktor „z dálky
jako z války“, maskovací sítě, ešus a lžíce, dvě suprčupr kuchařky.
Výsledek mise
Všechny cíle splněny, ztráty nulové. Po našem odjezdu zavládl v Kuamintongu i v Čenovicích klid
a mír.
Více fotek z tábora naleznete na www.skaut7.cz.
Oddíl vlčat je určen pro chlapce ve věku od 7 do
11 let. Rádi přivítáme nové členy do našich řad!
Report sestavil
Jiří Moko Mokošín
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Co nového v cyklokroužku
Máme za sebou prázdniny, dobu kdy jsme zhusta museli kvůli počasí upravovat náš program a také, kdy
při přemýšlení jak dál, padaly takové návrhy jako se osamostatnit a být cykloklubem, nebo nebýt organizovaní a prostě jen jezdit na kole.
Oba krajní návrhy byly zamítnuty a nadále zůstáváme členy KČT Český Brod s m, že se rozhodne,
zda požádáme o osamostatnění jako cyklooddíl,
nebo budeme pěšáky jezdícími na kole. V každém
případě, budeme požadovat alikvotní zastoupení
ve výboru KČT Český Brod. V příš m roce počet
našich příznivců asi o tři stoupne, ale je možné, že
některé pasivní členky nezaplacením příspěvků na
rok 2018 členství ukončí.
Pro rok 2018 počítáme s akcemi a to jak pěšími,
tak cyklo, které se nám osvědčily. Jinak bychom

chtěli uspořádat 3 denní putovní zájezd ze Světlé
nad Sázavou do města Sázavy, spoluúčastnit se
na zájezdu do Jižních Čech. V nejbližším časovém
období se soustředíme na zájezd do Českého ráje
9. 9. 2017.
Náš program od 15. 9. do 15. 10.2017
závod na Truba (ak vně i pasivně)
23. 9., 10.00
20 km
Český Brod - Vyžlovka - Doubravči27. 9., 13.00
ce - Český Brod 27 km
7. 10., 9.30 Českobrodská padesátka dle výběru
Postřižinský zavírák (Poříčany
14. 10., 8.30 – Nymburk vlakem), start v Nymburce v 10.00 hod.
Přijďte mezi nás!
Od 1. 1. 2018 budeme přijímat nové členy.
Sláva Břečka
foto: www.freepik.com

HLEDÁME ZDRAVOTNÍ SESTRU DO ZVONEČKU BYLANY
Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb se sídlem v Českém Brodě, Pod Malým vrchem 1378, hledá pracovníky v pracovním zařazení – zdravotní sestra s registrací.
Požadujeme: středoškolské nebo VŠ vzdělání, klidnou a empa ckou osobnost, umění komunikace, trpělivost a vstřícnost ke klientovi, ochotu pracovat ve třísměnném provozu, výpis
z rejstříku trestů.
Nabízíme: pracovní poměr na dobu určitou (tříměsíční zkušební doba), s možnos prodloužení na dobu neurčitou; příjemné prostředí, platové podmínky dle zákona, včetně příplatků,
6 týdnů dovolené, příspěvek na závodní stravování.
Termín nástupu: ihned, případně dle dohody
V případě zájmu o zaměstnání se hlaste osobně, popř. telefonicky: Miroslava Moravcová,
tel.: 731 615 650.
Zasláním životopisu a dalších materiálů zájemce o zaměstnání souhlasí se zpracováním a uložením poskytnutých údajů v organizaci Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb, ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to
výhradně pro interní potřebu a pro účely náboru. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán.
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V Českém Brodě se představili nejlepší nohejbalisté
Oddíl nohejbalu pravidelně pořádá vrcholné akce v podobě mistrovství České republiky v různých kategoriích a disciplínách. Tentokrát jsme v sobotu 26. 8. 2017 uspořádali MČR trojic mužů, tedy nejpres žnější kategorii, kterou nohejbal vůbec nabízí. Prezentovalo se celkem 20 sestav, z toho každé extraligové družstvo
postavilo do boje o tul minimálně 2 sestavy, vody přijel vířit druholigový tým Holic (za který nastupoval
reprezentant Pavel Kop) a prvoligový tým Startu Praha.
Turnaj byl zahájen proslovem místostarosty Českého Brodu Pavlem Janíkem a prezidentem Českého nohejbalového svazu Kamilem Kleníkem, poté
zazněla v areálu státní hymna a nohejbalové bitvy
začaly naplno a velmi zostra. Všichni hráči touto
dobou ladí formu na vrchol sezóny v podobě playoﬀ dlouhodobé soutěže, a tak byl velmi kvalitní nohejbal vidět již v základních skupinách, ze kterých
překvapivě nepostoupila ani jedna sestava Čakovic
a neuspěl ani elitní smečař a opora národního týmu
Jan Vanke z Karlových Varů. Domácí předváděli velmi bojovné výkony, ale ani jedna z našich sestav se
mezi nejlepších 8 týmů neprobojovala, a tak jsme
se v další čás turnaje mohli všichni plně věnovat
pořadatelským povinnostem.
Mezi nejlepší 4 týmy se probojovaly velmi překvapivě, ale zcela zaslouženě 2 sestavy Čelákovic,
které doplnil tým Šacungu a Modřic. Modřič hráči během turnaje stupňovali svůj výkon a z finále
udělali exibici pro týmu Čelákovic a dokázali tak
3x za sebou získat tul mistra České republiky
v kategorii trojic, to se ještě nikdy nikomu v tomto sportu nepovedlo. Tře místo vybojovala druhá sestava Čelákovic a nepopulární bramborovou
medaili si odvezli hráči Šacungu. Nejlepší hráčem
turnaje byl vyhlášen hráč Šacungu Fran šek Kalas,
který po celý den bavil diváky extrémními zákroky
v poli a jedinečným stylem smeče.

Nový nohejbalový stánek prošel zatěžkávací zkouškou a prošel na jedničku. Zázemí v podobě šaten,
sociálního zařízení, klubovny, herních ploch a tribuny, patří k nejlepším a nejmodernějším, které
lze v nohejbalových areálech na celém území České republiky najít. Věřím, že jsme jako pořadatelé
nikoho z přítomných nezklamali a že v dalším roce
uspořádáme znovu nějakou vrcholnou akci.
O den později jsme pořádali Mistrovství České republiku v singlu žen, kde jsme měli 3 želízka v ohni.
Naše holky prošly poměrně hladce svými základními skupinami a dále se všechny probojovaly
mezi nejlepší 4 hráčky turnaje. Nakonec nestačily
na netradiční styl hráčky Vršovic Anety Foj kové,
která vybojovala zlatou medaili, takže na nás zbyla
následující tři místa.
Jan Sýkora – předseda oddílu nohejbalu
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Svatováclavské městské střelecké slavnos
pro historickou kuši – Český Brod
Již devátý ročník Svatováclavských střeleckých slavnos pro historickou kuši se uskuteční v sobotu
30. 9. 2017 na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici. Soutěžit ve střelbě z historických kuší
budou střelci z celé české republiky, jakož i střelci z německého Bernau bei Berlin, které je spolu s městem
Český Brod zapojené do Společenství měst s husitskou minulos a tradicí.
Střelecké slavnos začínají v 11.00 hod. slavnostní
přísahou střelců. Po slavnostním ceremoniálu začíná soutěž ve střelbě, která je doplněna o zajímavý
historický program. Program zahrnuje středověkou hudbu v podání skupiny Peregrin, boj městské hotovos , program o střelectví, představení
loutkového Petrpaslíkova divadla, dobový život na
parkánu doplněný o středověkou kuchyni, řemeslné stánky, střelce z ručnic a krčmu U Vola, kde je
připraveno občerstvení a kryté posezení pro sledování programu.

vzdálenost dvace pě metrů. Následuje střelba
na trámek, kdy šest nejlepších střelců má za úkol
zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích hodin o rozměru 9x25 cm. K tomu má střelec možnost čtyř výstřelů. Tři nejlepší střelci, kteří postoupí do finále,
se utkají ve střelbě na malovaný terč. Tato střelba
je vedena vsedě a každý ze střelců má pouze jeden
pokus zasáhnout terč. Ten, jehož šipka je umístěna
nejblíže středu malovaného terče, vyhrává celou
soutěž a odnáší si střelecký odznak, pohár a samozřejmě malovaný terč.

Svatováclavské městské střelecké slavnos svým
obsahem poměrně věrně navazují na střelecké
slavnos pořádané hrdými měšťanskými spolky
koncem stole patnáctého a zejména pak ve stole
šestnáctém a tomu odpovídají i střílené disciplíny.

Přijďte podpořit naše brodské střelce a nasát atmosféru dobových střeleckých slavnos . Tímto
jste všichni srdečně zváni.

Základní střílenou disciplínou je takzvaná střelba
Ku zdi, kdy na terče o průměru čtyřicet cen metrů střílí všichni přihlášení střelci dvanáct ran na

Akci za podpory města Český Brod pořádá Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta
Český Brod.
Mar n Semrád, Guardia Broda Bohemicalis
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Českobrodská vzduchovka – poděkování
V sobotu 26. 8. 2017 úspěšně proběhl již šestý ročník českobrodské vzduchovky. Akce se konala již tradičně
za českobrodskými hradbami a zúčastnilo se jí dvacet tři dospělých střelců, kteří soutěžili ve třech střílených disciplínách. K soutěži pro dospělé byla opět přiřazena i soutěž pro juniory od šes do čtrnác let.
Střílet se začalo krátce po třinácté hodině a již od
začátku bylo organizátorům jasné, že střelci celý
rok opravdu nezaháleli a pilně stříleli, neboť nastřílené hodnoty byly opravdu vysoké, ať se jednalo
již o tradiční účastníky soutěže či nově příchozí
střelce.
První místo z minulého roku obhajoval pan Pavel
Višňovský z Českého Brodu, který po drama ckém
finále na 25 metrů, tzv. střelbě Ku ptáku skončil nakonec na druhém místě. Překonán byl o pouhých
5 mm Jiřím Václavkem, který přišel do soutěže
dobově oblečen v prvorepublikové ČS uniformě,
která mu jistě přinesla štěs . Dlužno dodat, že finalisté na onu vzdálenost střílí na srdce ptáka o rozměrech 4,5x4,5 cm. Nejlepším střelcem v základní
čás byl však Daniel Opršal, který dosáhl nástřelu
úctyhodných 96 bodů a nedos žně se tak usadil
na prvním místě, což mu žel nebylo nic platno ve
finále, kde obsadil nakonec i tak velmi hezkou tře
příčku. I tak je vrtkavá střelecká štěstěna. Tradičním smolařem byl pak českobrodský střelec Ivan
Malík, který se tradičně každý rok umisťoval na
nepopulárním čtvrtém místě a letos chtěl smůlu
prolomit a probojovat se konečně do finále. K tomu mu bohužel moc nepomohla ani nově pořízená
unikátní sportovní vzduchovka Haenel ze třicátých
let, tedy za další rok?
V celkovém pořadí se letos umís li střelci takto:
V kategorii dospělých obsadil první místo Jiří Václavek, druhé místo Pavel Višňovský, tře příčka
Daniel Opršal. V dětské kategorii první místo obhájil Fran šek Semrád, druhé místo obsadil Jakub

Novák a tře příčku obsadil Michal Jelínek, všichni
z Českého Brodu.
Zvláštní poděkování patří Jiřímu Bolenovi, který
v rámci programu i po něm s účastníky a návštěvníky neúnavně prováděl okružní jízdy vojenským
veteránem Ford MUTT z roku 1970 a Vítovi Šmejkalovi za technickou pomoc. Dále Technickým službám města Český Brod a samozřejmě městu Český
Brod, za jehož podpory se soutěž každoročně pořádá.
Tímto realizační tým Českobrodské vzduchovky
děkuje všem za účast i pomoc a těšíme se na další
setkání. Střelectví zdar!
Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv
miesta Český Brod.
Mar n Semrád, Guardia Broda Bohemicalis
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V Sokole začal nový cvičební rok
Sokolovna se po letních prázdninách znovu otevřela všem, kdo mají chuť si zacvičit. Prvními návštěvníky
byli noví prvňáčci, které v sokolovně přivítali a pohodový vstup do školních let popřáli pedagogové II. ZŠ
i zástupci vedení města.
A hned následující týden se už dveře v sokolovně
netrhly. Sokolské oddíly postupně začaly rozjíždět
svoji činnost a přivítali ve svých řadách jak své „staré“ členy, tak i nováčky, kteří si přišli vyzkoušet, co
vše jim v sokolovně můžeme nabídnout – a že toho
není málo: všestrannostní cvičení pro dě všech
věkových kategorií, mažoretky, aerobik, zdravé cvičení, cvičení rodičů a dě , znovu obnovené pilates,
zdravotní cvičení pro seniory, scénický tanec, sebeobranu pro malé i velké, stolní tenis a i další oddíly,
které svoji činnost zahájí o pár týdnů později.
A jak už jsem naznačil v minulém čísle ČBZ, v září
bude kulturou sokolovna přímo nabitá: 20. září usedne na jeviš českobrodské sokolovny známý herec,
komik a moderátor pan Petr Nárožný. Jeho vystoupení si nenechte ujít, bude to bomba! Vstupenky
jsou v předprodeji v naší kanceláři, IC a drogerii Šlak
na náměs . V sobotu 23. září pořádáme tradiční Posvícenskou zábavu, zahraje nám na ní místní hudební skupina Syntéza. No a samozřejmě jako každý rok,
8. září začaly pravidelné taneční kursy pro mládež.

A na svoji první akci, která se bude konat první
středu v říjnu, si všechny seniory dovoluje pozvat
i náš Klub sokolských seniorů.
Zdárně pokračují i práce na fasádě sokolovny, do
konce září by měly být opravené všechny zděné
konstrukce na střeše a také boční strana sokolovny. Oříškem patrně bude zadní strana, kde se podle historických fotografií budou znovu modelovat
architektonické prvky, které ji kdysi zdobily a které
vzaly za své při socialis cké výstavbě bývalé restaurace a vinárny – dnešní „nové“ budovy sokolovny.
Každopádně sledujte naše webové stránky www.
sokolbrod.cz, veškeré informace a podrobnos najdete právě tam.
Příjemný začátek podzimu, třeba právě u nás v sokolovně.
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Fotbalové soustředění (kemp) liblické přípravky II
Po velmi vydařené sezóně 2016/2017 a vzpomínkách na loňské soustředění jsme v červenci vyrazili opět
na stejné místo do Heřmanic v Podještědí.
Čekalo na nás známé prostředí pro fotbal jako
stvořené. Počasí vyšlo mnohem lepší než v loňském roce a pro sportovní ak vity naprosto ideální, večer deš k a přes den lehce pod mrakem
s teplotami mezi 20-25 °C.
Soustředění se zúčastnilo letos 2x více kluků ve
věku od 7 do 12 let z naší liblické mladší, starší
přípravky a pár kluků z mladších žáků plus trenéři, celkem nás odjelo 35. Přípravy proto byly delší,
pečlivější a náročnější. Místo jsme vybrali záměrně
stejné po loňských zkušenostech. Sportovní, fotbalové prostředí na špičkové úrovni a personál, který
nás rozmazloval domácí kuchyní. Kluci, kteří se zúčastnili již loni, se moc těšili a , co jeli poprvé, byli
zvědaví a natěšení z jejich vyprávění.
Pobyt jsme letos prodloužili o jeden den na celých
šest dní od pondělí do soboty. Každý den byl vyplněn dvoufázovým tréninkem, dopoledne a odpoledne, s celodenním pitným režimem a kvalitní,
vydatnou stravou.
V polovině kempu jsme navš vili trénink s prohlídkou stadionu prvoligového týmu FK Jablonec. Celý
trénink kluci hlasitě povzbuzovali a tleskali každé
povedené akci fotbalistů, kteří byli, jsou nebo budou
členy reprezentačních výběrů České republiky. S některými jsme se po skončení tréninku k naší spokojenos mohli vyfotografovat a popovídat. Doufám,
že za pár let některý fotbalista od nás bude mít to
štěs a možnost hrát v podobném týmu v ČR.

Výkonost jak fyzická, fotbalová tak i psychická je
u všech kluků lepší a lepší. Jejich nadšení, radost
a fotbalové dovednos nás stále ženou dopředu
a nikdo z nás trenérů nemyslí na to, že by od této
práce, zábavy měl odejít. Kluci nám dělají obrovskou radost a u všech jsou vidět velké pokroky a respekt jeden k druhému.
Během soustředění proběhl také velmi oblíbený
a stále připomínaný turnaj namíchaných družstev.
Zde byly k vidění naprosto všechny emoce, smích,
křik, povzbuzování a také pláč a slzy. Všechny podobné dovednos a úkoly spojené také s úklidem
pokojů a chování během celého týdne byly odměněny na posledním společném večeru.
Myslím si, že se soustředění opět velmi povedlo
a posunulo nás o pár stupínků výš a každý z nás
bude ještě dlouho vzpomínat. Vznikla nová přátelství, někteří mají nové přezdívky a upevnila se parta, která je velmi důležitá pro kolek vní sport jako
je fotbal. Vše ukážeme v nové sezóně 2017/2018,
na kterou se moc těšíme. Další datum soustředění
máme již zamluveno a všichni se už teď moc těšíme na „Fotbalový kemp liblických borců“.
Děkujeme všem za podporu, trpělivost a sportovní
fotbalové nadšení.
„Hej Hej Hej Liblice jsou Nej“.
Jan „Vondrs“ Vondrášek – trenér TJ Liblice
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Českobrodský basketbal v létě 2017 – ohlédnu za soustředěními
a vzhůru do soutěží
Basketbal v Českém Brodě směřuje ke své 86. sezoně 2017/2018. Příprava na sezonu začala již tradičně
letními soustředěními. Do nové sezóny se chystá opět družstvo mužů a několik mládežnických celků.
Omlazený tým mužů absolvoval soustředění pod
vedením trenéra Jiřího Růžičky, bývalého reprezentanta ČR, v prodlouženém posledním prázdninovém víkendu (pátek – neděle) v českobrodské
sportovní hale. Tým trénuje s nasazením a v rytmu
tréninků úterky a čtvrtky se opět připravuje na
krajský přebor první třídy.
Výborně obsazené bylo soustředění žáků a žákyň,
které se konalo v polovině srpna ve sportovním
areálu města Jičín. Soustředění se zúčastnilo celkem 46 dě , 6 trenérů basketbalu, 2 pohyboví
trenéři a 4 dorostenci v rolích asistentů. Vzhledem
k tomu, že nejstarší zúčastněnou kategorií byla
děvčata do 14 let, dá se tento ročník z hlediska počtu zúčastněných dě považovat za rekordní. Dě
udělaly za týden velký pokrok a věříme, že jim elán
vydrží i do tréninků.

kých dvou basketbalových tréninků navíc jednou
týdně zajištěny i pohybové tréninky.
Družstvo U14 bude hrát celostátní ligu, družstva
U12 krajské přebory a družstvo U11 přípravné turnaje „Šmoulinka“. I přesto, že v těchto věkových
kategoriích není nejdůležitější vyhrát, ale to, aby
dě měly radost z pohybu a basketbal je bavil, nezbývá než všem popřát hodně úspěchů.
Stanislav Šaroch a Jakub Nekolný,
oddíl basketbalu TJ Slavoj Český Brod

Nejstarší kluci v kategorii do 15 let absolvovali
soustředění s celky Nymburka a stejně jako v minulé sezóně budou hrát soutěže za nymburské
týmy. Kluci budou hrát žákovskou ligu, mladší U14
a starší U15. Přejme oběma chlapeckým týmům,
aby obhájily loňskou účast na vrcholné celostátní
akci, aby opět postoupily na mistrovství republiky. Mimo tréninků v Nymburce budou mít chlapci
zajištěné i dva společné tréninky v Českém Brodě
s Janem Košařem.
Do nové sezóny vstupují další čtyři českobrodská
dětská družstva: družstvo žákyň U14 (trenér Jakub
Nekolný), družstvo mladších minižákyň U12 (trenéři Petr Fischer a Fran šek Civín), družstvo mladších minižáků U12 (trenéři Fran šek Tvrz a Lukáš
Kosík) a smíšené družstvo nejmladšího minižactva
U11 (trenéři Jan Košař a Markéta Stejskalová). Pro
všechna mládežnická družstva jsou mimo klasic-

NOVÁ KNIHA V IC
Informační centrum nabízí v prodeji novou publikaci od autora Jana Psoty: Dějiny Tuklat
a Tlustovous.
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Prázdniny ve Slavoji
I členové tělovýchovné jednoty jsou lidé těšící se na dovolenou, v případě dě a mládeže na prázdniny. Ale
do dvou měsíců prázdnin se promítají činnos trochu odlišné, než ty v době soutěží. Díky grantové podpoře
MŠMT a města mohly oddíly část prázdnin strávit na sportovních soustředěních nebo na mistrovstvích
republiky. Jen pro Správu je toto období naplněno opravami a letos i zpracováním inves čního záměru. Jak
tedy viděli zástupci oddílů prázdninové akce?
Za atle ku odpověděla Jana Čokrtová:
Říká se, že prázdniny jsou dobou lenošení, to
ovšem pro naše atlety určitě nepla . Srpnového
soustředění se zúčastnilo celkem 47 atletů. Kromě tréninků dvakrát denně (individuální/skupinový), plnili naši atle každý den některé disciplíny
víceboje pro jejich věkovou kategorii, přípravku
a mladší žactvo čekal pě boj, starší žákyně sedmiboj, zato starší žáci se již museli vypořádat s deví bojem. Pro zábavu a potěšení jsme uspořádali
zimní olympijské hry Hos nné 2017. Účastnili se
dě i trenéři rozděleni do skupin: Rakousko, USA,
Kanada, Německo a Norsko. Tyto státy soutěžily
v disciplínách krasobruslení, skeleton, curling, běh
na lyžích, hokej a biatlon. Podtrženo, sečteno na
soustředění jsme kvalitně potrénovali, dobře zrelaxovali a užili si spoustu zábavy.
Starší žactvo kromě soustředění plnilo celé prázdniny plány svých individuálních tréninků a ke konci prázdnin nás čekaly závody. Muži a ženy měli
27. srpna závod ve Staré Boleslavi a starší žáci
a žákyně soutěžili 1. září na čtvrtém kole krajského
přeboru družstev žactva v Kolíně. V září nás čeká
dalších pět závodů, tak nám držte palce.
Za tenis nám Z. Pučálka napsal:
V letních měsících jsme pořádali několik turnajů.
1.-2. 7. se hrál turnaj ml. žáků kat. “C“ Chlapce vyhrál náš Radovan Botek, dívky Kopřivová z Nehvizd.
8. 7. se konal turnaj babytenisu, který vyhrál Rath

z Klánovic před naší Švejcarovou. Mar n Kratochvíl
a Lucie Švejcarová pořádali příměstské tábory, kterých se zúčastnilo čtyřicet dě .
A co nás ještě čeká? 23. 9. tradiční turnaj o posvícenský koláč, tentokrát i pro ženské páry, 7. 10.
budeme stavět přetlakovou halu a 21. 10. se bude
v klubovně tenisu konat Valná hromada našeho
oddílu.
Nohejbalisté měli o prázdninách mistrovství republiky, o nichž napsali samostatný článek, rovněž
ak vity basketbalu jsou popsány v samostatném
článku.
Jaké byly prázdniny pro správu TJ:
A jak jsem již v úvodu zmínil, osiří-li sportoviště,
mají zaměstnanci správy čas na opravy, na které
v provozu moc času není, jako například výměny
podlahových kry n v šatnách. Letos ještě pro sekretariát přibylo psaní projektů. Ten první ve spolupráci s M. Ciniburkem je zaměřen na rekonstrukci atle cké čás stadionu na Ku lce, umělý povrch
na atle cké dráze, závlaha travnatého hřiště na atle ce a opravy večerního osvětlení. Druhý projekt,
který jsme zaslali na MMR se týkal prostor před
halou. Bohužel jsme nebyli úspěšní, a tak nás letos
čeká na hale zahájení oprav průčelí haly a boční
stěny haly, která vede k nohejbalu.
Na konci prázdnin však na TJ došla velmi smutná
zpráva o smr Milana Rolla st., který byl nadšeným
basketbalistou a v poslední době stejně nadšeným
spolupracovníkem správy a výkonného výboru zejména v otázkách majetkových. S chou vzpomínkou jsme se s ním rozloučili 28. 8. 2017.
Na konci srpna se konalo tradiční setkání s učiteli
TV ohledně rozvrhu hodin TV a spolupráci s TJ.
Za TJ Slavoj Český Brod,
Pavel Janík - předseda
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Z historie

Okresní starosta a poslanec Fran šek Pokorný
V letošním roce uplynulo 190 let od narození a příš rok uplyne 110 let od úmr jedné z nejvýznamnějších
osobnos Českého Brodu i celého kraje v éře Rakouska-Uherska, Fran ška Pokorného. Shodou okolnos se
zároveň letos podařilo zakoupit do sbírek Podlipanského muzea jeho luxusně provedené rodinné album, ve
kterém se před námi zhmotňuje významná českobrodská rodina z 19. stole a my můžeme jejím členům
bez nadsázky pohledět tváří v tvář.
Fran šek se narodil 26. srpna 1827
do zámožné rodiny,
která žila v Českém
Brodě mnoho generací - už roku 1655
byl do místního
kovářského cechu
přijat Matěj Pokorný a po roce 1690
vlastnil dům na
předměs kovář Vít
Pokorný. Fran škův
otec Josef Pokorný
působil v městské
správě jako „vrchní početvedoucí“, roku 1811 koupil za 53 síc zlatých polovárečný dům čp. 142 na
Pražském předměs a v roce 1833 si otevřel cihelnu na západním okraji českobrodského katastru
(později tzv. Klímova cihelna), čímž se vyšvihl mezi
českobrodskou majetkovou elitu. V areálu této
cihelny se od počátku nacházelo velké množství
archeologických nálezů, především koster a keramiky z různých kultur, ale například i stolička mamuta, dnes uložená také v Podlipanském muzeu.
Z Josefa se tehdy stal amatérský sběratel těchto
nálezů a v archeologické zálibě pak pokračoval
i zmíněný Fran šek Pokorný, který roku 1850 převzal otcovy nemovitos a podnik. Větší část jejich
zmíněné sbírky se později dostala darem do českobrodského muzea.
Na rozdíl od svého otce se Fran šek Pokorný ak vně zapojil do poli ky. Byl členem obecního i okresního zastupitelstva v Českém Brodě, v roce 1880 se
stal i první městským radním, dnešním slovníkem
místostarostou. Zásadním způsobem se zapojil do
snah o přenesení sídla zdejšího okresu z Kostelce
nad Černými lesy právě do Brodu, což nakonec
bylo korunováno úspěchem a Brod se stal správním centrem celého okraje, sahajícího od Labe až
k Sázavě a Říčanům. Zcela pochopitelně byl Fran -

šek hned v roce 1865
zvolen prvním okresním starostou v Českém Brodě a v této
funkci působil až do
roku 1874. V roce
1867 se stal spoluzakladatelem a prvním
předsedou
Českobrodského akciového
cukrovaru.
V 60. letech 19. stole se zapojil i do zemské poliky. V zemských volbách v lednu 1867 byl zvolen
poslancem Českého zemského sněmu a mandát
obhájil za týž obvod i v krátce poté konaných volbách v březnu 1867. V srpnu 1868 patřil mezi 81
signatářů státoprávní deklarace českých poslanců, v níž česká poli cká reprezentace hájila české
státní právo a česko-rakouské vyrovnání. Češ poslanci tehdy na protest prak kovali poli ku pasivní
rezistence, kdy bojkotovali práci zemského sněmu
a byli za neomluvenou absenci zbavováni mandátů a pak opětovně manifestačně voleni. Pokorný
takto byl zbaven mandátu pro absenci v září 1868
a zvolen znovu v doplňovacích volbách. Poli cky
patřil k tzv. staročechům. V doplňovacích volbách
v červenci 1874 už ovšem neuspěl, protože v jeho
volebním okrsku byl místo něj zvolen mladočeský
kandidát Alois Pravoslav Trojan.
Fran šek Pokorný zemřel 16. dubna 1908 v Českém Brodě, kde byl také pohřben po boku manželky. Protože si vážíme významných činitelů našeho
města, byl jeho hrob vloni osazen pamětní cedulkou a letos na jaře byla na náklady města obnovena i náhrobní deska.
Vladimír Jakub Mrvík
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Léto s knihami, čtením a posloucháním
Během letošního července a srpna jsme opět každé středeční odpoledne pozvali do naší knihovny všechny
dě na malé prázdninové živé čtení.
Naše hrací pódium a jeho nejbližší okolí se sedmkrát zaplnilo dětmi a jejich dospělým doprovodem,
všichni si přišli poslechnout pohádkové, napínavé
a poučné příběhy, ale i veselé básničky, které jsme
pro ně vybrali z dětských knih. Úvod každého setkání patřil loupežníku Rumcajsovi, Mance, Cipískovi a jejich kamarádům z lesa Řáholce, připomněli jsme si tak padesáté výročí uvedení večerníčku
O loupežníku Rumcajsovi v České televizi. Nechyběly ani v py, hádanky, kvízy a oblíbené obrázkové čtení, při kterém dě doplňovaly psaný text
„čtením“ obrázků, takže se mohli zapojit i úplně
nejmenší. Řady našich posluchačů dvakrát rozšířili
také účastníci příměstských táborů RC Kos čka. Na
závěr každého čtení dě malovaly obrázky a ilustrovaly tak, která kniha nebo příběh je nejvíce
zaujaly, nechybělo ani něco dobrého na zub. Kresby ze všech našich prázdninových setkání budou
vystaveny od září 2017 ve vstupní hale městské
knihovny.
Období prázdnin, kdy si vybírá „oddechový čas“
většina knižních vydavatelů a nakladatelů, jsme
letos využili také k pátrání po zajímavých, dříve
vydaných audioknihách, protože podle autorského
zákona mohou knihovny půjčovat zvukové záznamy až po uplynu deví měsíční ochranné lhůty od
jejich vydání. I když audioknihy nakupujeme a půjčujeme teprve od letošního ledna, máme již přes
200 tulů různých žánrů pro dětské i dospělé čtenáře a můžeme říci, že si tyto „knihy do ucha“ na-

šly mezi mnoha našimi čtenáři své stálé příznivce.
Kompletní nabídku audioknih k vypůjčení najdete
na našem webu www.knihovna-cbrod.cz - on-line
katalog - vyhledávání ve všech dokumentech - klíčové slovo AUDIOKNIHY.
Radka Šindelářová, Městská knihovna Český Brod
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Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Josef Svátek: Pamě kata Mydláře (audiokniha)
Známý příběh pražské katovské rodiny Mydlářů je historickým románem a strašidelným
vyprávěním zároveň. Suges vní hlas herce Miroslava Táborského provází posluchače
středověkou Prahou, jejími temnými zákou mi i popraviš . Seznámí nás nejen se světem
mučících nástrojů, ale i s odvrácenou stranou mnohých událos českých dějin, jejichž
byl kat Mydlář pozorovatelem. Na pozadí významných historických dějů, kriminálních
případů a soudních procesů 16. a 17. stole se odvíjí příběh plný strachu a krutos . Děsuplnou až horrorovou atmosféru nahrávky dokresluje množství zvukových efektů.
Kateřina Závadová, Jiří Votruba: Dobrou noc, můj hrdino!
Pohádky před spaním se dají nejen vyprávět, ale i kreslit. A může to být velké dobrodružství!
Holčička poprosí ta nka, aby jí něco namaloval. Nechce princezny, koníky ani jednorožce,
ale pořádného hrdinu, třeba horolezce nebo námořníka. Ta nek kreslí a společně s holčičkou vymýšlí, co jejich hrdiny potká. Jejich rozhovor se střídá s obrázky a postupně před nimi
roste a vzniká napínavý příběh v srdci velehor a posléze i na rozbouřeném moři. Táta je sice
šikovný kreslíř, ale někdy si ani on neví rady (nebo to snad dělá jen tak naoko?), a tak si holčička půjčí tužku a pomůže mu. Jak to celé dopadne, neví nikdo do poslední chvíle...
Helena Frischerová: Dny mého života
Helena Frischerová odešla v roce 1935 se svým manželem Abrahamem pracovat do Sovětského svazu, kde oba udržovali kontakty s místními českými umělci. Ve svých rusky psaných
pamětech, vydaných v Moskvě roku 2014, se věnuje období let 1937–1947, které strávila
jako jedna z obě tzv. Velkého teroru v táborech sovětského gulagu. Popisuje každodenní
krutou táborovou realitu, ale i četná přátelství, solidaritu mezi vězni a snahy o kulturní
zpříjemnění doby strávené za ostnatým drátem. Její manžel byl v lednu 1938 popraven,
Frischerová věznění přežila, ale do Československa se už nikdy nevrá la...
Ondřej Müller, Ros slav Walica: Dobrodružný svět Zdeňka Buriana
Mistr Zdeněk Burian se stal symbolem dobrodružství, roman ky a exo ky. Vstupte do
světa jeho fascinujících ilustrací a poznejte ranou tvorbu geniálního malíře, který dokázal dát příběhům duši. Výpravnou monografii tvoří většinou kompletní soubory ilustrací
ke knihám z nakladatelství J. R. Vilímek a několika dalších nakladatelů z let 1921–1947.
Jsou vždy uvedeny krátkou sta o autorovi i stručným obsahem knihy, aby čtenář získal
lepší přehled, k jakému ději se ilustrace váží. Kniha obsahuje také několik raritních,
knižně nevydaných ilustrací a studii o ilustrační tvorbě Zdeňka Buriana z pera znalce
jeho díla Ros slava Walici.

Kompletní přehled nových knih za měsíc září 2017 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Domácí hospic Nablízku děkuje městu Český Brod
Jménem celého týmu Domácího hospice Nablízku bych chtěla velice poděkovat městu Český Brod za poskytnu příspěvku na provoz. Příspěvek bude použit na pořízení kompenzační pomůcky a částečnou úhradu mzdy našeho týmu.
Domácí hospic Nablízku působí již více než rok
v regionu Lysé nad Labem a okolí vzdáleném cca
30 kilometrů. Do jeho působnos tedy patří také
město Český Brod. Velice nás těší, že jsme mohli
poskytnout své služby také klientům právě z Českého Brodu.
Domácí hospicová péče je určena klientům v terminálním stádiu života, nejčastěji s onkologickým
onemocněním. Cílem domácí hospicové péče je
zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním a umírajícím v posledních měsících jejich života v jejich domácím prostředí. Hlavním cílem je ulevit klientům od boles ,
zmírnit jejich zdravotní ob že na snesitelnou míru
a zmírnit jejich obavy, které jejich aktuální stav
přináší. Důležitou součás naší práce je podpora
pečující rodiny. Služba tedy zahrnuje nejen péči
zdravotní, ale také psychosociální podporu. Služby

domácího hospice jsou klientům dostupné 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
Možnost domácí hospicové péče se postupně dostává do povědomí lidí a je stále častěji využívaná.
Daří se nám naplňovat naše poslání a naše sestřičky jezdí za klienty do mnoha míst v okolí Lysé.
Přízeň našich podporovatelů, dárců i dobrovolníků
a především důvěra našich klientů a jejich rodin je
pro nás signálem, že naše práce má smysl, je důležitá a potřebná.
Informace o činnos domácího hospice Nablízku
a aktuality o dění se můžete dozvědět na našem
facebookovém profilu www.facebook.com/hospiclysa a webových stránkách www.hospic-lysa.cz.
Za Domácí hospic Nablízku,
Pavlína Furgaláková, ředitelka

Začátek a konec
Vzdělanci všech dob si lámali hlavu, jak označit etapy lidského života. Podle starozákonního žalmu se dožíváme sedmdesá , a když jsme při síle, osmdesá let. Naše roky jsou jak „tráva, která odkvétá hned ráno,
zrána rozkvete a už odkvétá, večer uvadne a uschne“.
V dnešním chápání se to už tak nekomplikuje, většina z nás má představu o prvním, druhém a tře m
věku svého života. Přesto se neubráníme představě, že k těmto třem věkům nutno přičlenit ještě
dva, možná kratší, o to důležitější. To ž začátek
a konec. Několik málo prvních let člověka formuje.
První krůčky, vstup do školy. S koncem je to podobné. Máme krátký čas doplnit obraz, který o sobě
zanecháme. Úcta k starým, nemocným a především k umírajícím lidem patří k základním pilířům
našeho hodnotového systému.
V našem městě máme od letošního září zvláštní
možnost konfrontace počátku a konce. V areálu bývalé okresní nemocnice vznikla přestavbou pavilonu infekce nová školní budova. Ukazuje se, že tato

funkcionalis cká stavba patří k tomu nejlepšímu,
co se ve 20. stole v Brodě postavilo. Vstupní prostor, chodby správných proporcí a světlé místnos
nabízejí skvělé možnos pro školu 21. stole . O to
víc, že nový školní areál z jižní strany lemují krásné
vzrostlé stromy. Nad m se radujeme a dětem přejeme krásné měsíce a dny trávené v těchto prostorách, které zásadně ovlivní jejich budoucnost.
Zcela jinak to vypadá o pouhých pár desítek metrů
dál. Z původního špitálu jsou dnes v provozu již jen
dvě budovy. Ta hlavní, s původní šedivou fasádou
a dnes už neplatným nápisem „Okresní nemocnice“. A přes ulici pak bývalá porodnice s novou žlutou fasádou a plastovými okny. Uvnitř, ve vesměs
původních interiérech, své často poslední dny tráví
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přes stovka pacientů ve věku většinou hodně nad
sedmdesát i osmdesát let. Podmínky zde nejsou
důstojné. Když navš víte jednotlivé pokoje, spatříte původní otlučené postele z 60. let, stolečky ze
70. Prastaré linoleum na podlaze. Koupelny a toalety na chodbě společné. Před několika lety se tu
točil historický film s J. Bartoškou a filmaři by mohli pokračovat i dnes, mnoho se toho nezměnilo,
spousta rekvizit je zcela původních.
Neútěšný stav naší českobrodské nemocnice některé místní pamětníky i nově přistěhovalé občany
naplňuje lítos , jiné hanbou nebo hněvem. Takto
léčebna dlouhodobě nemocných rozhodně vypadat nemá! Každý z nás jednou zestárne, každému

Píšete nám
se přiblíží jeho poslední měsíce a dny. Zkusme si
představit, zda budeme ch t v případě nemoci ležet v takto (ne)upravené budově nebo někde úplně jinde. Záměrně neříkám, kdo za to může. Zda
spíše provozovatel (Nemocnice Český Brod, s.r.o.),
majitel budov (město Český Brod) nebo všeobecné
podmínky panující ve zdravotnictví (Ministerstvo
zdravotnictví, potažmo český stát, potažmo my
všichni). Nezbývá než si přát, aby se něco stalo,
něco proměnilo, v hlavách i srdcích těch, kteří jsou
kompetentní. Zázraky se dějí. Jednou bude naše
českobrodská nemocnice patřit k tomu, na co budeme v našem městě hrdí.
Marek P. Lukášek, farář a nemocniční kaplan

O českobrodském posvícení
Drazí přátelé, v těchto dnech společně oslavíme posvícení našeho farního kostela v Českém Brodě. Budeme mít tu příležitost oslavit tuto slavnost s naším otcem arcibiskupem, Dominikem kardinálem Dukou.
V rámci oslav 580 let povýšení našeho města na
královské také otec kardinál požehná nový městský prapor. Rád bych vás tedy všechny na tuto
slavnost pozval.
Pár dní po této slavnos týkající se našeho města
oslavíme další významný den, který patří v našem
národě mezi státní svátky – svátek sv. Václava.
V dějinách zaznívaly různé interpretace této osoby.
Těmto interpretacím se nyní nechci věnovat – to
bych nechal např. na panu Mrvíkovi, či jiných historicích. Rád bych ale vyzdvihl jednu věc, která může
být aktuální i pro nás v dnešní době.
Jednou z významných věcí, které sv. Václav učinil,
byla stavba rotundy sv. Víta na Pražském hradě. Tato
stavba stála na místě dnešní katedrály. Sv. Václav
tuto rotundu začal stavět, jelikož dostal od císaře
Jindřicha rámě sv. Víta. Tento úkon (předání ostatků
tohoto světce) mělo ohromný význam. Oblast Svaté
říše římské měla k sv. Vítu velkou úctu. Považovala jej
za světce, díky kterému se tato říše tak vzmohla. Pokud tedy císař dal ostatky tohoto světce sv. Václavovi, vyjadřoval m velké přátelství a především přání,
aby se i naše země podobným způsobem vzmohla.
V dnešní době se jistě nacházíme v jiné poli cké
situaci. A přesto můžeme uvažovat o tom, že ně-

které prvky jsou podobné. Nejen naše země, ale
celá Evropa, si v kontextu migrační krize pokládá
otázku o našich kořenech, o naší kultuře. Postupně, i když stále velmi pomalu, začínáme zjišťovat,
že jsme se v některých projevech dostali do slepé
uličky. A nyní hledáme, jak z toho ven. Stále inklinujeme k tomu zakládat svou kulturu na liberální
demokracii a podobných „pseudokulturách“.
Svatý Václav nás učí, že pravou kulturu a stát není
možné stavět na nějakých ideologiích (ať rudých,
evropských, či genderových…), náboženské, kulturní a jiné korektnos , ale že je možné stavět jen
na člověku. Přičemž mto člověkem mám na mysli
světce. Ne nutně ve smyslu církevním – to ž někdo, kdo byl církví svatořečený, ale ve smyslu, že se
jedná o člověka mravného, pevného, ctnostného.
Jen obnovou nás samých, m, že se staneme novými „světci“ dnešní doby, naší společnos , že se
staneme novými „svatými Víty a Václavy“ naší společnos , můžeme vytvářet novou budoucnost.
Chtěl bych nám všem popřát, abychom vnímali
aktuálnost tohoto svatého počátku našich dějin
a abychom objevovali svou úlohu v dnešním světě.
R. D. Mar n Sklenář
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Ob žnost – lehká
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Řešení

Ob žnost – středně těžká

Sudoku

Zábava

Českobrodský zpravodaj
září 2017

31

Postřižinský zavírák (Poříčany – Nymburk vlakem) start v 10.00 v Nymburce
Západní Brdy – výlet Klubu českých turistů

KD SVĚT

městská knihovna

KD SVĚT

start v budově IC

výlet KČT

sportovní hala

9. 10., 19.00

12. 10., 10.30

13. 10., 17.00

14. 10., 8.30

14. 10.

14. a 15. 10., 9.30

Českobrodská soutěž v aerobiku – cvičení podle lektora, závod aerobiku a pohybových sestav

Učíme se filmem – filmový fes val s diskusí na téma urbanismus, veř. prostranství, udrž. rozvoj města

Vodníčkova dobrodružství – malé pohádkové čtení a hraní pro dě MŠ Poříčany

Křeslo pro hosta – Kateřina Neumannová, olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích

Vodníčkova dobrodružství – malé pohádkové čtení a hraní pro dě MŠ Kollárova

Úkryt v ZOO – promítání válečného dramatu z druhé světové války (2017)

KD SVĚT

Fotbal, muži B, SK Český Brod – Pěčice

Miluji tě modře – roman cká filmová komedie (Česko 2017, 90 minut)

městská knihovna

Ku lka

8. 10., 14.30

Fotbal, muži A, SK Český Brod – Neratovice

Fotbal, TJ Liblice starší přípravka, turnaj Liblice

Fotbal, dorost, SK Český Brod – Velim a muži C, SK Český Brod – Kšely

Stavba přetlakové haly

Českobrodská padesátka – 51. ročník dálkového pochodu a cykloturis cké jízdy

Jiří Kolbaba – Fotograf na cestách, splněný sen – diashow známého cestovatele a fotografa

Vodníčkova dobrodružství – malé pohádkové čtení a hraní pro dě MŠ Tismice a Tuchoraz

Hmyzáčci aneb Nech brouka žít... odpolední živé čtení pro dě (pohádky a příběhy o broučcích)

Vodníčkova dobrodružství – malé pohádkové čtení a hraní pro dě MŠ Kollárova

Týden knihoven – 21. ročník celostátní akce, podrobnos v MK nebo na www.knihovna-cbrod.cz

Fotbal, TJ Liblice žáci – Volárna; TJ Liblice B - AFK Pečky B

9. 10., 9.30 a 10.15

KD SVĚT

7. 10., 19.00

Českobrodský zpravodaj
září 2017

Ku lka v pohybu 2017 – zábavné sportovní odpoledne s NNO, Divadélko Kůzle, ukázky sportů…

Fotbal, starší žáci – Krajský přebor skupiny B, SK Český Brod – Říčany

Tyčky Lenky Šošolíkové – pozvánka na výstavu fotografií liblických vysílaček

Výstava obrazů Bedřicha Starého v kavárně KD SVĚT

Petr Vlček: Nahlédnu nejen do krajiny Východních Čech – výstava obrazů

Zlatý věk Českého Brodu – prodloužená výstava o historii našeho města

Více na www.cesbrod.cz/akce

8. 10., 15.00

hřiště TJ Liblice

Ku lka

Ku lka

7. 10., 10.15 a 13.00

7. 10., 10.00

tenisové kurty

7. 10., 8.00

7. 10., 16.00

KD SVĚT

start budova úřadu

městská knihovna

5. 10., 9.15 a 10.00

7. 10., 6.30 – 10.30

městská knihovna

3. 10., 16.00

6. 10., 19.00

městská knihovna

Ku lka

1. 10., 14.00 – 17.00

2. 10., 9.30 a 10.15

Ku lka

1. 10., 9.30

hřiště TJ Liblice

Galerie K

1. 10. – 31. 10.

městská knihovna

KD SVĚT

1. 10. – 31. 10.

2. – 8. 10.

KD SVĚT

1. 10. – 31. 10.

1. 10., 10.15 a 16.00

Podlipanské muzeum

1. 10. – 31. 10.

KALENDÁŘ AKCÍ – říjen 2017

KD SVĚT

nákupní zájezd

sportovní hala

Ku lka

28. 10., 6.00

28. 10., 19.00

29. 10., 14.30

Ku lka

28. 10., 14.00

KD SVĚT

Park/Pivovarský rybník

22. 10., 14.00 a 16.00

28. 10., 11.30 a 14.30

sportovní hala

22. 10., 10.00

24. 10., 8.00 – 16.00

Ku lka

22. 10., 9.30

hřiště TJ Liblice

sportovní hala

21. 10., 18.00

městská knihovna

Klubovna tenisu

21. 10., 16.00

22. 10., 10.15 a 15.30

hřiště TJ Liblice

21. 10., 15.30

23. 10., 9.30 a 10.30

Ku lka

21. 10., 10.15

Bulánka, Krymlov, Komorce, Oplany, Propast – výlet Klubu českých turistů

výlet KČT

sportovní hala

21. 10.

KD SVĚT

20. 10., 19.00

21. 10., 9.00 a 13.00

Biostory – divadlo MALÉhry uvádí komedii – reflexe dnešní společnos , našich představ a snů…

městská knihovna

19. 10., 9.30 a 10.15

Seminář pro veřejnost – poruchy učení, aneb když jde učení ztuha

Fotbal, muži C, SK Český Brod – Kšely

Basketbal, muži, Český Brod – Kolín B

Polsko – tržnice Kudowa Zdroj, přihlášky informační centrum

Princové jsou na draka – muzikálová pohádka pro dě

Fotbal, muži C, SK Český Brod – Kozojedy a muži A, SK Český Brod – Velvary

Puss in boots/Peter Black III. – Divadelní centrum uvádí vzdělávací pořady pro ZŠ

Vodníčkova dobrodružství – malé pohádkové čtení a hraní pro dě MŠ Sokolská, Chrášťany

Fotbal, TJ Liblice žáci – Konárovice; TJ Liblice B – Tismice

Běh Republiky Československé – 16. ročník běhů pro mládež a dospělé

Basketbal, U14 dívky – Hradec Králové A

Fotbal, starší žáci, SK Český Brod – Poděbrady

Basketbal, U14 dívky Český Brod – Hradec Králové B

Valná hromada tenisového oddílu

Fotbal, TJ Liblice A - Bílé Podolí

Fotbal, dorost, SK Český Brod – Sokoleč

Basketbal, U12 chlapci Český Brod – Nymburk; U12 dívky Český Brod - Sadská

Vodníčkova dobrodružství – malé pohádkové čtení a hraní pro dě MŠ Sokolská

Setkání s filmem – snímek Petera Brooka Marat-Sade z roku 1967.

MěÚ Český Brod

Zvonice v parku

16. 10., 17.00

Vodníčkova dobrodružství – malé pohádkové čtení a hraní pro dě MŠ Liblice

Fotbal, muži B, SK Český Brod – Uhlířské Janovice

Hudební dobrodružství plné etnické akus ky

YouShow – putovní pořad s předními českými youtubery (House, Fimlar a Benatar)

Fotbal, muži C, SK Český Brod – Kouřim B a muži A, SK Český Brod – Hostouň

Pečení chleba ve Štolmíři – přijďte přivonět a ochutnat

Podzimní slavnos – dílny s podzimní téma kou

18. 10., 19.00

Ku lka

městská knihovna

15. 10., 14.30

16. 10., 9.45

KD SVĚT

kostel sv. Havla

14. 10., 16.00

14. 10., 12.30 a 15.30

14. 10.

Štolmíř

Ku lka

14. 10., 10.00 – 16.00

SOŠ Liblice

14. 10., 10.00 – 16.00

Pískat a hrát lze
prakticky na cokoliv!
Přijďte si poslechnout
mistra Jiřího Stivína!
Kostel sv. Jakuba, KOUNICE,
neděle 1. října 2017, 18 hod
Pořádá: Římskokatolická farnost Český Brod
Mediální partner:
CV Relevant, s.r.o.
Vstupné: v předprodeji 200,- Kč (MKIC Český Brod), na místě 250,- Kč
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www.tiskarna-machacek.cz

E1<WK\p<^s dͲ\1:EϮϬϭϳ
ĞƐŬǉƌŽĚ͕<ƌĄůĞ:ŝƎşŚŽϯϯϮ͕ϮϴϮϬϭ
dĞůĞĨŽŶ͗ϯϮϭϲϭϮϮϭϴ͕ŵŽďŝů͗ϳϯϱϭϳϰϴϰϰ
Email: novakova@cesbrod.cz, www.kdsvet.cz, facebook.com/kdsvet
6/10/19:00
:ŝƎş<ŽůďĂďĂͬ&ŽƚŽŐƌĂĨŶĂĐĞƐƚĄĐŚͬ^ƉůŶĢŶǉƐĞŶ
ŝĂƐŚŽǁĂǀǇƉƌĄǀĢŶşƐĐĞƐƚŽǀĂƚĞůĞŵĂĨŽƚŽŐƌĂĨĞŵ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϭϵϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϮϰϬ<ē͘
7/10/19:00
DŝůƵũŝƚĢŵŽĚƎĞͬĨŝůŵ
<ŽŵĞĚŝĞͬZŽŵĂŶƚŝĐŬǉͬĞƐŬŽͬϮϬϭϳͬϵϬŵŝŶ
ĄŬůĂĚŶşǀƐƚƵƉŶĠϴϵ<ēͬ^ƚƵĚĞŶƚŝ͕ƐĞŶŝŽƎŝĂĚĢƚŝĚŽϭϱůĞƚϲϵ<ē͘
8/10/15:00
Úkryt v ZOO / film
ŝǀŽƚŽƉŝƐŶǉͬƌĂŵĂͬ,ŝƐƚŽƌŝĐŬǉͬsĄůĞēŶǉͬh^ͬĞƐŬŽ
sĞůŬĄƌŝƚĄŶŝĞͬϮϬϭϳͬϭϮϳŵŝŶ
ĄŬůĂĚŶşǀƐƚƵƉŶĠϴϵ<ēͬ^ƚƵĚĞŶƚŝ͕ƐĞŶŝŽƎŝĂĚĢƚŝĚŽϭϱůĞƚϲϵ<ē͘
<ƎĞƐůŽƉƌŽŚŽƐƚĂͬ<ĂƚĞƎŝŶĂEĞƵŵĂŶŶŽǀĄ
9/10/19:00
,ŽƐƚĞŵũĞďǉǀĂůĄēĞƐŬĄďĢǎŬǇŶĢŶĂůǇǎşĐŚĂďŝŬĞƌŬĂ͕ŽůǇŵƉŝũƐŬĄ
ǀşƚĢǌŬĂĂŵŝƐƚƌǇŶĢƐǀĢƚĂǀďĢŚƵŶĂůǇǎşĐŚ͘DŽĚĞƌƵũĞ:ŝƎşsĂŶşēĞŬ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϬϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϮϱϬ<ē͘
13/10/17:00 hēşŵĞƐĞĨŝůŵĞŵͬĨŝůŵŽǀǉĨĞƐƚŝǀĂůƐƉſĚŝŽǀŽƵĚŝƐŬƵƐş
WƎĞĚƐƚĂǀĞŶşŶŽǀĠŚŽĂƌĐŚŝƚĞŬƚĂŵĢƐƚĂƉĂŶĂ:ŝƎşŚŽWĂǀůşēŬĂ͕ŬƚĞƌǉƐĞ
ƵũŵĞƉſĚŝŽǀĠĚŝƐŬƵƐĞƐŚŽƐƚĞŵĂƌĐŚŝƚĞŬƚĞŵĚĂŵĞŵ'ĂďƌŝĂŶĞŵ͘
,ůĂǀŶşǀĞēĞƌŶşĚŽŬƵŵĞŶƚĄƌŶşĨŝůŵhƌďĂŶŝǌŽǀĄŶŽ͘
dĠŵĂĂŬĐĞƵƌďĂŶŝƐŵƵƐͬsƐƚƵƉǌĚĂƌŵĂ
14/10/16:00 zŽƵ^ŚŽǁ͗,ŽƵƐĞн&ŝŵůĂƌнĞŶĂƚĂƌĂĚĂůƓşͬƐŚŽǁ
sĞƐŬĠŵƌŽĚĢŽĚƐƚĂƌƚƵĞũŵĞŶŽǀǉƉƵƚŽǀŶşƉŽƎĂĚƐƉƎĞĚŶşŵŝ
ēĞƐŬǉŵŝǇŽƵƚƵďĞƌǇ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϬϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϮϱϬ<ē͘
20/10/19:00 ŝŽƐƚŽƌǇͬďƌŶĢŶƐŬĠĚŝǀĂĚůŽD>ŚZzͬŬŽŵĞĚŝĞ
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϱϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϮϳϬ<ē͘
28/10/16:00 WƌŝŶĐŽǀĠũƐŽƵŶĂĚƌĂŬĂͬŬƵůƚŽǀŶşŵƵǌŝŬĄůƉƌŽĚĢƚŝͬƉƌŽŶĄũĞŵ
,ƌĂũĞƉƌĂǎƐŬĠŝǀĂĚůŽƉŽŚĄĚĞŬĂůŝďĞƌĞĐŬĠŝǀĂĚůŽ&͘y͘aĂůĚǇ͘
:ĞĚŶŽƚŶĠǀƐƚƵƉŶĠϭϰϵ͕Ͳ<ē͘sƐƚƵƉĞŶŬǇůǌĞǌĂŬŽƵƉŝƚŽŶůŝŶĞŶĂ
<ƵůƚƵƌŶşŵƉŽƌƚĄůƵŶĞďŽǀŶĂƓĞŵŝŶĨŽĐĞŶƚƌƵ͘
<ĂǀĄƌŶĂŽƚĞǀƎĞŶĂǀǎĚǇŚŽĚŝŶƵƉƎĞĚƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶşŵ;ŬƌŽŵĢŬŝŶĂͿ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũĂƌĞǌĞƌǀĂĐĞ͗/͕ŶĄŵ͘ƌŶŽƓƚĂǌWĂƌĚƵďŝĐϱϲ͕ĞƐŬǉƌŽĚ͘
KŶůŝŶĞǀƐƚƵƉĞŶŬǇ͗ǁǁǁ͘ŐŽŽƵƚ͘Đǌ͘

YouShow
putovní pořad

Přední youtubeři:

House, Fimlar
a Benatar

14/10/2017 16:00 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

festival
besedování

Hlavní hosté: architekt Adam
Gabrian a architekt města
Český Brod Jiří Pavlíček.
večerní dokumentární film
Urbanizováno (Urbanized).
Ve spolupráci s Region Pošembeří o.p.s.

13/10/2017 17:00 hodin

VSTUP ZDARMA

INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Divadlo MALÉhRY / komedie

Biostory
Režie: MALÉhRY

20/10/2017 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 250 Kč, NA MÍSTĚ 270 Kč..
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Jiří Kolbaba
Fotograf
na cestách
Splněný sen

diashow
s cestovatelem a fotografem

6/10/2017 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 190 Kč, NA MÍSTĚ 240 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

pořádá

M

D
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MEMORIÁL VÁCLAVA HLADÍKA

TRADIČNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD DO VRCHU

͖͜ǤâÀ͖͔͕͛

ČESKÝ BROD

registrace online na www.casovkanatruba.cz z
prezence od 9:50 do 10:50 na startu
start v Dolánkách pod kopcem na Truba
trať pro horská i silniční kola
!!! POVINNÁ CYKLISTICKÁ PŘILBA !!!

VRÁTKOV

START

DOUBRAVČICE

bohemia
apple

KOSTELEC N/Č/L

AutoMotoVelo

www.automotovelo.cz

Farma PROCHÁZKA SEMICE

WWW.CASOVKANATRUBA.CZ

Dětská skupina

LA PALOMITA
Náměstí Arnošta z Pardubic č. 25, Český Brod
Pro děti od 2 do 6 let

Od 1.11.2017 každý všední den kromě státních svátků včetně
školních prázdnin.
Počet dnů v týdnu
5
5
3 (po, út, čt)
3 (po, út, čt)
2 (st, pá)
2 (st, pá)
V ceně není uvedeno stravné!

Denní doba

Počet hodin za měsíc

Cena

7.00 – 17.00
7.00 – 13.30
7.00 – 17.00
7.00 – 13.30
7.00 – 17.00
7.00 – 13.30

200
130
120
78
80
52

5 000,3 500,3 300,2 300,2 500,1 850,-

Strava bude počítána dle navštěvovaných dnů. Cena celodenní stravy bude upřesněna!

Přihlášky a více informací u Terezy Stuchlové, 723 345 766 nebo
tereza.sichova@mamaloca.cz

Domácí hospic
Nablízku, z.ú.
Dovolujeme si Vám představit Domácí hospic Nablízku, z. ú., který si
klade za cíl poskytovat péči těm lidem, u nichž medicína vyčerpala
všechny své možnosti.

Co je domácí hospic?
● Je to odborná zdravotně-sociální služba pro nemocné, kteří se ocitli na konci své životní cesty
a chtějí své poslední dny strávit doma, v kruhu svých blízkých.
● Nemocnému pomáhá odstranit nebo zmírnit bolest a zajišťuje mu takovou péči, aby
v posledních chvílích života nezůstal osamocen a současně byla plně respektována jeho
lidská důstojnost.
● Péče je poskytována kvalifikovaným týmem, který odborně a lidsky podporuje rodinu
v každodenní péči o své blízké a doprovází je i v nelehké době po jejich smrti.
● Klient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo na naše kontaktní centrum, na které se
mohou kdykoliv obrátit se žádostí o radu a pomoc a to 24 hodin denně.

Kdo jsme a jaký je náš cíl?
● Jsme tým složený z lékaře, zdravotních sester, sociální pracovnice, psychoterapeuta,
duchovního a dobrovolníků.
● Zajišťujeme specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným umírajícím lidem v jejich
domácím prostředí v kruhu jejich nejbližších.
● Poskytujeme službu klientům v Lysé nad Labem a v okolních městech a obcích v okruhu do
30 km (Nymburk, Benátky n. J., Český Brod, Čelákovice, Brandýs n. L., atd.)

Jak můžete být nápomocni Vy?
● Domácí hospicová péče není zatím hrazena z veřejného zdravotního pojištění a platby
pacientů kryjí jen malou část skutečných nákladů.
● Hledáme proto dárce, kteří by nám pomohli získat nezbytné finanční prostředky na
provoz hospice. Budeme vděčni za každou formu Vaší podpory!
● Za všechny naše klienty, kterým chceme být nablízku, Vám předem srdečně děkujeme.
Aktuální informace o naší činnosti najdete také na našich webových stránkách www.hospic-lysa.cz
či facebook https://www.facebook.com/hospiclysa/

Domácí hospic Nablízku, z.ú
IČ: 04066502, sídlo: Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 731 268 306
www.hospic-lysa.cz, e-mail: info@hospic-lysa.cz, č. ú.: 2300803840/2010

Kdy: neděle 1.10.2017 od 14:00
Kde: Sportovní areál na Kutilce, Český Brod

Divadélko Kůzle
Opičí a slalomové dráhy Ukázky
sportů
Jízda na koních

Fotbal
Basketbal
Florbal

Atletika
Autíčkové dráhy

Aerobic
Mažoretky
Taekwondo

Den otevřených dveří v SK Český Brod a NZDM Klub Zvonice

poĜádá dne

14. 10. 2017 od 10.00 do16.00 hod.

ve StĜední odborné škole v Liblicích

Dílniþky pro dČti
PĜíprava na Dušiþky a Halloween
Možnost zakoupení podzimních dekorací
Malé obþerstvení
Malá burza dČtského obleþení, hraþek a
sportovních potĜeb pro dČti

Vstupné dobrovolné
Více informací o Spolku na www.liblice.estranky.cz, záložka Spolek pĜátel obce
Liblice nebo na facebooku spolku www.facebook.com/SpolekpratelobceLiblice

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

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

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

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

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
Do restaurace KUP v Českém Brodě
Do restaurace KUP v Českém Brodě

přijmeme
přijmeme

KUCHAŘE a/ KUCHAŘKU
ČÍŠNÍKA
SERVÍRKU
Výhodné
platové
podmínkyKč
MZDA
20.000
– 30.000
Tel.: 608 322 451

Tel. 608 322 451

www.restauracekup.cz

www.restauracekup.cz

0%

ÚROK
POPLATEK
RPSN

Akce platí do 31. 10. 2017

800 888 120

www.faircredit.cz

Zbrusu nová služba pro českobrodské motoristy

V srpnu letošního roku, bylo u nového
nákupního centra (OC Pila), na parkovišti u prodejny Billa zprovozněno již
sedmé samoobslužné mycí centrum
společnosti CW plus s.r.o. Očistu svého
plechového miláčka zde můžete otestovat ve třech prostorných boxech a dvou
výkonných vysavačů interiérů. Motoristé
tak mají možnost naplno využívat kvalitu
tzv. bezkontaktního mytí s jednoduchou

obsluhou a minimální čekací dobou
za více než rozumnou cenu, otevřeno
je nonstop.
Nejen ﬁrmy mohou využít kromě
standardní platby mincemi možnost
zvýhodněných plateb formou přednabitých čipových klíčů nebo karet, které
lze zakoupit u obsluhy. Samozřejmostí
je možnost úhrady bezkontaktní kartou
MasterCard a Visa v jednotlivých boxech,

případně je k dispozici měnička peněz.
Díky moderní technologii, která při
mycím procesu využívá vysoký tlak
změkčené teplé vody s rozpuštěným mikropráškem, zde nenajdete kartáče. Nemusíte tak mít žádné obavy z poškození
laku. Navíc se v celém procesu využívá
špičková belgická chemie, která zaručuje
vysokou kvalitu mytí. Celkový výsledek
je podpořen možností voskování vozu
a především pak oplachem vodou bez
minerálů (destilovanou vodou), díky které
na vozidle nezůstávají žádné šmouhy,
zaschlé kapky apod.
A cena? Tu si určujete vy sami… oplach
karoserie lze pořídit již od 10 korun, to
je také cena zhruba jedné minuty mytí.
Umytí středně velkého vozu tak vyjde
kolem 50 – 70,- Kč. Celý týden lze navíc
využívat 25% mycího času navíc v době
od 20:00 – 7:00 hodin.
Přesto, že se jedná o samoobslužné
mytí, je motoristům dopoledne i odpoledne k dispozici zkušená obsluha, která
ráda poradí, případně pomůže. Přijet
můžete kdykoli, otevřeno je nonstop.
Více také na www.cwplus.cz nebo FB
proﬁlu.

VĚ O
O EN
N VŘ
TE
O

BEZKONTAKTNÍ MYTÍ.

BEZ ČEKÁNÍ. BEZ ŠKRÁBANCŮ.

Vyzkoušejte dokonalé mytí moderní
mikropráškovou technologií za jedinečnou
cenu v novém mycím centru.

CarWash Český Brod,
u nové prodejny Billa

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
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VÝUKA ANGLI,TINY
PaEKLADY A TLUMO,ENÍ
•
•
•

«³ǡ³±
Přípravné kurzy k FCE a CAE, iremní kurzy
â«À«³«À
«ÀâõýÀ
Tel: 723 855 166, 321 695 141
email: aprogress@seznam.cz
www.aprogress.wattest.cz

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

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

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ

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

(14.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANýICE
S1: Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

kurzy

S2: MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

zaþínají

S3: StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

S5: Speciál

20:35 – 22:15

Info: tel: 603 238 090

v nedČli
1.10.2017

e-mail: vasova@volny.cz

Držitel certiﬁkátu ISO 9001, 14001

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

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

www.tanecni.net
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Kominictví
731 026 254

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

Jsme česká firma se sídlem v Mochově zabývající se návrhem, výrobou a montáží
typizovaného i zcela atypického nábytku a doplňků bytové architektury s mnohaletou
tradicí. Do našeho kolektivu přijmeme:

Provádíme veškeré
kominické práce

M

ěj Ste

ík

TRUHLÁŘE

at

hl

Požadujeme:
x Odpovídající vzdělání
x Minimálně 5 let praxe ve výrobě
x Samostatnost, flexibilita, aktivní přístup v komunikaci se zákazníky
x Řidičský průkaz skupiny B

MONTÁŽNÍKY
Požadujeme:
x Odpovídající vzdělání
x Minimálně 5 let praxe v oblasti výroby a montáže nábytku
x Logistické uvažování
x Samostatnost, flexibilitu, aktivní přístup

POMOCNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Požadujeme:
x Pečlivost, flexibilitu
x Chuť pracovat
x Truhlářské vzdělání výhodou nikoliv podmínkou – zaškolíme

LAKÝRNÍK

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Firma TENEL ČR s.r.o., provozovna Úvaly nabízí zajímavou práci na HP :
SERVISNÍHO TECHNIKA – mikroprocesorové řídící systémy
v energetice - SPŠE, VŠ
ELEKTRONIKA – návrhy HW, plošné spoje
PROGRAMÁTORA – jazyk C nebo Control Web
Kontakt: tel. 281 981 001-5 , E-mail: info@tenel.cz

Požadujeme:
x Pečlivost, flexibilitu, pracovitost
x Chuť učit
x Předchozí zkušenosti z obdobné pozice vítány, nikoliv však podmínkou - zaškolíme

Nabízíme:
x
x
x
x
x

Zajímavou, kreativní práci v mladém kolektivu
Výborné platové podmínky, motivační složka platu
Firemní akce
Truhlář – práce v dílně vybavené špičkovými stroji
Montážník – možnost práce na HPP i na IČO, auto, nářadí k dispozici

V případě zájmu, prosím, zašlete svůj životopis na jstraka@vestavstyl.cz nebo nás
kontaktujte telefonicky: 608 059 592
Bližší informace: www.vestavstyl.cz

Corporate

Volná pracovní místa

Lonza Biotec s.r.o., se sídlem v Kouřimi, součást
nadnárodní skupiny Lonza, hledá z důvodu nových
zákaznických projektů zaměstnance na pozice:
–
–
–
–
–

Chemik operátor
Směnový laborant
Mechanik měření a regulace
Provozní elektrikář
A další

Nabízíme:
– Zaměstnání v silné mezinárodní společnosti
– Možnost pracovat se špičkovými technologiemi na zajímavých
zákaznických projektech
– Další profesní rozvoj
– Motivující finanční ohodnocení
– 13.mzdu
– Roční bonus
– Směnový příplatek
– Příspěvek na dopravu
– Kvalitní a vyhlášené závodní stravování (cena menu pro
zaměstnance je 15 Kč)
– 5 týdnů dovolené
– Penzijní připojištění po 1.roce zaměstnání
– Placené pracovní volno v případě určených rodinných událostí
– Příspěvek na rekreaci dětí zaměstnanců
– A další ...
Váš životopis, prosím, zašlete na adresu zamestnani@lonza.com
případně volejte7HUH]HQHER.OiŐH.

Okružní 134, Kouřim

www.lonza.com/cz/home

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

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

ZDE MŮŽE BÝT
I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:
Dana Brejchová, tel.: + 420 603 588 338,
e-mail: brejchova@profitisk.cz

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 606 301 435, E-mail: info@revizekolin.cz, www.revizekolin.cz
Provádíme:
• elektroinstalace
• servis elektroinstalace
• hromosvody
• zasíťování pozemku
• revize elektroinstalace
• revize spotřebičů
• servis a revize elektrických kotlů
Související činnost:
• kontejnerová doprava odpady – sutě
• písky
• zemní práce

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.

Naše prodejny na Václavském náměstí hledají nové
posily na pozici prodavač/pokladní.
Láká Vás práce v prostředí silné mezinárodní společnosti?
Líbí se Vám možnost profesního růstu?
Chcete zažít příjemné pracovní prostředí?
Nabízíme:
možnost pravidelného růstu mzdy
motivační bonusy
příplatek na stravenky
možnost čerpat MultiSport beneﬁt
slevu na zboží v síti obchodů C&A v ČR
příplatek za práci o víkendu
pravidelná školení
To vše můžete získat za pouhých 37 minut cesty vlakem!
Pošlete svůj životopis na e-mail:
zdenka.brynychova@canda.com
Těšíme se na Vás!

NABÍZÍME:

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

Vepřovou plec bez kosti – 89 Kč/kg
Vepřovou kotletu s kostí – 99 Kč/kg
Vepřové sádlo hřbetní – 38 Kč/kg

ceny jsou platné od 18. 9. do 30. 9. 2017
na prodejně v Českém Brodě

