Omlouváme se všem našim čtenářům za to, že
v květnovém čísle Českobrodského zpravodaje bohužel
omylem vypadlo jméno autora TÉMA MĚSÍCE: Zdravotnictví
v Českém Brodě publikované na stranách 11 až 14, kterým
je Tomáš Klinecký.
Petra Ištvániková
PR manažerka
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Příležitost ke konverzi
Přelom dubna a května opravdu není obvyklým začátkem léta. Včely běžně nezaspí okamžik, kdy jdou
stromy do květů. Aprílové i májové počasí obvykle voní víc deštěm, než že bychom si jej spojovali s aktuálním hydrologickým suchem připomínajícím prý známý rok sedmačtyřicet. Mimochodem, svatý Gothard,
patron našeho města, je sice chápán více jako odborník na krupobi než ochránce před suchem ( m je
svatý Florián), ale nejen z těchto důvodů se zdá, že znovuvysvěcení obnovené kaple, zvané Gotharda, přišlo v pravý čas. Jde samozřejmě také o obnovu naší historické i duchovní pamě . Vždyť u této drobné, ale
krásné sakrální památky se v minulos odehrávaly událos důležité pro naše město. Přitom už málokdo
věřil, že se kapli poničenou vandaly a dlouholetým nezájmem ještě kdy podaří obnovit.
K uchování pamě města mohou pomoci i větší počiny. Například tehdy, pokud v původně průmyslovém
nebo zemědělském areálu skončí provoz a takový prostor hledá nové využi . To je případ bývalého ZZN.
Více než hektarový areál získalo město v polovině března a nyní nás čeká tzv. konverze, což je přístup
využívající architektonicky hodnotných součás k novým funkcím. Ty teprve za pomoci veřejnos chceme
nalézt a definovat (o výsledcích setkání 11. 5. se dočtete v červnu), ale již nyní se hlasitě dere ke slovu
třeba idea nové ZUŠ ve velkém silu. I kdyby si město areál do budoucna celý neponechalo, mělo by si rozhodně napřed určit jeho celkovou podobu. Kromě možnos řešení dopravních problémů, hlavně úpravy
křižovatky ulic Krále Jiřího, Zborovské a Jana Kouly a přesunu dlouhodobého parkování z náměs se koupí otevřela také jedinečná příležitost přetvořit doposud uzavřený industriální komplex v otevřený městský
prostor a propojit jej se zbytkem centra. Přes areál by měla vést nová ulice, může zde vzniknout parkovací
dům, další veřejná prostranství, obchody, služby. Po zrušené vlečce bychom měli (legálně) dojít až na
nádraží. Architekty tento typ prostor přitahuje a v industriálních komplexech v posledních letech vznikají
zajímavé veřejné i komerční realizace. Ostatně rekonstrukce jako ekologicky udržitelný postup jsou dnes
rovnocennou disciplínou a architek nám mohou pomoci, neboť zkušenos s podobnými transformacemi
opuštěných skladů už existuje v jiných městech celá řada. Jisté je, že pořízení a konverze areálu nemůže
podobu centra našeho města ani jeho dopravní situaci zhoršit. Může ji jen zlepšit.
V květnovém tématu měsíce jsme se rozhodli věnovat oblas zdravotnictví. Zajištění zdravotní péče není
sice v kompetenci obce, ale to neznamená, že je lze od života ve městě oddělit. Zvýšení povědomí o spektru zdravotnických služeb ve městě by měl napomoci přehled lékařských ordinací, který jsme nechali pro
toto číslo zpracovat. Nevyhazujte jej, věříme, že Vám bude k užitku. Příjemné čtení přeje...
Tomáš Klinecký
ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
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Upřednostňujeme autorské příspěvky v elektronické podobě a fotografie přijímáme ve všech formátech, oddělené od textu. Texty
procházejí jazykovou a redakční úpravou. Za jejich obsah ručí autor příspěvku, obsah nemusí vyjadřovat názory redakční rady.
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Zpravodaj vychází 11x ročně a je doručen zdarma do všech
schránek v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech. Zpravodaj je možné rozesílat i mimo Český Brod a městské čás , pokud zájemce uhradí poštovné.
----------------------------------------------------------------------------------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 květnu 2018 v nákladu 3.100 ks.
Uzávěrka pro červnové číslo je v pondělí 4. 6. 2018.

Krátce z města
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 4. 4. 2018
schválilo rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města
na rok 2018. Obsahem bylo navýšení příjmů města
o vyšší daňové výnosy a získané dotace. Jedná se
zejména o dotaci na regeneraci městské památkové
zóny, opravu hřbitova ve Štolmíři, podzemní kontejnery a vybudování nízkoprahového centra v areálu
nemocnice. Na straně výdajů přibyla rekonstrukce
hygienického zázemí hlavní budovy ZŠ Žitomířská
ve třech podlažích (rada následně vyhlásila veřejnou zakázku), nákup nového vozidla pro městskou
policii a navýšení rozpočtové rezervy.
Zastupitelstvo města také po delší diskusi uložilo
radě města zrušit architektonickou soutěž na výstavbu nové MŠ Kollárova, odsouhlasilo poskytnu
podpory 3mil. korun TJ Slavoj Český Brod z Fondu
sportu, kultury a volného času na rekonstrukci atle ckého stadionu Na Ku lce a ponechalo počet
zastupitelů pro příš volební období na 21. Novou
členkou rady byla zvolena Mgr. Jana Kratochvílová.
V informačním centru je k dostání právě vydaná
publikace PhDr. Vladimíra Jakuba Mrvíka Ph.D.,
Čarodějnice a loupežníci na Českobrodsku a Černokostelecku pojednávající o případech loupežnických band a čarodějnických procesech v našem
kraji v raném novověku. Cena je 50 Kč.
Zastupitelstvo a rada rozhodly o přidělení dotace
z Programu č. 2, Podpora tradičních akcí města, v celkové výši 500.000 Kč. Příspěvek obdrží celkem 16 spolků na podporu 60 větších i menších tradičních akcí.
Rada města na svém jednání 18. 4. 2018 vyhlásila veřejnou zakázku na stavební úpravy čás ulice
Na Bělidle, jehož součás bude vybudování nového
povrchu podél tenisu a odvodnění s předpokládaným termínem dokončení do konce září.
Na webových stránkách města, v sekci volby, byly
zveřejněny materiály pro volební strany, a to kandidátní lis ny, prohlášení kandidátů a pe ční archy. Termín komunálních voleb ještě není určen,
ale předpokládá se, že proběhnou na přelomu září
a října tohoto roku.
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Rada dále vyhlásila zakázku na dodavatele stavebních prací na akci „Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě“. Jedná se o ulice Nábřežní, Jungmannova, Polomská a v lokalitě Na Křemínku, kde by
měly být vzhledem k ne zcela šťastně nastaveným
podmínkám dotace vodovodní řady uvedeny do
provozu souběžně s novým modelem provozování
vodohospodářského majetku od roku 2020. Z celkových nákladů ve výši 5,7 mil. bez DPH město obdrží dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 3,8 mil. korun.
Dne 12. 4. 2018 proběhlo před budovou českobrodského gymnázia veřejné čtení jmen obě Holocaustu. Během války zahynulo ve vyhlazovacích
táborech, zejména Osvě m a Trawniki 63 našich
židovských spoluobčanů z Českobrodska. Vzpomínkové akce se zúčastnilo asi 90 studentů a veřejnost.
Dne 24. 4. 2018 následovalo pietní shromáždění
u domu čp. 270 k uctění francouzského legionáře
a našeho rodáka Bedřicha Nezavdala.
Pokračují stavební práce na rekonstrukci přízemí staré radnice (budova knihovny), kde by mělo
vzniknout nové informační centrum a obřadní síň.
Kolaudace prostor, kde se můžete těšit na zrestaurované pozdně go cké klenební pasy či obnovené
kobky šatlavy, by měla proběhnout do konce června s m, že začátkem léta ještě zbývá osadit nábytek a přestěhovat se. O slavnostním otevření budeme včas informovat. Pokračují i stavební práce na
hlavní budově nemocnice (více dále v tomto čísle)
a na rybníce ve Štolmíři.
Dne 13. 4. 2018 byla v KD SVĚT zahájena putovní
výstava fotografií Brody v Brodě 2017. Odborné
porotě složené ze zástupců partnerských Brodů
a profesionálních fotografů se z Českého Brodu nejvíce líbila fotografie Evy Karlíkové s názvem „Kostel
v novém hábitu“. Více v článku na straně 5.
Připomínáme prodloužené úředního hodiny pro
vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
v pondělí, úterý a ve středu od 7.00 hod. a doporučujeme občanům využívat elektronický rezervační
systém, který naleznete na webových stránkách
města. Získáte tak garanci vyřízení Vaší žádos v rezervovaném čase.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
Římskokatolické farnos Český Brod vás zve na tradiční fotbalové utkání kněží z Čech x kněží z Moravy, které se bude konat v úterý 29. 5. 2018 v 16.00 hodin v Českém Brodě (hřiště
Na Ku lce).
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 4. 4. 2018
1. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 1
k rozpočtu na rok 2018
2. Prodej obsazené bytové jednotky č. 1 v č. p. 1127
ul. K Dolánkám
3. Vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 1, Vrátkov č.p. 78
4. Pojištění majetku města - uzavření dodatku č. 27
k pojistné smlouvě UNIQA
5. Vyhlášení záměru - směna pozemků - staženo
6. Dlužné nájemné (JF TAKO)
7. Pronájem čás pozemku (u P8)
8. Zrušení výběrového řízení VZ na akci Výměna oken
na č. p. 1
9. Výběr dodavatele VZ „Vybavení interiéru budovy na
č. p. 1“
10. Výběr dodavatele-projektová dokumentace „Český Brod, ul. K Dolánkám“
11. Prohlášení vlastníka bytový dům Kounická
12. Počet členů zastupitelstva pro následující volební
období
13. Žádost TJ Slavoj Český Brod o navýšení synergie
finančních prostředků na inves ční akci Rekonstrukce atle ckého stadionu
14. Pravidla poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva města Český Brod
15. Informace - Zápis kulturní komise ze dne
19. 3. 2018
16. Informace - Smlouva s HZS Stč. kraje
17. Doplnění členů komise architektonické soutěže
MŠ Kollárova
18. Přidělení finančních prostředků z Programů podpory sportu, kultury a volného času – Program
č. 2
Body projednávané Zastupitelstvem města 4. 4. 2018
1. Schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu na
rok 2018
2. Renovace pískovcového památníku padlých a hrobu rudoarmějců
3. Odkoupení čás pozemku (Tuchorazská ul.)
4. Odkup čás pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu
5. Prodej čás pozemků v k.ú. Štolmíř (P.S. a Z.S.)
6. Dodatek č. 1 ke SoD číslo 201700118/OR
7. Pravidla poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Český Brod
8. Státní finanční podpora v programu regenerace
MPR a MPZ v roce 2018
9. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období
2018 - 2022

10. Žádost TJ Slavoj Český Brod o navýšení synergie
finančních prostředků na inves ční akci Rekonstrukce atle ckého stadionu
11. Prohlášení vlastníka bytový dům Kounická
12. Prodej čás pozemku p.č. 708/19 pod trafostanicí
v k.ú. Český Brod-PENNY
13. Přidělení finančních prostředků z Programů podpory kultury, sportu a volného času - Program č. 2
14. Volba člena rady města
15. Informace - Zápis z jednání kontrolního výboru
16. Zrušení soutěže o návrh MŠ Kollárova
Body projednávané Radou města 18. 4. 2018
1. TS Český Brod - žádost o souhlas s čerpáním fondu
majetku
2. Schválení sazebníků úhrad za poskytované informace
3. Vyhlášení VZ - Rekonstrukce WC ZŠ Žitomířská
4. Vyhlášení VZ Doplnění vodovodní sítě v Českém
Brodě
5. Vyhlášení VZ Stavební úpravy místní komunikace
v ul. Na Bělidle, město Český Brod
6. Český Brod - Vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku za rok 2017
7. Prodej čás pozemku v ulici V Lukách
8. Pronájem čás pozemku (u P8)
9. Výpověď z nájmu pozemků (k.ú. Klučov u Českého
Brodu)
10. Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu ev. č. 106/2013/
FO - Pavel Kos
11. Revokace usnesení 83/2018 o výběru dodavatele VZ Vybavení nízkoprahového klubu Zvonice ve
městě Český Brod III
12. Revokace usnesení RM č. 393/2017 ze dne
6. 12. 2017
13. VB - Doplnění VO Český Brod silnice III/1133,
III/3301, III/3302
14. Jmenování členů hodno cí komise Programu podpory ak vit v sociální oblas 2018
15. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
o projektové činnos
16. Smlouva o poskytnu filmu a podlicence k jeho
uži - Art Francesco s.r.o.
17. Smlouva o realizaci komponovaného pořadu - Čtyři ženy Karla IV.
18. Smlouva o provedení hudebního představení pro
dě „Povídejme si dě “
19. Smlouva o realizaci hudebního koncertu: BRATŘI
EBENOVÉ
20. Informace - Odkup nemovitos Český Brod
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Vernisáž a další fotosoutěž Brody v Brodě
13. dubna 2018 byla v KD SVĚT zahájena putovní výstava fotografií Brody v Brodě 2017. Výstavu můžete navš vit vždy hodinu před zahájením programu v KD nebo jinak po dohodě v Informačním centru Český Brod.
Odborné porotě složené ze zástupců partnerských
Brodů a profesionálních fotografů se z Českého
Brodu nejvíce líbila fotografie paní Evy Karlíkové
s názvem „Kostel v novém hábitu“. Abychom neopomněli naše fotografy, vyhlásili jsme anketu o ceny českobrodských fotografů, které se zúčastnilo
53 respondentů . Fotogra u Janu Královou ocenila naše široká veřejnost v online soutěžní anketě
v kategorii Život ve městě, kde zvítězila s fotografií „Českobrodské posvícení“. Ocenění v kategorii
Krásy města získal pan
Mar n Šnajdr s fotografií „Růžové brýle“, v kategorii Osobnost města byl
oceněn pan Larry Hubner
a jeho „Osobnost Českého Brodu 2016“. Všem
vítězům gratulujeme!
Fotografická soutěž partnerských měst (Český
Brod, Havlíčkův Brod,
Uherský Brod, Vyšší
Brod, Železný Brod) byla letos na jaře vyhlášena již
pošesté. Jejím cílem je zapojení široké veřejnos
do fotografování a poznávání života a míst ve městech, která mají v názvu Brod. Uzávěrka soutěže je
30. září 2018, přičemž jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 5 fotografie v každé kategorii.

chitekturu, jak současnou tak i minulou, technické
stavby, zařízení, zajímavá zákou měst, ale i třeba
jenom fragmenty z budov. Fotografie by měla nejen dokumentovat tato místa, ale měla by hlavně
přinést nový pohled svojí krea vitou a zpracováním.
„B“ Život ve městě:
Fotografická výpověď o současném životě města.
Fotografie z městských slavnos , kulturních akcí,
návštěv význačných osobnos , ale i spolkového
a občanského života vůbec. Fotografie by měla
být hodnotná nejen po umělecké stránce, ale i po
stránce dokumentární a obsahové.
„C“ Potůčky, potoky, řeky, mosty a lávky:
V této kategorii bychom letos rádi viděli vše, co se
týká vody.
Podrobné podmínky včetně technických parametrů zájemci najdou na webu www.fotobrody.cz.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Soutěžní kategorie jsou:
„A“ Krásy města:
Fotografická dokumentace se zaměřením na zajímavé detaily města, ať se již jedná o zajímavou ar-

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Irena Runtová, pan Jaroslav Špak, paní O lie Hollasová,
paní Květoslava Brázdová, pan Jaroslav Broukal, paní Marie Fousková,
paní Alexandra Němcová, pan Jiří Folprecht, pan Jiří Kovář,
pan Vlas mil Heller, pan Oldřich Homola, pan Jaroslav Hlaváček,
paní Drahomíra Kratochvílová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Íčko jede
Audit ICM Český Brod
Ve středu 18. 4. 2018 proběhl v Informačním centru pro mládež kontrolní audit standardů informačního centra pro mládež. Výsledek bude znám
až v průběhu léta po dokončení kontroly všech žádajících subjektů. Audit je podmínkou pro udělení
cer fikace ICM na roky 2019 – 22 a možnos žádat
o finanční podporu na MŠMT.
A.T.I.C – Hranice
Ve dnech 19. – 20. dubna 2018 proběhlo v Hranicích na Moravě Členské fórum A. T. I. C, kterého se
účastnilo i naše Informační centrum. Fóra se konají
dvakrát ročně, prezident asociace předkládá zprávu o činnos , vyúčtování a plány činnos . Jednotlivá IC se prezentují svými propagačními materiály
a pozvánkami do svých regionů. Hostující IC uspořádalo pro členy komentovanou prohlídku města
a jeho zajímavos i nově určené nejhlubší propas

v ČR. Výměna zkušenos a informací mezi jednotlivými „íčky“ probíhala o přestávkách fóra nebo při
společenském charita vním večeru, kde vystupovala kapela nevidomých studentů pod názvem Naslepo. Účastníci večera si mohli zasoutěžit v kvízu
nebo dovednostech ze života nevidomých.
EDI – Evropský den informací
Na ZŠ Žitomířská proběhla ve spolupráci Informačního centra pro mládež a školy v rámci Evropského
dne informací přednáška pro žáky 9. tříd s lektorem Vojtěchem Juráskem na téma Bezpečnost na
sociálních sí ch.
Studentské semináře
Ve dvou dnech proběhly pro studenty 3. ročníků
gymnázia semináře na téma Občan a společnost
s tématem Jak se řídí úřad. Zájem studentů byl
naším milým překvapením. Přidali jsme i základní
informace o Informačním centru pro mládež, které sumarizuje informace pro tuto cílovou skupinu.
Od studentů SOŠ Český Brod, kteří od prosince do
března absolvovali praxi na úřadě, za m nedorazilo hodnocení této spolupráce.
Závěrem bychom si přáli, abychom další zprávy
z íčka mohli psát v nových prostorách č.p. 1
(městská knihovna přízemí vpravo).
Zdenka Bočková, ICM Český Brod
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Oživujeme osudové osmičky
Oživujeme osudové osmičky je mo em pro letošní sérii akcí připomínající 100. výročí založení vzniku Československa v našem městě.
První vlaštovkou byla spolupráce s Jednotou Československé obce legionářské v Českém Brodě.
V podvečer 23. 4. 2018 jsme ještě s Gymnáziem
Český Brod společně uspořádali v budově školy
přednášku s prezentací na téma Československé
legie. Publikum se zájmem vyslechlo pana Marka
Skýpala, tajemníka českobrodské jednoty ČsOL,
který hovořil například o vzniku legií v Rusku, Francii a Itálii, o problema ce vojenské přísahy nebo
o návratu československých legií do ČSR. Dalším
zajímavým bodem byly legionářské osobnos a jejich osudy.
24. 4. 2018 na přednášku navázalo pietní shromáždění k uctění památky padlého francouzského
legionáře a českobrodského rodáka. U pamětní
desky na domě čp. 270 v Jungmannově ulici jsme
si připomněli 100. výročí od úmr Bedřicha Nezavdala. Za přítomnos starosty města, zástupců
AČR (Posádková správa, Krajské vojenské velitelství), Sokola, Skautské organizace osvětlil Marek
Skýpal jeho osud. Dne 26. října 1914 byl Bedřich
Nezavdal v Bayonnu prezentován u praporu C,

prvního cizineckého pluku Cizinecké legie. Podobně jako jiní češ dobrovolníci byl zařazen do první
roty, které se začalo podle pozdravu, kterým se vítali češ dobrovolníci, říkat Rota Nazdar. Bedřich
Nezavdal byl odvážný, chytrý a v bojích se mu dařilo, avšak dne 24. dubna 1918 podlehl střelnému
zranění, které utrpěl do hlavy v bojích při ofenzivě
na Sommě dne 18. dubna 1918.
V Podlipanském muzeu bylo pro zájemce při této
příležitos možné shlédnout několik památek
z pozůstalos na Bedřicha Nezavdala, jako byla
jeho vyznamenání a dobové fotografie.
6. 9. 2018 pro vás připravujeme v rámci vernisáže
panelové výstavy na téma Šlechta ve službách Masarykovy republiky další přednášku ke 100. výročí
vzniku republiky. Podrobnos budou zveřejněny
v prázdninovém čísle Českobrodského zpravodaje.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Další Rados a stras škol Českobrodska
Vážení čtenáři Zpravodaje, v minulém čísle jsme vás informovali o čtenářské gramotnos a nyní pokračujeme informací o další gramotnos , tentokrát matema cké. Bohužel ani z hlediska této gramotnos
na tom nejsou naše dě příliš dobře. Výsledky mezinárodních výzkumů PISA a TIMSS dokládají výrazné
zhoršení českých žáků v matema ce.
Jak by mohl učitel při hodinách matema ky postupovat, jaké metody práce a jaké úlohy pro žáky volit, aby se úroveň jejich matema cké gramotnos
zvýšila? Odpovědi na tyto otázky budou hledat
a zkušenos a informace si předávat členové pracovní skupiny ustanovené v rámci projektu Sdílené rados a stras škol ze správního obvodu ORP
Český Brod. Pracovní skupina se sešla poprvé 10.
dubna v Oranžové zahradě v Českém Brodě a navrhla témata, kterými by se měla zabývat, aby byla
posílena matema cká gramotnost žáků škol. O výstupech práce skupiny vás budeme informovat.

Naši dnešní informaci zakončíme dvěma citáty, které navozují obsah matema cké gramotnos . Autorem prvního z nich je Bháskara, indický matema k
a astronom z 12. stole , otec desítkové soustavy:
„Hluboce si vážím matema ky, neboť , kdož jsou
obeznámeni, v ní vidí prostředek k chápání všeho
existujícího.“ Druhý citát je od Alberta Einsteina:
„Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším
darem Přírody.“
PhDr. Alena Bauerová, koordinátorka rozvoje
vzdělávání v ORP Český Brod

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Z důvodu nárůstu zájmu o vydání nového občanského průkazu nebo cestovního dokladu
v letní sezóně rozšiřujeme úřední hodiny na tomto úseku takto:
• Pondělí 7.00 - 11.00 hodin a 12.00 až 17.00 hodin
• Úterý 7.00 - 11.00 hodin
• Středa 7.00 - 11.00 hodin a 12.00 až 17.00 hodin
Tato změna je platná od 30. dubna do 15. července 2018.
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I učitelé se učí
Nes hám, nemám čas … často slýcháváme omluvy. Spěch, přemíra událos , informací, lidí, nové poznatky, nové situace …. to jsou znaky dnešní doby. Jak bude vypadat svět za 20, 30 let a jak v něm obstojí dnešní
dě a žáci? Nová doba přináší potřebu také nových přístupů ke vzdělávání a výchově.
V rámci projektu Sdílené rados a stras škol ORP
Český Brod organizuje město Český Brod v období
letních prázdnin již čtvrtý ročník Letní školy pedagogů. Jedná se o týdenní sérii přednášek a workshopů s aktuálními tématy pro vzdělávání a výchovu
v mateřských a základních školách (více informací
na h ps://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu2018/). Zájem o letní školu pedagogů vzrůstá, letos jsme během jednoho týdne zaregistrovaly více
než sto přihlášek. Svědčí to o zájmu učitelů dále
se vzdělávat, nechat se inspirovat novými přístupy,
vyměňovat si zkušenos a celkově rozvíjet výchovně vzdělávací proces.
Rádi bychom zde postupně představili lektory a zajímavé metody výchovy a vzdělávání prezentované
na Letní škole, neboť mohou být inspirací i pro širší
okruh lidí než jen pro účastníky školy.
Jako první představujeme tzv. metodu ruského
psychologa D. B. Elkonina, který společně s dalšími
autory vytvořil a zavedl do praxe vzdělávací systém, založený na tvořivém rozvíjení poznávací činnos dě . Tato
metoda patří v současnos mezi nejpropracovanější metody,
jakými můžeme naučit
dě číst. Získala i velký
mezinárodní ohlas.
Pomocí této metody se
trénuje tzv. fonema c-

Prof. Daniil Borisovič
Elkonin

ké uvědomování - jde
o trénink speciálních
jazykových schopnos, které jsou nezbytné
a klíčové pro správný
nácvik čtení a psaní.
Metoda může pomoci
systema cky
s mulovat výše zmíněné
schopnos u předškolních dě , tolik důležité pro jejich úspěchy
ve škole. Pomáhá také
PhDr. Miroslava Novástarším dětem s dysleková Schöﬀelová, PhD.
xií či narušeným vývojem řeči, dětem s vývojovými poruchami či školním
dětem, které jsou v prvních letech školní docházky
slabé ve čtení. Pomáhá i dětem z cizojazyčného prostředí, neboť posiluje jazykový cit v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno.
Spoluautorkou druhého vydání metodiky „Trénink
jazykových dovednos podle D. B. Elkonina“ v českém jazyce (2016) a lektorkou jednoho ze stěžejních seminářů Letní školy pedagogů je PhDr. Miroslava Nováková Schöﬀelová, PhD., (více o lektorce
a metodě na h ps://skoly-orp-cb.eu/publikovanerozhovory-s-phdr-miroslavou-schoﬀelovou/).
Z českobrodských škol jsou na seminář přihlášeny
některé paní učitelky z MŠ Kollárova, ZŠ Žitomířská
a ZŠ a PŠ Žitomířská.
Ing. Jiřina Soukupová a PhDr. Alena Bauerová

ABSOLVENSTKÝ KONCERT
Absolventský koncert Matyáše Svítka ze třídy Blanky Svobodové se uskuteční dne 9. 6. 2018
od 19.00 hodin v kostele sv. Havla ve Štolmíři.
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Sběrný dvůr v Liblicích 3 roky po otevření
V měsíci květnu 2018 si připomínáme 3 roky od otevření sběrného dvora v Liblicích. Výstavba tohoto zařízení
proběhla od 9. 1. do 31. 5. 2015 na základě získané dotace od OPŽP. Celkové náklady uvedené dotace byly
6.200.000 Kč, spoluúčast města 2.400.000 Kč, tedy celkové náklady na tuto stavbu dosáhly výše 8.400.000 Kč.

Technické služby Český Brod provozují sběrný dvůr
již 3 roky a možno říci, že slouží občanům města Český Brod a dalším obcím v regionu velmi dobře. Jeho
provoz zajišťují pravidelně dva pracovníci TS, pan Baladrán a pan Sklenář. Touto cestou bych jim chtěl velmi poděkovat, protože svou práci vykonávají skvěle.

Důležité je také vědět, že pokud je sběrný dvůr
zavřený, nemohu žádný odpad ukládat u plotu ani
brány tohoto zařízení. Prostor je monitorován kamerovým systémem a tyto prohřešky řeší ve správním řízení orgán města. Další nejbližší sběrný dvůr
je v nedaleké obci Radim.

Jedná se o stavbu, která byla uvedena do provozu na principu samoobslužného sběrného dvora.
Obsluha ukáže návštěvníkům přesné místo uložení
jednotlivých odpadů z domácnos . Cílem je úplné
vytřídění jednotlivých složek odpadů, které se odvážejí k dalšímu zpracování. Pouze objemný a již
nevytříditelný odpad se vozí do skládky komunálního odpadu v nedaleké Radimi.

Na webových stránkách nalezneme jednotlivé
kontakty na pracovníky, ale i systém svozu odpadu v Českém Brodě. Důležité je, že občan s trvalým
bydlištěm v OP v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři
a v Zahradech za tuto službu na místě nepla . Částka je již zahrnuta v poplatku za příslušný rok.

V roce 2024 se omezí skládkování a naším společným cílem je vyprodukovat pouze co nejnižší
množství směsného odpadu. Dnes se tato výše pohybuje okolo 180 kg na jednoho člověka. Likvidace
bude to ž velmi nákladná a zapla to občan. Za m
se částka pohybuje ve výši 552 Kč za rok a osobu.
Před návštěvou tohoto zařízení je třeba se seznámit se základními údaji. Provozní dobou, jaký
odpad a jakým způsobem zde mohu uložit, co
zde nemohu uložit v žádném případě, kolik mě to
bude stát a jakým způsobem tato návštěva bude
probíhat. Tyto informace naleznete na webových
stránkách TS Český Brod (www.tsceskybrod.cz) na
odkazu sběrný dvůr.

Některé obce v regionu (najdete je na stránkách
TS) mají smlouvu s TS v Českém Brodě a za uložení
tohoto odpadu pla právě tyto obce. Ostatní občané si za uložení musí zapla t na místě. Veškeré
informace najdete na stránkách místních technických služeb. Další pokyny při vjezdu do sběrného
dvora je třeba si přečíst na vjezdové bráně vlevo
na sloupu u vjezdu. Každopádně je důležité dbát
pokynů pracovníků sběrného dvora a mít odpad již
předem roztříděný na jednotlivé komodity.
Tak ať občanům dvůr dále slouží co nejlépe!
Ing. Miroslav Kruliš,
ředitel technických služeb
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Zdravotnictví v Českém Brodě
Navzdory tomu, že obce nemají přímé kompetence v oblas zdravotnictví, je dostupnost a úroveň zdravotních služeb jedním z nejdůležitějších hledisek pro kvalitu života ve městě. Zdravotnictví, tedy přesněji
řečeno zdravotní péči a zdravotním službám, jsme se proto rozhodli věnovat aktuální téma měsíce.
Na stránkách Českobrodského zpravodaje pravidelně píšeme o plánech i probíhajících pracích v areálu nemocnice, která však již z čás neslouží zdravotnictví, ale své útočiště zde našla i nová škola,
nová výdejna a připravují se i další ak vity v oblas
sociálních služeb. O aktuálním stavu inves ční činnos i o budoucích záměrech města píše ve svém
článku pan starosta.
Zdravotnické služby a ordinace lékařů zůstaly zčás
v nemocnici, zčás se v posledních 25 letech rozptýlily po celém městě. Pro neznalého tak může být
problém zjis t a nalézt specialistu, který ve městě
ordinuje, ale sídlí například ve Zvonečku nebo v soukromém domě. Proto jsme připravili a jako samostatnou přílohu vložili do tohoto čísla zpravodaje
kompletní přehled ambulantních zdravotních služeb
dostupných na území města, a to včetně kontaktů
a ordinačních hodin lékařů. Věříme, že zejména
starší lidé s horším přístupem k internetu tuto orientační pomůcku ocení. Mladší a rela vně zdravější
z nás také mohou zjis t, že „nabídka“ odbornos je
téměř kompletní. Některé specializace, jako například alergologie nebo endokrinologie ale v našem
městě dosud chybí a pacien tak za svým lékařem
musí například do Prahy nebo do Kolína. Problémem může být také nedostatečná kapacita u některých odbornos , jako je zubní nebo pediatrie.
Potřeba jednotlivých specializací i to, co Vám ve
městě chybí, popřípadě, kde vidíte potřebu zlepšení, je vždy součás otázek pokládaných v názorových průzkumech. Nový průzkum je právě v běhu, ale před uzávěrkou nebyly jeho výsledky ještě
známy. V posledním (2016) stále mírně převládala
nespokojenost, a to hlavně u mladých lidí. Lidé
postrádali pohotovost a zubní lékaře. Z dalších
odbornos ortopedii, alergologii, gynekologii či
kožní. Lidé také v posledním průzkumu kri zovali
stav nemocnice. Uvidíme tedy, jaké budou letošní
výsledky, ale v krátké anketě pro potřeby tohoto
čísla zazněla jako chybějící například endokrinologie. Budeme rádi, pokud nám sdělíte své představy
o vyplnění mezery v nabídce. Takový závěr lze využít například pro jednání se zdravotními pojišťov-

nami, přestože v případě pohotovos jde o službu,
která je velmi nákladná a muselo by ji ze svých peněz zapla t samo město.
Akutní lůžková péče je nejblíže v Nemocnici Kolín
a ta vysoce specializovaná pak v Praze. Nejsou to
však jen ambulantní odbornos , které reprezentují
zdravotní služby v Českém Brodě, ale i zde fungují
také lůžková zařízení. Vedle společnos ANESAN
s.r.o. poskytující tzv. následnou intenzivní péči
(OCHRIP) jde zejména o Nemocnici Český Brod, s.
r. o., která zajišťuje následnou a dlouhodobou péči
o chronicky nemocné pacienty. V tématu proto najdete krátký rozhovor s ředitelkou nemocnice Hanou Dokoupilovou. A konečně zcela nepostradatelným článkem je stanice Zdravotnické záchranné
služby, na jejíž činnost na Českobrodsku jsem se
zeptal středočeské mluvčí Petry Eﬀenbergové. Ve
výčtu bychom neměli zapomenout na služby Domácího hospice Nablízku, který pokrývá také území našeho města a má zde své klienty.
STAVEBNÍ PRÁCE V AREÁLU NEMOCNICE
Jak jistě čtenáři Českobrodského zpravodaje vědí,
minulý rok byla v areálu nemocnice otevřena nová
budova školy, venkovní hřiště a školní jídelna. Také
byla upravena nemocniční zahrada a proměnou prošly i budovy, ve kterých jsou dětské, chirurgická a jiné
odborné ambulance. Ale v nemocnici práce nekončí
a i letošní rok je v tomto směru velmi bohatý.
Dělníci se přesunuli na hlavní budovu nemocnice
a změny jsou patrné již i ze Žižkovy ulice. Objekt
nemocnice má zbudovaný nový evakuační výtah,
upravují se přístupy k jednotlivým oddělením a celá budova je zabezpečena pro spodní vodě. Nově
vznikají i sociální zařízení pro pacienty a návštěvníky. Úpravy se dočká i venkovní prostor s parkovištěm a příjezdem pro sanitky. Asi největší změnou
bude opětovné zprovoznění hlavního vstupu do
objektu, včetně nových anglických dvorků a chodníku. Celkové náklady dosáhnou částky 25 miliónů Kč a zdrojem financí je fond nemocnice plněný
z nájmů v areálu a rozpočet města. Práce budou
dokončeny v červenci letošního roku.
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Další budovou, která prochází celkovou proměnou,
je bývalá doprava. Zde za podpory Integračního
operačního programu vzniká nový nízkoprahový
klub pro dě a mládež. Celkové náklady se vyšplhaly přibližně na 5,5 mil. Kč, avšak 90% činí evropská dotace. I tyto práce budou hotové o letošních
letních prázdninách a klub bude již od příš ho školního roku sloužit svému účelu. Dotaci ve výši 30
mil. Kč máme od ministerstva financí přislíbenou
na rok 2019 i na rekonstrukci nemocniční kuchyně
na kuchyň školní a vybudování dvou nových jídelen
v objektu bývalé výměníkové stanice.
Dále město připravuje rekonstrukci objektu bývalé
hospodářské a technické správy (ředitelství), kde by
měl vzniknout dům sociálních služeb. Plánují se též
úpravy interiérů a zřízení nového výtahu objektu
bývalé gynekologie. A po uplynu ochranné doby
ROZHOVOR S ŘEDITELKOU NEMOCNICE
ČESKÝ BROD
Největším poskytovatelem zdravotní péče ve městě je Nemocnice Český Brod, s. r. o., která sídlí
v bývalé porodnici neboli budově G a v právě rekonstruované hlavní budově, tzv. áčku. Tu sdílí
i s dalšími subjekty. Paní ředitelku Hanu Dokoupilovou jsem požádal o rozhovor.
Paní ředitelko, na úvod prosím o krátké představení Vaší činnos ve městě.
Nemocnice Český Brod s.r.o. je nestátním zdravotnickým zařízením, které provozuje svoji činnost,
v rámci rozsahu registračního oprávnění. Jsou
to zejména lůžka následné péče, které poskytují
komplexní lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pro chronicky nemocné. Převážná část
pacientů je v seniorském věku, ale hospitalizováni
jsou i pacien středního a mladšího věku (například po těžkých úrazech, cévních mozkových příhodách, ortopedických operacích), kteří vyžadují
dlouhodobou rehabilitační a ošetřovatelskou péči.
Dále disponujeme lůžky ošetřovatelskými a lůžky
dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, tzv.
DIOP. Snažíme se aktuálně reagovat na potřeby
současnos , proto také provozujeme lůžka sociální
a respitní péče. Naše zdravotnické zařízení provozuje také odborné ambulance, prak ckého lékaře,
interní, diabetologickou a geriatrickou ambulanci.
Oddělení rehabilitace, se svojí samostatnou ambulantní složkou, je významnou součás našich
provozovaných činnos . Jsme zařazeni do lůžko-

Téma měsíce
v lednu 2020 dané ze smlouvy o převodu celého
areálu z majetku státu do majetku města chceme
využít i rozestavěnou polikliniku pro bytové účely.
Jelikož půjde o velice nákladnou akci, která není
v možnostech rozpočtu města, plánujeme využít
soukromého investora. Jemu by se objekt prodával
za předem daných finančních podmínek a vybíralo
by se jen na základě kvality předloženého záměru.
Plánů je tedy hodně a před městem stojí ještě
mnoho práce, aby se celý areál proměnil ve funkční a žijící organizmus. Pevně však věřím, že nebude
dlouho trvat a plány se promění ve skutečnost. Důležité také bude, zda se kraji podaří opravit Žižkovu
ulici, na kterou město právě zpracovává potřebné
projekty.
Jakub Nekolný
vého fondu v rámci Středočeského kraje, pacienty
máme tedy nejen z regionu Český Brod, ale i ze
vzdálenějších oblas . Ráda bych odkázala na naše
webové stránky: www.nem-cb.cz , kde si může každý přečíst více a také najít důležité kontakty.
Co Vás v současné době ží? Jaké jsou problémy,
se kterými se potýkáte?
V současné době nás nejvíce ží nedostatek zdravotnických pracovníků, a to nejen sester, ale i lékařů. Je to velký problém nejen pro nás, ale i pro
všechny ostatní provozovatele zdravotnických zařízení. I když za poslední dva roky došlo k výraznému
navýšení mezd těchto kategorií, problém to neřeší.
V celém systému zdravotnictví to pracovníci chybí

Ilustrační foto

Téma měsíce
a i naše snaha, kdy nabízíme poměrně vysoké náborové příspěvky, se nezdá za m účinná. Dalším
problémem jsou okna v budově A, která jsou doslova v havarijním stavu. I přes naši snahu poskytovat
kvalitní zdravotní péči, dostáváme v zimních měsících s žnos pacientů a jejich rodinných příslušníků
právě na okna. Také celý areál, tedy zahrada je stále
neupravená. Komunikační cesty, záhony, atd. To samozřejmě kazí celkový dojem pro návštěvníky i personál. Je stále nemožné, aby se pacient na vozíku
mohl bezproblémově pohybovat cestami v areálu,
a chybí také tolik potřebné a žádané lavičky.
Jaká je potřeba lůžek následné péče na Českobrodsku? Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Uvažujete o zvýšení kapacity lůžkové péče?
Kapacitu lůžek určuje krajský úřad a jeho plán,
dále pak zdravotní pojišťovny. Hospitalizaci pacientů z Českého Brodu uspokojujeme samozřejmě
přednostně. Příbuzní to mají v místě bydliště a časté návštěvy jsou pozi vním přínosem pro pacienta. Dlouhodobé plány jsou v odvětví zdravotnictví
problema cké. Můžete si naplánovat, co chcete,
ale faktorů, které určují, jak se plán naplní, je mnoho. Odpovídala jsem již výše, rozhodující jsou zaměstnanci, jejich dostatečný počet k poskytování
zdravotní péče.
Jak z Vašeho pohledu probíhá spolupráce s Městem Český Brod, které je vlastníkem areálu nemocnice?
Spolupráce je odvozena právě ze smluvního vztahu, tedy my jsme v pozici nájemníka a pronajímatel
je Město Český Brod. V současné době plně využíváme prostory, které jsou součás naší nájemní
smlouvy. Město Český Brod v současnos realizuje
poměrně velkou rekonstrukci, pod názvem „Stavební úpravy komunikačních prostor čp. 282.“ Je to
už druhá větší akce, když připočtu zateplení budovy
G. Ráda bych zmínila, že péče o budovy a areál nejsou jen velké „ akce“, ale i běžná údržba a drobnější opravy. Naší snahou je, aby byl vždy, po vzájemné
dohodě sepsán a samozřejmě po schválení realizován plán drobnějších oprav. Právě o tyto opravy
žádáme, píšeme, telefonujeme a připomínáme se.
Snad na okraj, opět budu telefonovat a dožadovat
se posekání trávy u budovy G. Město by to mělo
dělat prostřednictvím správce budov, který by tuto
činnost měl zajišťovat automa cky a samostatně.
Děkuji za rozhovor.
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ČESKOBRODSKÁ ZÁCHRANKA MÁ VÍCE NEŽ 1700
VÝJEZDŮ ROČNĚ
V případech vážnějších zdravotních komplikací je
třeba volat záchrannou službu, která má výjezdové
místo přímo ve městě. Českobrodskou záchranku
nám představila středočeská mluvčí ZZS Petra Effenbergová.
Jaké území obsluhuje Vaše stanice Zdravotnické
záchranné služby v Českém Brodě, jak je technicky a personálně zajištěna a kolik výjezdů za rok
absolvujete?
V Českém Brodě slouží jedna posádka RLP (rychlé
lékařské pomoci), která vyjíždí k případům ve složení řidič-záchranář, záchranář a lékař. V minulém
roce vyjeli k 1789 případům. Tato základna je součás husté sítě celkem 44 výjezdových základen.
Tato síť je uspořádána tak, aby poskytnu přednemocniční péče bylo zabezpečeno co nejdříve, nejpozději však do zákonem stanovených dvace minut od přije sňové výzvy. O vyslání českobrodské
posádky do terénu (jako i o ostatních posádkách)
rozhoduje zdravotnické operační středisko na sňové lince 155, které sídlí v Kladně.
Jaké jsou nejčastější zásahy?
Složení zásahů se neliší a má složení podobné jako
v celém kraji. Nejčastěji tak středočeš záchranáři
vyjíždějí k dopravním nehodám, k úrazům, somackým onemocněním či AKS (akutní koronární syndrom) a CMP (cévní mozkové příhody).
Daří se Vám při zásazích na Českobrodsku dodržovat dojezdové časy? S jakými problémy se potýkáte, například v dopravě?
Ano, i tato základna se podílí na skvělém průměrném
dojezdovém čase středočeské záchranky, který se
dlouhodobě pohybuje na hranici osmi/deví minut.
Dopravu pak komplikují především různé uzavírky
a vy ženost hlavní komunikace směrem na Prahu.
Jak funguje spolupráce s laickou veřejnos ? Jsou
lidé dostatečně informovaní, jak postupovat?
Povědomí o první pomoci se mezi laiky zlepšuje
(zvláště mezi mladšími). Dle mého by měl každý
minimálně vědět, že člověku v bezvědomí musím
dát šanci k nádechu záklonem hlavy, jak provádět
masáž srdce a zastavit krvácení.
Středočeská záchranka má sice skvělé průměrné
dojezdové časy pod hranicí 9 minut, jak jsem zmí-
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nila, ale i tak je tento krátký čas za hranicí toho, co
mozek bez okysličené krve snese. Kvalitně prováděná resuscitace dá tedy pacientovi šanci na život.
A při masivním krvácení, pokud nic neuděláte a budete čekat na příjezd posádky, tak vám poraněná
osoba vykrvácí. Není ale třeba se bát. Když nemáte
znalos , povede volající svými pokyny operátorka
sňové linky 155. Jakýmsi pomyslným bonusem je
poradenská služba při sňové lince 155, která funguje jako doplňková součást zdravotnického operačního střediska na telefonní lince 800 888 155.
Call centrum bylo zřízeno od října 2009 a rady volajícím na této lince poskytují zkušení zdravotníci
a záchranáři z oblas zdraví a zdravotnických služeb, ale také z psychosociální oblas a spolupracují
s organizacemi provozujícími krizové linky. Volání je
bez předvolby a je pro volající zcela zdarma. Stále
trvá veliký zájem o naše kurzy první pomoci a resuscitace, který bychom rádi pořádali i u vás, pokud
budete mít zájem. Jen je potřeba dát dohromady
skupinu asi 30 zájemců a najít vhodný prostor a naši školitelé všechny zdarma proškolí, a to v rámci
projektu Učte se od profesionálů!, nad kterým převzala záš tu hejtmanka Středočeského kraje.
MINIANKETA S OBČANY
1. Využíváte zdravotnické služby ve městě nebo
jezdíte k lékaři do Prahy či do Kolína?
2. Která služba nebo odbornost Vám ve městě chybí?
3. Uveďte případně nějaký návrh na zlepšení situace ve zdravotnictví ve městě?

Téma měsíce
Ve městě mám obvodního a zubního lékaře, občas využiji specialistu.
2. Hodila by se určitě alergologie.
3. Obnovit klasickou nemocnici.
J. R.
1. Obojí, obvodního lékaře mám ve městě. Jinak
jezdím do Prahy.
2. Pohotovost.
3. Zlepšit nemocnici nebo alespoň polikliniku tak,
aby lékaři byli na jednom místě.
Dana Ř.
1. Jezdím do Prahy.
2. Nemám přehled o tom, které odbornos jsou
k dispozici a zda přijímají nové pacienty.
3. Bylo by vhodné, aby aktuální přehled lékařů byl
přístupný na stránkách města.
Jiří P.
1. Částečně ve městě, obvodního lékaře a zubaře
mám v Brodě, za specialisty jezdím do Prahy.
2. Pohotovost.
3. Větší soustředění lékařů do areálu nemocnice
a s m i přehlednější orientace v areálu nemocnice.

Michaela M.
1. K lékaři jezdím do Prahy a s dětmi do Kolína, ve
městě žádného lékaře nemám.
2. Endokrinologie.
3. Nevím.
Roman P.
1. Částečně ve městě, částečně jezdím do Prahy.

VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH A CESTOVNÍCH DOKLADŮ VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ
V případě lhůty do 24 hodin se žádost o občanský průkaz i cestovní doklad bude podávat na
úřadu obce s rozšířenou působnos (MěÚ ČB) nebo na ministerstvu vnitra (MV ČR). Vyhotovený občanský průkaz i cestovní doklad se bude předávat vždy na MV ČR. V případě lhůty
do 5 pracovních dnů se žádost o občanský průkaz i cestovní doklad bude podávat na úřadu
obce s rozšířenou působnos (MěÚ ČB) nebo MV ČR. Občanský průkaz i cestovní doklad se
bude předávat na úřadu obce s rozšířenou působnos (MěÚ ČB) nebo na MV ČR. Pokud byla
žádost o doklad podána na MV ČR, bude se doklad vždy předávat na MV ČR.

Ze společnosti
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Zdravotní klauni v Anně
Zdravotní klaun, o.p.s., je nezisková organizace s celostátní i mezinárodní působnos , která přináší humor
a radost hospitalizovaným dětem, seniorům a dalším potřebným v oblas zdravotnictví, čímž přispívá ke
zlepšení jejich psychického a m i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených
Zdravotních klaunů.
Velmi si vážíme toho, že jsme byli už podruhé zařazeni do programu Zdravotních klaunů s názvem
Turné plné smíchu. Koncem dubna tak deset Zdravotních klaunů strávilo v našem Domově celé odpoledne a na tvářích seniorů to bylo znát. Radost,

smích, zpěv, hudba, tanec, doje - tak by se stručně
daly popsat zážitky našich klientů i zaměstnanců.
Klauni byli velmi trpěliví a s hli navš vit opravdu
všechny klienty na pokojích. Schopnější senioři posedávali na chodbách, nebo na zahradě a klauni se
samozřejmě zastavili se svými scénkami nebo písněmi i u nich.
Ještě jednou moc děkujeme Zdravotním klaunům
za jejich citlivý přístup a energii, kterou předali seniorům i personálu. Jsme moc rádi, že jsme mohli
opět zažít tuto skvělou atmosféru.
Fotografie z této krásné akce si můžete prohlédnout na www.domov-anna.cz
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Pozvání na květnové událos
Drazí přátelé, na začátku měsíce května jsme mohli prožít důležitý víkend pro naše město. Na 5. května
připadá svátek sv. Gotharda, patrona našeho kostela. V naší farnos jsme tuto slavnost oslavili s pomocným biskupem pražským Václavem Malým. Ten přijel ale především proto, aby požehnal nově opravenou
kapličku sv. Gotharda. I já bych chtěl v tuto chvíli vyjádřit velké díky městu i všem, kteří se zasadili o opravu
této kaple a přilehlého prostoru.
Je to druhá pouť, kterou jsem v tomto městě prožil. A tak je mi trochu líto, že touto pou nežije celé
město (vždyť poutě byly a v mnoha městech stále
jsou dny, které se slaví). A proto bych rád, kdyby
se zde založila tradice slavení poutě – rád bych ve
spolupráci s městem začal připravovat program
pro celou obec, který může sloužit k našemu vzájemnému setkání.
Fotbalové utkání
Vraťme se ale k přítomnos , protože již na konci
tohoto měsíce budeme moci zažít něco neopakovatelného. Již nějakých deset let se účastním
tradičního fotbalového utkání mezi výběry kněží
z Čech a kněží z Moravy. A připadla mi milá povinnost, abych se ujal pořadatelství akce na území mé
farnos . Je pro mě tedy velkou rados , že toto tradiční fotbalové utkání (týmy se střetávají dvakrát
do roka) můžeme pořádat v Českém Brodě. Rád
bych vás tedy pozval na tento jedinečný fotbalový
zápas, který se uskuteční v úterý 29. května v 16.00
na fotbalovém hřiš v Českém Brodě.

„Boží Tělo“
Především starší z nás si jistě pamatují, že někdy
na přelomu května a června se slavila slavnost,
která je označována jako „Boží Tělo“. Tato slavnost
je specifická možnos eucharis ckého průvodu
městem. Starší si možná vzpomenou, jak jako družičky házeli kví na zem… Rádi bychom ve čtvrtek
31. května tuto slavnost oslavili po večerní mši svaté (v 18.00) také mto průvodem. Bude mnohem
skromnější, než tomu bylo v dobách minulých, ale
i to může být obnovení určité tradice.
Páteční dětské odpoledne
A poslední věc, na kterou bych chtěl pozvat, je
tradiční páteční odpoledne pro dě . Každý pátek
od 16.00 do 17.45 pořádáme v Oranžové zahradě
odpoledne pro dě , na kterém si mohou společně
zahrát, společně tvořit a případně se něco dozvědět. Dě bych rád pozval především na první pátek
v měsíci, kdy je pro dě vždy připravená tema cká
hra. Dě se tak i prostřednictvím hry dozví některé
základní informace týkající se křesťanství. Aktuální
téma bude možné nalézt na webových stránkách
farnos (www.farnostbrod.cz).
Přijměte mé přání příjemných dní. Budu se těšit na
případná setkání.
R. D. Mar n Sklenář

Kvě nová výzdoba na Boží Tělo v italské Bolseně

Ze společnosti

Českobrodský zpravodaj
květen 2018

17

Zpěvák Tomáš Klus nalezl ve Štolmíři štěs i místo svých snů
V dubnu zavítal do kostela sv. Havla ve Štolmíři Tomáš Klus s Jiřím Kučerovským a odehráli koncert Nablízko, který byl jedinečným hudebním zážitkem s atmosférou přátelské oslavy než běžného koncertu. S Tomášem jsem si povídala o jeho vztahu k Českému Brodu, plánech na následující měsíce i jeho rodině.
Jak se máte, Tomáši?
V tuto chvíli jsem opravdu nesmírně šťastný. Od
našeho příjezdu do Štolmíře, prožívám intenzivní
štěs , protože toto místo je naprosto fantas cké.
Mám pocit, že jsem tu našel nějakou svojí část.
Proč jste si pro dnešní koncert vybral kostel svatého Havla ve Štolmíři?
Toto místo jsem si nevybral, naopak si vybralo mě,
což je o to ještě hezčí. Vše má na svědomí náš pódiový ředitel a jeho přítelkyně, která nás spolu s přáteli požádala, jestli bychom je koncertem v kostele
svatého Havla, který se snaží dát do pořádku, nepodpořili. Vůbec jsem neměl tušení kam dnes jedu
a po několika hodinách zde mám pocit, že tu chci
zůstat a chci tu žít.
Máte Vy sám blízký vztah k Českému Brodu
a okolí?
Po několika hodinách zde mohu říci, že evidentně
mám. Je to zvláštní, ale od chvíle, kdy jsme sem

přijeli, trávím všechen čas v tomto přenádherném
kostele. Hrál jsem si tu a přišla paní s vnučkou, že
slyšely, že se v kostele zpívá. Seděly tu se mnou,
poslouchaly a byl to úplně nádherný zážitek. Je
pravda, že když člověk vstoupí někam, kde se zpívá,
tak nemůže vstoupit špatně.
Vypadá to, že jste našel místo svých snů.
Mám opravdu pocit, že už odsud nechci jít pryč,
chci tu zůstat a chci tu žít.
Mám tomu rozumět, že se zde začneme vídat
častěji?
Já si myslím, že ano. Cí m, že jsme v uzlíku jedné
krásné tradice.
Těšíte se, až si zahrajete v prostředí se specifickou
akus kou, kterou kostel nabízí?
Naprosto, ale ozvučení takovýchto prostor, je velmi náročná disciplína. Moje písničky jsou hodně
postavené na textu, a tak mi musí být rozumět. Je
to těžké, ale věřím, že máme profesionály, kteří to
zvládnou.
Jak moc důležitý je pro Vás tedy kontakt s diváky
a jejich zpětná vazba?
Nepotřebuji, abych byl ujišťovaný o tom, že se někomu líbí, co dělám. Mám osobně moc rád ten pocit, když vím, že si po koncertě mohu být jistý m,
že jsem se dal všem těm lidem, kteří přišli. Potřebuji cí t právě tu zpětnou vazbu v energii, kterou
mě publikum nabíjí, je to především o vzájemném
propojení. Proto si myslím, že mi tady dnes exploduje hlava štěs m, protože tohle místo je velmi
silné a pro posluchače budeme opravdu hodně
nablízko.
Celý rozhovor s Tomášem naleznete na hermuch.cz
Lucka Hermína Muchová
foto: Lucka Hermína Muchová
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Bitva u Lipan, 26. 5. 2018
Bitva u Lipan je jistě jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších bitev české historie. Tato bitva byla tou
rozhodující a závěrečnou bitvou, kterou se uzavřely husitské války.
V neděli 30. 5. 1434 se na Lipské hoře rozkládající
se mezi městy Českým Brodem a Kouřimí střetla
utrakvis cko-katolická koalice s polními vojsky táborského a sirotčího svazu, tedy radikálním křídlem husitského hnu . V bitvě byla polní vojska dr vě poražena a v průběhu bojových operací zahynul
i vůdce radikálů Prokop Holý, nejvlivnější husitský
poli k, na jehož vůli před rokem 1434 do značné
míry závisel osud revolučních Čech.
Přijděte se podívat v sobotu 26. 5. 2018 na Lipskou
horu, kde se pod mohylou odehraje ukázka toho,
jak pravděpodobně mohla ona bitva, která vstoupila do učebnic dějepisu, vypadat.
Začátek programu je v 11.00 hod., kdy je otevřeno
historické tržiště s možnos nákupu rozmanitého
zboží. Během dne probíhá každou hodinu doprovodný program. Můžete si projít a prohlédnout
dobový vojenský tábor, zhlédnout ukázky na téma
vojenství první poloviny patnáctého stole . Uvidíte ukázky boje, bojových technik a šermu. Tradičně

se představí dělostřelci a střelci z ručních palných
zbraní či střelných zbraní (kuše, praky, fus baly
aj.), vše z období patnáctého stole . Svými tóny
oživí pláň dobová hudba Peregrin. Mimo dobovou
hudbu budou dále připraveny dětské dobové hry
a soutěže, středověká lazebna či různá řemesla.
Celý den pak vyvrcholí v odpoledních hodinách rekonstrukcí slavné bitvy, která ukončila období husitských válek. Komentovaná bitevní ukázka bude
zahájena v 15.00 hod.
Obec Lipany a památník bitvy, kde se vše odehraje,
se nachází na cestě mezi Českým Brodem a Kouřimí, od Prahy směrem na Kolín.
Tímto jste všichni srdečně zváni.
Za podpory města Český Brod a obce Vi ce pořádá
Guardia Broda Bohemicalis.
Mar n Semrád, Guardia Broda Bohemicalis
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Ukliďme Pošembeří
Již osmý ročník tradiční dobrovolnické akce „Ukliďme Pošembeří“ proběhl od 16. března do 15. dubna 2018
na území regionu Pošembeří. Nyní víme, že do akce se zapojilo přes 2000 účastníků a okolo 70 subjektů.
Přesná čísla z letošního úklidu budou známa 11. května 2018 a budou zveřejněna na www.posemberi.cz
/dalsi-ak vity/uklidme-posemberi-2018/.
Součás letošní akce byla i fotosoutěž, kdy dobrovolníci měli možnost soutěžit v těchto kategoriích:
• kuriozita nalezená při úklidu
• místo před a po úklidu
• v pné foto z kolek vní akce
• nebo natočit video (max. 5 minut)
V době přípravy článku do Českobrodského zpravodaje probíhaly přípravy na zveřejnění soutěžních
fotografií a videa a následné hlasování, které bude
ukončeno ve čtvrtek 10. května 2018. Poté budou
výherci osloveni a výhry budou předány na fes valu FENEG, který se uskuteční v sobotu 12. května
v Jungmannových sadech v Českém Brodě.
Akce „Ukliďme Pošembeří 2018“ je zapojena do
projektu „Čisté Pošembeří – to má smysl!“ a „tento
projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.“
V rámci projektu se nám podařilo nakoupit pro letošní ročník akce například:
• reflexní vesty s po skem akce „Ukliďme Pošembeří“ a zvýšit bezpečnost účastníků úklidu,
• rukavice pro dobrovolníky, protože i přes štědrou podporu Českého svazu ochránců přírody se
těchto pomůcek stále nedostává všem,
• zavítali jsme do ZŠ s programem interak vních
třídících dílen,
• také do MŠ s plyšovými myškami, které dětem
povyprávěly o lese a nepořádku, který tam nalezly a následně s dětmi proběhly třídící dílny
úměrné věku,
• vytvořili jsme komiks o životním prostředí, který
jsme předali do ZŠ a na dalších akcích veřejnos ,
• atd. Více na h p://www.posemberi.cz/projekty-1
/ciste-posemberi-to-ma-smysl/
Úklid Pošembeří by nemohl fungovat bez našich
partnerů, kteří nám pomáhali s odvozem a likvidací sebraného odpadu a pneuma k, zajištěním
pomůcek pro úklid, nebo poskytnu m odměn pro

dobrovolníky, zejména pro dě . Velký dík patří Českému svazu ochránců přírody, firmám ACÚ – Auto
Centrum Úvaly s.r.o., Alufix Bohemia s.r.o., Technickým službám města Český Brod, městu Český
Brod, EKO-KOM a.s., obci Radim, Krajské správě
a údržbě silnic Středočeského kraje (cestmistrovství Český Brod, Mochov a Říčany), KARMA Český
Brod a.s. a Železářství, domácí potřeby – Mar n
Hlávka.
Všem dobrovolníkům, partnerům a Středočeskému kraji děkujeme za podporu a zapojení do akce
„Ukliďme Pošembeří“. Bez Vás by
úklid Pošembeří nebyl m, čím
je. Děkujeme!
Gabriela Vraj,
Region Pošembeří o.p.s.
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Výprava chlapeckého kmene
V pátek celý chlapecký kmen vyrazil na výpravu do Hradce Králové. Po příjezdu nás čekalo příjemné přivítání v podobě krásné velké klubovny.
Hned druhý den ráno jsme šli do historického centra města. Zde jsme vystoupali na Bílou věž a obešli jsme si náměs . Družiny TOMíků (Tygříků, Orlů
a Medvědů) se celé ráno a dopoledne věnovaly
sportovním ak vitám v areálu klubovny. Nechyběla vybíjená, basketbal, trampolína a opičí dráha. Odpoledne bylo ve znamení energie. Navš vili jsme centrum obnovitelných zdrojů a malou
elektrárnu Hučák. Po návštěvě elektrárny jsme byli
zbytek dne v parku. Zde jsme hráli hry a řádili na
dětském hřiš .
V neděli jsme si sbalili věci a šli jsme se podívat do
obřího mořského akvária. Po obědě jsme vyrazili
na vlak. Mladší kluci jeli domů a my starší jsme pokračovali na náš srub v Kácovci. Jako vždy nás čekal nádherný pohled. Ubytovali jsme se, a protože
bylo už docela pozdě, šli jsme si za chvíli lehnout.
V pondělí ráno jsme se dozvěděli program na
dnešní den. Museli jsme připravit čarodějnici a vatru. Po přípravě na večerní táborák jsme začali va-

řit oběd. Dělali jsme polévku na ohni a maso na
grilu. Odpoledne jsme vyráběli meče. To vyús lo
v epickou bitvu jako z Pána prstenů. Všichni přežili,
a tak jsme mohli začít s pálením čarodějnice. To ale
nebylo vše. Vedoucí pro nás připravili starý keltský
rituál sebeočistění a odevzdání se přírodě. Bylo to
velmi zajímavé a celou noc se nám o tom zdálo.
Ráno jsme si sbalili a hned po obědě vyrazili vlakem domů. Výprava byla jako vždy super.
Honza Coubal, Psohlavci 14
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Ohlédnu za letošním ročníkem Klubu mladých diváků
Po pě leté přestávce se nám letos podařilo získat dostatečný počet zájemců o divadelní Klub mladých
diváků. Mezi přihlášenými byl i těžce zdravotně hendikepovaný student 2. roč. René Tóth, pro kterého bylo
každé představení velkým zážitkem.
Prvním divadelním kusem byla „klasika“ - Maryša
bratří Mrš ků v Národním divadle, pojatá ale docela moderně. Herci hráli v současném oblečení
(Maryša dokonce část hry ve spodním prádle),
což ostře kontrastovalo se zachováním původního
jazyka, Maryša vařila vodu na kávu v rychlovarné
konvici, po jeviš se válely plastové kelímky. Bohužel jsme neměli zrovna dobrá místa, navíc některým studentům klasika zrovna „nevoní“, takže
reakce byly smíšené. Výkony herců, zejména Pavly
Beretové, Davida Prachaře a Vladimíra Javorského
však byly výtečné, trochu nás zklamal pouze málo
výrazný Francek.
V únoru jsme zhlédli interak vní drama Teror od
německého autora Ferdinanda von Schirach v Divadle ABC. Celé se odehrává v soudní síni, kde
probíhá proces s vojenským pilotem Larsem Kochem, který sestřelil civilní letadlo se 164 cestujícími. Letadlo bylo uneseno teroristou a navedeno
na fotbalový stadion se 70 000 diváky. Studen
byli hrou nadšeni, nejen závažnos tématu, ale
hlavně m, že si mohli na závěr zahrát na porotu,
a rozhodnout tak, jaký konec představení prožijí.
Výsledek byl celkem jednoznačný: 80 % diváků se
vyslovilo pro osvobození pilota. Zajímavos je, že
ke hře vznikly i internetové stránky, na nichž si své
rozhodnu můžete porovnat s hlasováním diváků
v dalších divadlech.
Posledním představením byl Krysař, klasický tul
české prózy 20. stol. od Viktora Dyka, představený

s pod tulem „hra na mo vy příliš živé legendy“.
Nejvíce překvapí herecké obsazení, Krysaře to ž
ztvárňuje žena, momentálně nejobsazovanější
herečka Švandova divadla Klára Cibulková. V inscenaci se objevuje celá řada naléhavých témat manipulace, přetvářka, skrytá síla, osudová láska,
žárlivost, našeptávání ďábla, naděje. Studen , kteří knihu již četli, hned poznali, že se hra od knižního
originálu odlišuje, a těm se představení většinou
líbilo méně než těm, kteří knihu neznali.
Při výběru představení se vždy snažím, aby mezi
nimi byly jak adaptace děl ze seznamu tzv. školní
četby, tak i nové hry. I když studen mají zájem spíše o komedie, letošní výběr je uspokojil a věřím,
že většina z nich bude mít zájem přihlásit se i do
příš ho ročníku Klubu mladých diváků.
Mgr. Jaroslav Korselt, SOŠ Český Brod-Liblice
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Velikonoční výprava 2018 – Cheb
Čtvrtek 29. 3., brzké ranní vstávání nám ale zpříjemnil zarezervovaný vagón. Díky Českým drahám jsme již
za 3 hodiny vystoupili na nádraží v Chebu, inu 230 km by jinak byla docela štreka. Na chatě, která se nám
stala pro dalších 5 dní domovem, byl trochu nepořádek, společnými silami jsme ale dali vše do pořádku.
Odpoledne nás čekala hra prozkoumávající město
Cheb. Úkolem bylo vyzjis t nespočet informací přímo od občanů Chebu. Takže po pár hodinách hry
nezbyl ve městě občan, který by nevěděl o skautském středisku, které přijelo na návštěvu.
Páteční dopoledne se neslo v duchu týmového zdolávání disciplín, které měly prověřit naši fyzickou
zdatnost, obratnost a spolupráci. Nejzajímavější
disciplína byl golf s disky (hráč pomocí fresbee hraje golf, stejné hřiště je k vidění z vlaku ve stanice
Praha-Běchovice). Po obědě byla v plánu procházka na Bismarckovu rozhlednu. Ta byla k naší smůle
ještě zavřená, to nás ale nijak neodradilo zahrát si
hry v přírodě a simulovat závod skrz cyklokrosovou
závodní dráhu.
V sobotu nás čekala celodenní výprava, počasí ale
nevěs lo nic dobrého. K svačinám jsme si tedy do
baťohů přibalili deštníky a vyrazili vlakem přes nejzápadnější cíp republiky (Aš) do německého města
Hof. Každá skupinka dostala mapu, slovník, úkoly

a začala soutěž, kdo toho o městě více zjis . Jedni
vsadili na to, že památky a klíčové objekty města
obejdou pěšky, druzí statečně vyzkoušeli zahraniční MHD. Po cestě se všichni snažili vymámit z Němců odpovědi, ať už lámanou němčinou nebo o trochu lepší anglič nou. Tak či onak na nás koukali,
jako kdybychom spadli z višně, asi jako kdyby se
vás parta dě z Německa lámanou češ nou ptala,
kdo je starosta města a jak si vede místní fotbalový
klub. Jedna místní paní se dokonce jedné z našich
skupin ptala, cože jsme to za interak vní kurz cizího jazyka, že by tam chtěla přihlásit své dítě. Po
sdělení, že jsme skau z Česka, smutně odešla (že
by díra na trhu?).
Neděle se nesla v duchu příprav na velikonoční
pondělí. Kluci pletli nebo se učili plést pomlázky,
holky malovaly ta nejpěknější vajíčka. Po obědě
si kluci vyzkoušeli, jaké je to hrát na velkém fotbalovém hřiš . Když nás kroupy vyhnaly ze hřiště,
následovalo odpočívání u pohádkového promítání
jako v kině.
V pondělí kluci po chu vstali a začali řádit s pomlázkami. Ve chvíli, kdy byla i poslední holka náležitě vyplacena/omlazena, začalo hromadné balení
a úklid a cesta domů. V Brodě ještě zakřičet oddílový pokřik a pak už rychle do rodičovského obje .
Více fotek naleznete na adrese h p://www.skaut7.cz
/fotogalerie/2018/category/352-velikonocky
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
– Šimon a Mazel
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Výprava skautek na Ivančenu
Dne 20. 4. 2018 se na nádraží sešla skupinka čtyř skautek a třech vedoucích, které se rozhodly vyrazit přes
víkend na druhou stranu republiky.
Vlakem jsme se dostaly do Kolína, kde jsme nasedly
na vlak do Ostravy, ze které jsme měly rovnou dojet do cíle. Bohužel vlak měl skoro hodinové zpoždění, proto jsme musely jet jinou cestou, jelikož
předchozí nám ujel. V naší konečné stanici Frýdlantu nad Ostravicí jsme došly do místní sokolovny,
kde jsme přespávaly. Po ranním probuzení jsme si
vzaly malé baťůžky a sedly do autobusu, díky kterému jsme si zkrá ly výšlap. Vyhodili nás u hotelu
Bezruč, dále jsme už musely dojít po svých.
Nakonec se nám podařilo vylézt ke skautské mohyle jménem Ivančena, jež byla postavena na památku pě skautů, kteří byli popraveni za účast
v pro nacis ckém odboji. Kolem jedenácté začala
mše svatá, o hodinu později začal ceremoniál u památníku, kde se zpívala skautská i česká hymna.
My jsme si poblíž lesa uvařily oběd, kterým byla
polévka. Když se nasy la celá skupinka, tak jsme si
zahrály hru, jež vyžadovala sociální interakci s lidmi, a přitom jsme se velice nasmály.
Dále se nám podařilo zdolat Lysou horu, kde jsme
náš úspěch oslavily u malinovek, piv a jedné kofoly. Další překážkou byl dlouhý sestup dolů, který
jsme si zpříjemnily hrou, dokonce za odměnu jsme
si každá koupila zmrzlinu. V sokolovně jsme si udělaly chutnou večeři, chvíli pokecaly a byl čas jít na
kutě. Další den jsme začaly pozdějším vstáváním,
v klidu jsme se nasnídaly, sbalily si svoje saky paky
a šly nakoupit svačinu. Čekání na vlak jsme si zkrá-

ly hrou, a pak už jsme jely domů přes Valašské
Meziříčí. Myslím si, že se akce celkově povedla.
Každému doporučuji navš vit Ivančenu a připomenout si naši ještě nedávnou minulost, případně
sportovní výkon na Lysou horu. Stojí to za to.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod
Klára Dohányosová
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Jarní novinky ve školní jídelně Bedřicha Smetany
Ve školní jídelně se to novinkami jen hemží. Na konci února jsme si vyzkoušely, jak se vaří u sousedů v Rakousku a Německu. Celý týden jsme připravovaly speciality rakousko-německé kuchyně. Každý den jsme připravily dvě nová jídla na výběr a bylo těžké jedno z nich vybrat. Dě by nejraději ochutnaly obě. Dě ze školní družiny ZŠ Žitomířská nám opět pomohly svými výrobky vyzdobit jídelnu, aby náš týden byl dokonalý.
Následovalo každoroční vaření s kuchařem, které
oboha lo svou rozmanitos jak strávníky, tak kuchařky. A tor lla, která se podávala místo polévky,
byla jasná jednička.
Jaro jsme přivítaly v opravdu zdravém stylu, tak,
jak to k jaru patří. V rámci zkvalitnění našich služeb
a podpory zdravého stravování našich dě a dospělých strávníků, jsme pořídily salátový bar. Saláty
si každý strávník nabírá sám, podle svého uvážení
a chu . Je vidět, že tento trend moderního stravování všechny ohromil a misky se plnily nejrůznější
zeleninou a chutnými dresinky. Věříme, že tato novinka a možnost volnos výběru, určitě zvýší zájem
o zeleninu a ovoce hlavně u dě .
Následně nás čekal BIO týden. Neuvěřitelné se
stalo skutečnos . Vyzkoušely jsme vařit celý týden
všechna jídla, včetně nápojů v BIO kvalitě. BIO je

produkt ekologického zemědělství. Sestavily jsme
jídelníček tak, aby každý den bylo jedno jídlo zcela
běžné a druhé také známé, pouze některá surovina
byla zaměněna za zdravější a pro někoho neznámou. Chtěly jsme ukázat, že i oblíbená klasická jídla se dají udělat jinak. Např. buch čky s krémem se
dají připravit zcela zdravě. Použily jsme špaldovou
celozrnnou mouku, krém jsme uvařily z BIO mléka
a osladily agávovým sirupem. Dě si chodily přidávat stejně, jako pokaždé, když jsou buch čky.
Bio potraviny budeme nadále používat při vaření.
Podporujeme české dodavatele, regionální potraviny a farmáře. Preferujeme potraviny bez konzervantů, barviv a přídavných látek.
Jde nám o zdraví nás všech. Krásné jaro a žijte zdravě.
Romana Opršalová, vedoucí školní jídelny
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Pražské Benátky
Dne 25. 4. jela naše třída 6. A na výlet do Prahy. Sraz jsme měli v Českém Brodě na nádraží. Jeli jsme vlakem na Hlavní nádraží, pak jsme došli ke Karlovu mostu a odtud nám začínala plavba loďkou.
Když jsme nastoupili na loďku, tak nám tam rozdali limonádu, a ještě jsme si mohli vzít perník
nebo zmrzlinu. Na palubě nás přivítal kapitán lodi,
který nám vyprávěl o Praze. Nejprve jsme pluli
po Vltavě, kde byl krásný výhled na Pražský hrad,
na Petřín, na Národní divadlo atd. Po chvíli jsme
vpluli do Čertovky. Kapitán nám vyprávěl, co se zde
natáčelo. Na konci Čertovky jsme se otočili a pluli
jsme nazpátek. Zajímavé byly i obrázky, jak vypadal
Karlův most při povodních. Ještě než jsme propluli
pod Karlovým mostem, tak nám vyprávěl o Karlu
IV. Když jsme proplouvali pod Karlovým mostem,
ukazoval nám kapitán podepsanou cihlu. Cihly se
prý podepisovaly, protože při stavbě mostu se za
cihly dostávaly peníze. Dojeli jsme kousek za Karlův most a tam naše plavba končila.

šli na Václavské náměs , kde nám paní učitelka
dala rozchod na jídlo. Po obědě jsme šli na Masarykovo nádraží, kde jsme nastoupili do vlaku, který
nás dovezl do Českého Brodu, kde náš výlet skončil. Doufám, že si to všichni užili jako já.
Tereza Jirsíková, 6. A ZŠ Žitomířská

Potom jsme šli do muzea, kde nám říkali o stavbě
mostu a o Karlu IV. a jeho rodině. Po výstavě jsme

Rekord v 3iQu
Mo o: „Vraťme dětem rodiče a rodičům dě . Virtuální svět není realitou.“
Naše škola se zúčastní pokusu o světový rekord!
Ptáte se v čem? To je jednoduché v počtu odehraných par í hry, která nese název 3iQ. Hra je jednoduchá na principu piškvorek v hracím poli 3x3.
Máme ji ve školním klubu a v posledních týdnech
si ji žáci velice oblíbili.

odehrát v průběhu dne alespoň dvě par e hry 3iQ.
Jedna par e trvá maximálně 15 minut.
Přijďte a přidejte se k nám. Budeme se těšit na
shledání. Každý účastník obdrží pamětní list.
Příznivci deskových her ZŠ Žítomířská

Akce proběhne 13. června 2018 od 8 do 20 hodin
na Základní škole Žitomířská v prostorách Školního
klubu.
Pro koho je nabídka určena?
Pro všechny zájemce, kterým není jedno, co dělají
jejich dě ve volném čase, a také se chtějí podílet
na zápisu rekordu v počtu lidí hrajících hru 3iQ v jeden den a zároveň rekordu v počtu míst, na nichž
se tato hra jeden den bude hrát.
Co musíte udělat, abyste se mohli zúčastnit?
Zaregistrovat se na stránkách naší školy: www.
zszitomirska.info do 12. června 2018. Podmínkou,
aby se hráč do vytvoření rekordu započítal, musí
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Interak vní výstava Leonardium
19. dubna se naše třída 4. A vypravila do Malostranské besedy v Praze, aby navš vila výstavu inspirovanou dílem renesančního génia Leonarda da Vinci.
Půdní prostor galerie v Malostranské besedě má
už samotný svoji kouzelnou atmosféru. V tomto období je navíc obohacen nevšední výstavou,
která návštěvníkům umožňuje vstoupit do tajů
Leonardovy mysli. Nenajdete zde žádné originály
výjimečného malíře, sochaře, architekta, přírodovědce, vynálezce, konstruktéra… Ale zato si můžete pohrát s množstvím světelných, zvukových
a pohyblivých nástrojů, které byly vytvořeny podle
plánků umělce Leonarda da Vinci. Tato atrak vní
výstava umožňuje dětem rozvíjet tvořivost, hravost a fantazii.

Andrejka: Každý by asi chtěl být Leonardo. Být malíř a vynálezce a dokázat spoustu věcí. Na výstavě
jsem mohla stavět mobilní most, kreslit Monu Lisu
a vylepšovat ji. Taky zkusit vymyslet, podle čeho
Leonarda napadlo ty vynálezy udělat. Co by asi
říkal Ježíš při poslední večeři? To si můžeš zkusit!
Tohle všechno a ještě mnohem víc můžeš udělat.

A tady jsou zážitky z výstavy viděné dětskýma očima:
Dominik: Když jsme tam přišli, hned jsem viděl
Monu Lisu. Mohli jsme jí měnit pozadí, účesy a doplňky, třeba brýle. Hned vedle ní byla harfa a různé
stroje, křídlo a stavebnice. A první tank. V něm Leonardo schválně udělal chybu, protože neměl rád
válku. Místo děl v něm byly krasohledy. Doporučuji, velmi se mi tam líbilo.

Karolína: Leonardium je výstava Leonarda da Vinci.
Na výstavě jsou jeho vynálezy a obrazy, Mona Lisa,
létací stroj, mobilní most, tank a spousta dalších
věcí. O některých jsem vůbec nevěděla, že je Leonardo vytvořil. Líbilo se mi tam. Kdybych si vybírala
výlet, určitě bych znovu zavítala do Malostranské
besedy.

Ondra N.: Mně se nejvíc líbilo, jak to Leonardo da
Vinci všechno vymyslel. A jak to měl pěkně propracovaný. Nejlepší bylo, jak jsme si mohli na tabletu
udělat Monu Lisu. To se mi líbilo ze všeho nejvíc.

Mgr. Květa Vostruhová a žáci 4. A, ZŠ Tyršova
Kristýnka: Bylo to tam krásný. Pan Leonardo da
Vinci je dobrej, že to vymyslel a nakreslil. Mohli
jsme si všechno vyzkoušet. Byla tam taky poslední
večeře. Moc se mi to líbilo, doporučovala bych to
malým i dospělým.
Lucka Č.: V Leonardiu bylo hodně zajímavých věcí,
o kterých jsem nikdy neslyšela, ani jsem je neviděla.
Nejvíc mě bavilo skládat lidské tělo. Bylo to v krásném prostředí. Líbilo se mi, že se tam na všechno
mohlo sahat a všechno jsme si mohli vyzkoušet.
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Na horu Říp za praotcem Čechem a dalšími osobnostmi
Poslední dubnový čtvrtek se všichni žáci čtvrtých ročníků vydali na bájnou horu Říp. Už v autobuse jsme se
seznámili s některými významnými osobnostmi naší historie, podle indicií jsme zjišťovali, které osobnos
jsou na našich současných bankovkách a co všechno o nich víme. Díky tomu nám cesta rychle utekla.
Po svačině v přírodě nás čekala cesta nahoru na
horu Říp. I když je tento vrchol pouze 455 m. n. m.,
mnohé z nás cesta trochu zaskočila. Byla velmi strmá
a náročná, což jsme nečekali. Na jejím konci nás přivítali známé osobnos našich dějin. Pozdravili jsme
se s Boženou Němcovou, svatým Václavem, Janem
Amosem Komenským, praotcem Čechem, mistrem
Janem Husem a Janem Žižkou z Trocnova. Každý
z nich nás seznámil se svým někdejším životem.

Cesta z vrcholu k autobusu byla o dost rychlejší, ale
neméně náročná. Obtěžkáni suvenýry a nově nabytými vědomostmi to někteří vzali dolů doslova
po hlavě. Po ošetření několika rozbitých kolen jsme
se spokojeně vydali na zpáteční cestu domů.
Mar na Hálová, 4. C, ZŠ Tyršova

Božena Němcová nám popovídala o životě na vsi,
o rostlinách a živočiších, kteří žijí na našem území. Se svatým Václavem jsme si zopakovali státní
symboly a zazpívali si státní hymnu, Jan Amos Komenský nám vyprávěl, do jakých skupin rozřadil
žáky, a my jsme přemýšleli, kam bychom asi patřili.
Praotec Čech nám ukázal, jak určit v přírodě sever,
v rotundě sv. Jiří nám mistr Jan Hus připomněl, pročemu a proč bojoval a jak za své myšlenky přišel
o život. Na závěr se nás Jan Žižka pokusil naučit za
zpěvu bojové písně „Ktož sú boží bojovníci“ střílet
z praku. Dobrá práčata by z nás asi nebyla.

Ukliďme Pošembeří
Akce „Ukliďme Česko“ je celonárodní akce, které se minulý rok zúčastnilo 96 133 dobrovolníků, z toho
56 345 dě . V pondělí 9. dubna se této akce také zapojila Základní škola Tyršova.
Této úklidové akce se zúčastnil na naší škole jen
šestý ročník. Naše třída 6. B uklízela v čás Českého Brodu „Škvárovna“. Sbírali jsme odhozené
odpadky a pohozené věci, ušli jsme 11 kilometrů,
nasbírali jsme 15 pytlů odpadků.
Nejzajímavějšími nálezy byly: kus nárazníku od
auta, rozbitý dětský kočárek a kolo od jízdního
kola. Smyslem této akce bylo udržet naši rodnou
zem čistou a krásnou. Po celé České republice se
celkem minulý rok nasbíralo 1536 tun odpadu,
možná i škodlivého. Tato akce ještě stále probíhá
v dalších obcích. Jako třeba v obci Tatce, kde tato
akce proběhne v sobotu 14. dubna.
Tato naše činnost navázala na přednášku o třídění
odpadků, která proběhla 8. března na druhém stupni

naší školy. Přednášející se zaměřili na třídění a zpracování odpadu. Podrobně hovořili o jednotlivých
druzích: sklo, papír, plasty, nápojové kartony atd.
Petr Kovář, třída 6. B, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova
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Duben v českobrodské základní a prak cké škole
Také v uplynulém měsíci jsme ve škole vůbec nezaháleli. Kromě každodenního učení jsme zažili několik zajímavých akcí, při kterých jsme se dobře bavili, zasportovali si, ale také se mnohé nové naučili, nebo jsme
si připomněli to, co už dávno umíme a víme - ale opakování je přece matka moudros !
Začátkem dubna jsme se již tradičně zapojili do
projektu „Ukliďme Česko“, při kterém jsme za 4
hodiny práce sesbírali na našich tradičních lokalitách kolem Šembery a v parku 30 pytlů směsného
odpadu, 8 pytlů plastů, 6 pneuma k, 2 kola z jízdního kola a další kupu odpadků, které naši nepořádní spoluobčané nechali z bůhvíjakého, ale pro
nás zcela nepochopitelného důvodu, pohozené
v přírodě. Hned po úklidu jsme vyjeli do lesa sázet
stromky, abychom naší přírodě trochu pomohli.
Užívali jsme si nejen učení, ekologie a práce, ale
také jsme hodně sportovali. Nejprve nás družstvo
žáků základní školy speciální a prak cké školy reprezentovalo v Kostelci nad Černými lesy na turnaji
v kuželkách. Skončili sice na celkovém 6. místě, ale
i tak si turnaj užívali a do školy se vrá li plni nejen sportovních zážitků. Všichni jsme se zúčastnili
školního kola dopravní soutěže, ve které jsme si
prověřili svoje znalos dopravních předpisů, absolvovali jsme jízdu zručnos na kole nebo trojkolce
a také jsme si zopakovali zásady 1. pomoci a to jak
teore cky, tak i prak ckým ošetřením různých úrazů nebo jiných zdravotních komplikací, se kterými
bychom se mohli při sportování nebo v běžném životě setkat. Ti nejlepší z nás pak jeli reprezentovat
naši školu do Nymburka na oblastní kolo dopravní
soutěže. Mladší žáci tam obsadili 3. místo, starší
pak skončili stejně jako naši kuželkáři šes . Společně jsme také absolvovali školní kolo atle ckého
čtyřboje. Páteční dopoledne na atle ckém stadionu našlo vyřešení tajenky, kteří atle nás pojedou
v květnu reprezentovat na dvě atle cké soutěže do
Kolína a také do Říčan.

Úžasný sportovní den jsme si prožili v rámci projektu 100 let československého sportu. Měli jsme
možnost si popovídat, ale také zasportovat s nohejbalistkou – reprezentantkou ČR paní Luckou
Vokáčovou.
Nebyl by to správný duben, kdyby kolem naší školy
neprolétly čarodějnice. A tak i letos oslava filipojakubské noci byla! Tentokrát si každá třída vyrobila
svoji čarodějnickou zástupkyni, která pak reprezentovala třídu na přehlídce čarodějnic na zahradě. Jedna byla hezčí než druhá. Nejprve všechny
vyrobené čarodějnice přihlížely soutěžím v průletu
žáků i učitelů zákeřnou závodní dráhou na koště
a dalších soutěžím na školní zahradě, ale nakonec
stejně všechny skončily na ohnivé hranici.
žáci ZŠ a PrŠ Český Brod
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Máme nové kamarády – až v Řecku!
To že máme hodně kamarádů v našich partnerských školách je jasná věc. Setkáváme se s nimi na různých
akcích, které pořádá některá z našich partnerských škol. Ale teď se začíná rýsovat naše nové přátelství
s dětmi, a to až v dalekém Řecku.
Mít kamarády je určitě dobrá věc, a tak se přátelíme
nejen ve škole, ale máme hodně kamarádů i v našich partnerských školách hlavně v našem regionu
nebo v Praze. Dlouho jsme pokukovali, jak bychom
si mohli najít i kamarády odjinud, než z České republiky. Bariérou byl a stále ještě asi stále je jazyk,
kterým bychom se s dětmi ze zahraničí domluvili.
Učíme se sice skoro všichni ve škole anglicky, ale na
nějakou složitou komunikaci naše znalos anglič ny asi ještě nejsou. A tak paní ředitelku napadlo při
jedné ze svých dovolených v Řecku navš vit školu,
ve které se některé dě učí kromě řeč ny a anglič ny také česky. Je to jedna z „Českých škol bez
hranic“ působící ve městě Thessaloniki (česky toto
město nazýváme Soluň) a také v oblas Pierias pod
bájným Olympem.

Za m se jen tak „oťukáváme“ – posíláme si vzájemně různé obrázky, koláže o našich městech,
našich školách, také o nás samotných, abychom se
vzájemně poznali. Před několika dny přišla obálka
z Řecka a v ní na nás čekala krásná knížka vyrobená
řeckými dětmi plná fotek a informací o městech
Thessaloniki a Leptokaria. Kromě toho jsme tam
našli také osobní dopisy od dě , které by si s námi rády dopisovaly. A tak teď zase píšeme dopisy
a chystáme nějaká překvapení do Řecka my. Kromě
češ ny se budeme v dopisech snažit používat i anglič nu, a tak si při příjemné činnos procvičíme
naše znalos v cizím jazyce.
žáci IV. PR - ZŠ a PrŠ Český Brod, ZŠ Žitomířská
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Famózní sezóna
Oddíl aerobiku T. J. Sokol Český Brod – Corridoor tým zažívá famózní sezónu. V oddílu máme celkem čtyři
jednotlivkyně a tři sportovní týmy, které soutěží na závodech Mistry s Mistry.
Konkrétně se jedná o Kristýnu Šermauerovou, která závodí v kategorii Jednotlivkyně C, v kategorii
Jednotlivkyně B máme Barboru Školovou a Anetu
Blechovou. V nejstarší kategorii D Jednotlivkyně
závodí Veronika Vomáčková. Sportovní tým Red
Balloon s nejmenším věkovým průměrem závodí
v kategorii Sportovní týmy A, tým Následníci zastupuje kategorii Sportovní týmy B a nejstarší tým We
rowdy soutěží v kategorii Sportovní týmy C.
Nejlepšího umístění dosáhla Kristýna Šermauerová v Říčanech, získala krásnou 10. příčku ze 45
závodnic. Její trenérka Michaela Kokešová je na ni
právem hrdá. Na závodech v Ostravě dosáhly nejlepšího výsledku Bára Školová, 6. místo, a Aneta
Blechová, 5. místo. Holky se zde popraly s dalšími
52 závodnicemi. Závodnice Veronika Vomáčková
vlastní ze závodů čtyři zlata.
Sportovní tým Red Balloon pod vedením Elišky
Strakošové získal na všech závodech druhá místa.
Závodní tým Elišky Strakošové Následníci si nejvíce
cení zlatého místa ze závodů v Ostravě. Tým Michaely Kokešové We rowdy prožívá, jak samy holky
říkají, nečekanou sezónu. Ve sbírce už mají tři zlata, jedno stříbro a jeden bronz.

Věříme, že všichni svěřenkyně se dostanou na MČR
2. výkonnostní třídy České gymnas cké federace,
které se bude konat 9. června v Praze.
za Corridoor tým Michaela Kokešová
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Drsný běh Pošembeřím posedmé
Již sedmý ročník Pošemberského ultra krosu, tedy POŠUKu, se uskutečnil v sobotu 28. 4. v údolí Šembery
v našich městských lesích. Vzhledem k suchému počasí předcházejících dní byla trať, která vede „nahoru-dolů“, velmi tvrdá. Přesto nepadaly rekordy, protože teplota hodně přes 20 ve s nu nebyla pro velké
výkony op mální.
Vítězem 16 kilometrového závodu se, stejně jako
loni, stal Michal Vokrouhlík v čase 1:11:33. Mezi
ženami zazářila Mar na Hampejsová s časem
1:27:36, kterou bezpečně předběhl nejrychlejší
Broďák Radek Skála s časem 1:21:10.
Závod, který je s ohledem na přírodu omezený jen
na přibližně 100 závodníků, proběhl tradičně v pohodovém rodinném duchu. Předcházely mu dětské
závody, kterých se zúčastnilo téměř 40 závodníků,
a doprovázel ho program na startovní louce v Dolánkách, kde bylo k dispozici domácí občerstvení.

Pro všechny sportuch vé Broďáky zůstává trasa závodu celoročně označena červenobílým terčem na
stromech, takže se nemusíte bát, že v lese zabloudíte. Více informací k trase i k závodu je také na webu
www.posuk.net. Děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří nám pomáhají s organizací a všem sponzorům
a podporovatelům včetně Města Český Brod.
Petr Jirásek, Jiří Slavík, Filip Ulík
Foto: Tomáš Svoboda a Leoš Velenský

1. 6. – 30. 6.
1. 6., 8.30 – 11.30
2. 6., 9.00 – 18.00
2. 6., 12.30
2. 6., 17.00
2. 6., 18.00
3. 6., 9.00 – 18.00
3. 6., 14.30
3. 6., 18.00
4. a 7. 6., 8.00, 9.00 a 10.00
4. 6., 19.00
5. 6., 15.00
8. 6., 8.00 – 14.00
8. 6., 17.00
8. 6., 19.00
9. 6.
9. 6.
9. 6., 10.15
9. 6., 18.00 – 22.00
9. 6., 17.00
9. 6., 19.00
9. 6., 19.00
10. 6., 9.00
10. 6., 14.00
10. 6., 14.30
10. 6., 15.00
10. 6., 17.00
11. 6.

Podlipanské muzeum
RC Kos čka
hřiště za halou
lesy v Dolánkách
Ku lka
Kostelec n. Č. lesy
hřiště za halou
Ku lka
Nejsvětější Trojice
městská knihovna
KD SVĚT
průjezd městem
náměs
hřiště za halou
Štolmíř
výlet KČT
cyklovýlet KČT
Ku lka
Podlipanské muzeum
Ku lka
Štolmíř
KD SVĚT
hřistě za halou
hřiště za halou
Ku lka
KD SVĚT
Tuklaty
akce KČT

KALENDÁŘ AKCÍ – červen 2018

Českobrodský zpravodaj
květen 2018

Příběh(y) tabákového dýmu – výstava na téma kouření a jeho místo ve společnos a dějinách
Konzultace v RC kos čka s právničkou Mgr. Evou Zhřívalovou
Nohejbal, MČR – dorost dvojice
PO – PO – LES, tradiční zábavný pochod pohádkovým lesem pro dě a rodiče
Fotbal, muži A, divize B, SK Český Brod – Meteor Praha
Podlipanské hudební slavnos : kostel sv. Andělů Strážných – smyčcový orchestr Vox Bohemica
Nohejbal, MČR – dorost trojice
Fotbal, muži B, 1. A třída skupiny B, SK Český Brod – Mělník
Podlipanské hudební slavnos : Doležalovo kvarteto a Valérie Zawadská
Od básničky po bublinu aneb Co to vlastně čteme – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
Můj báječný rozvod – divadelní komedie, 15 postav Eliška Balzerová
Cyklotour Na kole dětem: přidat se může každý – projekt na podporu onkologicky nemocných dě
Farmářské trhy – prodej proběhne každý pátek až do 26. 10. 2018
Nohejbal, extraliga mužů – TJ Avia Čakovice
Noc kostelů v kostele sv. Havla ve Štolmíři
Jednodenní zájezd Starý Plzenec, Radyně, Kozel
Po stopách Bohumila Hrabala, 10 km
Fotbal, dorost, 1. A třída skupiny C, SK Český Brod – Loučeň
Muzejní noc v Podlipanském muzeu – Regionální muzeum Kolín zve na další ročník Muzejní noci
Fotbal, muži A, divize B, SK Český Brod – Souš
Absolventský koncert žáků ZUŠ v kostele sv. Havla – účinkují: Matyáš Svítok a hosté
S láskou Vincent – animovaný film věnovaný malíři Vincentovi van Goghovi, VB/USA/2017/94 min
Nohejbal, okresní přebor mužů – Chabeřice
Nohejbal, dorostenecká liga – SK Šacung Benešov
Fotbal, muži A, divize B, SK Český Brod – Poděbrady
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu – rodinným, animovaný, 2016, 89 minut
Podlipanské hudební slavnos : Pěvecký sbor Vox Bohemica – Holandsko všemi smysly
Prahou na Petřín – oslavy 130 let KČT

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

11. a 14. 6., 8.00, 9.00 a 10.00
15. – 17. 6.
16. 6., 10.00 – 17.00
16. 6., 10.00 – 17.00
16. 6, 14.00
16. 6., 15.00
16. 6., 17.00
16. 6., 17.00
17. 6., 10.15
17. 6., 17.00
18. 6., 14.00 – 15.00
19. 6, 17.00 – 19.00
19. 6., 19.00
20. 6., 19.00
21. 6., 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
21. 6., 8.30 – 11.30
21. 6., 19.00
22. – 25. 6.
22. 6., 8.30 – 11.30
23. 6.
23. 6., 9.00 – 18.00
23. 6., 17.00
24. 6., 9.00
24. 6., 9.00
24. 6., 15.00
24. 6., 17.00
25. 6., 8.00, 9.00 a 10.00
30. 6.

městská knihovna
výlet KČT
Štolmíř
Štolmíř
Štolmíř
hřiště za halou
Ku lka
Plaňany
Ku lka
kostel sv. Gotharda
Domov ANNA
zasedací síň úřadu
pivovarské sklepy
Kostelec n. Č. lesy
městská knihovna
RC Kos čka
KD SVĚT
cyklovýlet KČT
RC Kos čka
cyklovýlet KČT
hřiště za halou
Úvaly
hřiště za halou
hřiště za halou
hřiště za halou
Plaňany
městská knihovna
výlet KČT

Od básničky po bublinu aneb Co to vlastně čteme – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
Třídenní zájezd Krkonoše: Malá Úpa, bouda Jana
Pečení chleba a Bleší trh – tradiční pečení ve veřejné peci a blešák na návsi
Košíkářská dílna ve Štolmíři
Divadlo ve stodole ve Štolmíři – divadlo pro dě i dospělé, účinkuje divadelní soubor ZUŠ Český Brod
Nohejbal, extraliga mužů – SK Šacung Benešov
Fotbal, muži A, divize B, SK Český Brod – Motorlet Praha
Podlipanské hudební slavnos : Komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica
Fotbal, dorost, 1. A třída skupiny C, SK Český Brod – Červené Pečky
Podlipanské hudební slavnos : Concerto Aven no a Jakub Kydlíček
Závěrečné vystoupení dě z RC Kos čka pro klienty domova
Přednáška na téma „Jak dobře zvládnout přechod ze ZŠ na SŠ“, lektorka Hana Slobodová
Podlipanské hudební slavnos : Escualo Quintet a Gabriela Vermelho, Tango Argen no
Podlipanské hudební slavnos : kostel sv. Andělů Strážných – Lux Iuvenes Praga a Bubureza
Pasování prvňáčků ZŠ Přistoupim a ZŠ Tyršova – slavnostní pasování žáčků 1. tříd na malé čtenáře
Babi, dědo, pojďte si hrát – program pro seniory s vnoučaty
Křeslo pro hosta: Vlas mil Harapes – nejvýznamnější osobnost české baletní scény
Třídenní Beroun – Křivoklát, 150 km
Konzultace v RC kos čka – speciální pedagog, Mgr. Veronika Lancová
Údolím zlatonosné Kocáby, pěší trasa
Nohejbal, MČR – muži dvojice
Podlipanské hudební slavnos : Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno
Nohejbal, 1. liga žen – DTJ Santoška
Nohejbal, okresní přebor mužů – Kutná Hora
Nohejbal, 1. liga žen – Nymburk
Podlipanské hudební slavnos : Pěvecký sbor Vox Bohemica
Pasování prvňáčků ZŠ Žitomířská – slavnostní pasování žáčků 1. tříd na malé čtenáře
Kolín – Šťáralka – Starý Kolín – Hlízov
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Andulka
V pátek 4. května 2018, takřka symbolicky na den svatého Floriána – patrona hasičů, naše Andulka
přijela domů.
Po vlastní ose, po dlouhých třech letech. V září
2014 vyrazila na vyjížďku do Pardubic a nedojela,
od té doby se opravovala.

motoru ji musíme ještě odvézt na seřízení a následující nutné (snad jen) drobné opravy si již budeme
zajišťovat svépomocí. Ale to už tu bude s námi.

Děkujeme za finanční podporu Městu Český Brod,
rodině pana Beka a také příznivcům naší pragovky, kteří mezi sebou uspořádali sbírku. Děkujeme
i všem, kteří poskytli radu či pomohli s dopravou či
zajištěním opravy jednotlivých dílů – ani bez této
pomoci by dnes ještě opravena nebyla. Největší
poděkování ale náleží panu Žebrovi, který nám
v r. 2015 na Okruhu českobrodském nabídl svou
pomoc, a díky jeho práci a zkušenostem je naše
Andulka opravena.

Přehled akcí, kterých se bude účastnit, je průběžně
aktualizován na webu www.sdhceskybrod.cz. Nejvýznamnější v letošním roce jsou slavnos Dobrovolného hasičského zboru Šamorín na Slovensku,
kam se chystáme v červnu.

Cestou domů se zastavila za těmi nejbližšími –
u rodiny pana Beka, na HZS Český Brod a dalších,
kteří tu již byli zmíněni. Neobešlo se to bez doje ,
opakovaně jsme vysvětlovali, co jí bylo, s čím byl
problém, co bude nyní a co ji ještě čeká. Po zaje

Praga AN, rok výroby 1929
zakoupena SDH Český Brod v r. 1932
2015 – oprava kompozitových ložisek, brus klikové
hřídele
2016 – vložkování válců, zpracování pístů, výbrus
2017 – oprava „vyžrané“ hlavy
2018 – kompletace motoru
Lída Voslářová a členové sboru SDH Český Brod

MUZEJNÍ NOC V PODLIPANSKÉM MUZEU
Srdečně zveme malé i velké návštěvníky na Muzejní noc v Podlipanském muzeu, která se tentokrát ponese v duchu 1. republiky.
Kdy: sobota 9. června 18.00 – 22.00 hodin.
Kde: Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Žitomířská 761.
Čeká na Vás bohatý komponovaný program, dobové kostýmy, tvůrčí
dílny a ak vity pro dě i dospělé.
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Skvělá sezóna v plném proudu
– Ku lka se hemží dětmi
Na jaro se vždycky těšíme. Můžeme to ž vyběhnout na trávu a ta k fotbalu neodmyslitelně patří. Letos si
s námi ale počasí trochu pohrálo. Nejprve hodně vody, potom sníh a mráz. Když konečně vysvitlo slunce, zase
byl trávník mokrý z tajícího sněhu. Kdo se těšil na fotbal, musel čekat. První jarní kola se musela odložit.
Ale začátkem dubna jsme se dočkali a doháněli vše
zameškané. Kluci skoro nes hli trénovat, víkend
– středa, víkend – středa, jedno utkání za druhým.
Začátek jara se povedl. Naše áčko v polovině jarní
čás drží skvělé 2. místo v Divizi B. Poslední domácí
zápas pro aktuálně tře mu Kladnu byla fotbalová
radost. Diváci odcházeli nadšeni. Šancí a kombinací bylo…. I góly padaly. Béčko plné kluků z našeho
dorostu a okolí skvěle hájí střed tabulky 1. A třídy,
na aktuálně 3. místo ztrácí 4 body. To před začátkem soutěže čekal málo kdo. I céčko se pochlapilo.
Vede III. třídu. Chlapy na Ku lce ale tolik kromě
domácích utkání nepotkáte. Abychom se na dvě
hřiště v Brodě poskládali v očekávání rekonstrukce
dráhy, trénují v Kounicích.
Ku lka to ž patří hlavně dětem. Na jaře pravidelně
přibíráme dě do fotbalových přípravek. Kdo nes hl nábor, nemusí čekat. Přijďte mezi nás, do konce
června si dě vše vyzkouší a na konci léta už z nich
budou řádní malí fotbalis . Nemyslete si, že fotbal
je jen pro kluky. To určitě nepla . I v našich řadách
hrají holky. A jak! I kluci vám povědí, že to nejsou
žádné druhé housle, co tu předvádí.
Začátek května patří tradičním májovým turnajům.
I letos se podařily a výkony nejen našich fotbalistů
stály za to. Porovnání s kluby mimo okresu Kolín
je vždy poučné. Každý takový turnaj dě posunuje. Navíc, místo ležení u tabletů běhají s nadšením
celý den po hřiš . Turnaj už skončil, člověk by čekal
prázdnou Ku lku. Přesto je na zadním hřiš živo.
Pár klukům se nechce domů, kopou na bránu. Petr

Jindřich z našeho áčka před vlastním tréninkem
ještě procvičuje hod oštěpem, kromě fotbalu to ž
skvěle s há také dese boj.
Už nyní se připravujeme na léto. To patří tradičně
letním sportovním příměstským táborům. Dě
tentokrát čeká Cestování časem. Kam všude se na
svých cestách podívají, to je překvapení. Ale určitě
si ani nevšimnou, že celé dny pobíhají, poskakují,
přihrávají, servírují, skórují,….. Na Ku lce mají to ž
tolik možnos a tolik prostoru - stromy, říčka, skály
a spousta zelené trávy. Prázdniny je přece potřeba
trávit venku a v pohybu.
Na závěr bychom rádi poděkovali Městu Český
Brod za podporu jak našich tradičních akcí, tak pravidelné sportovní činnos .
Iveta Librová, SK Český Brod
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Není Cirkus jako Cirkus
Jak již mnozí v předchozích číslech zpravodaje zaznamenali, T. J. Sokol Český Brod se připravuje hned s několika skladbami na XVI. všesokolský slet, který se letos uskuteční v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu ve dnech 5. 7. 2018 až 6. 7. 2018 v Praze na stadionu v Edenu.
Dnes bychom Vám rádi přiblížili skladbu s názvem Cirkus.
Cirkus je skladba pro starší žactvo. Záměrem choreografie je, aby si mladí lidé zatančili, bavili se
a společně vytvořili na ploše zajímavé obrazce.
Nechybí zde prvky gymnas ky, aerobiku, zvedačky,
žonglování. Diváky určitě upoutá cvičení chlapců,
kteří zde předvedou mimo jiné stojky na hlavě,
přemety stranou, kotouly letmo a společně s děvčaty spoustu tanečních vazeb. Děvčata se představí
v prvcích sportovní i moderní gymnas ky, aerobiku. Pro diváky jsou ve skladbě překvapivé i ar scké výkony.
Autorkou skladby je Daniela Kurečková a skladba
probíhá střídavě v rychlém a pomalém tempu jak
jinak, než na hudební mo vy Karla Svobody z jednoho z nejvýznamnějších českých seriálů Cirkus
Humberto. Neméně podstatné pasáže jsou inspirovány muzikálem Pomáda.
Základní jednotkou skladby jsou čtyři celky po
deví cvičencích, jako cvičební pomůcky jsou zde
využívány tzv. rinosety, různé mašle a stuhy. V našem oddíle všestrannos se ustálil počet cvičenců
na dva celky. Dlouhou cestu nácviku započali naši
cvičitelé společnými nácviky již v květnu 2017, tj.
více jak rok před vlastním sletem.
Nácviku se věnujeme podstatnou část našich hodin všestrannos a můžeme přiznat, že ne vždy jde
všechno jednoduše. Naopak některé hodiny jde
vše úplně skvěle. Je pro nás velmi těžké balancovat
mezi pocitem zodpovědnos , kdy se chceme naučit skladbu velmi dobře a dobře reprezentovat naši
jednotu a město a v posledním cvičebním roce poněkud potlačenou touhou po jiném všestranném
cvičení a hrami.
Zveme Vás tedy na oblastní slet v Brandýse nad
Labem 27. 5. 2018 nebo na programy v pražském
Edenu, kde můžete ocenit naše cvičence skladby
CIRKUS, kterými jsou V. Blažková, N. Blechová,

V. Borysenko, K. Boudová, J. Čurgali, T. Housková,
V. Janků, J. Jirásková, T. Jirsíková, P. Kvasničková,
E. Crosnier-Leconte, K. Sulková, B. Šoupalová,
J. Tožička, L. Turek, D. Záhrobská, N. Záhrobská,
M. Baják, ale i další cvičence naší jednoty v ostatních skladbách.
Především pak doufáme, že jednotlivá vystoupení
udělají dětem i dalším našim cvičencům po ročním
vynaloženém úsilí radost a zanechají v nich nezapomenutelné zážitky a pocit hrdos .
Diana Minaříková, Gabriela Záhrobská,
Jan Blažek, cvičitelé T. J. Sokol Český Brod
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Memoriál prof. Jaroslava Pelikána
21. ročníkem turnaje mládeže si šachisté připomněli legendární osobnost českobrodského šachu, prof.
Jaroslava Pelikána, který dosáhl vynikajících úspěchů zejména při práci s mládeží a zapsal se tak zlatým
písmem do historie šachového klubu.
Do školní jídelny při ZŠ Žitomířská přijelo v sobotu
5. května 72 chlapců a dívek. Nejpočetnější i nejúspěšnější výpravou byli šachisté z Čelákovic. Pro
žáky regionu SD-Polabí byl turnaj sedmým v pořadí
pro postup do finále Krajského přeboru mládeže
do 16 let.
Soutěž organizačně zajis li a o její hladký průběh
se postarali spolu s pisateli těchto řádků členové
šachového klubu ŠK Český Brod Bc. Vít Brandejský,
Mgr. Jan Fiala, Ing. Miroslav Saur, Ondřej Šedivý
a Ing. Miroslav Urban.
Díky podpoře turnaje Městem Český Brod byli vítězové klání odměněni poháry, medailemi a věcnými
cenami, drobné ceny obdrželi všichni účastníci.
Vítězem kategorie mladších žáků se stal Dominik
Švadlenka (TJ Kobylisy) před Antonínem Peškem
(ŠK Milovice) a Tomášem Sedmihradským (ŠK
Spartak Čelákovice). Tereza Šturmová z DDM Kolín
dosáhla na cenu pro nejlépe umístěnou dívku.
V kategorii starších žáků získal 1. místo Jakub Kubíče (ŠK Joly Lysá nad Labem), druhý byl Lukáš Zeman (TJ Spartak Vlašim), na 3. místě skončil Lukáš
Němeček (DDM Symfonie Poděbrady). V této kategorii byla mezi děvčaty nejlepší Zuzana Jandová
z Čelákovic.
Kategorii juniorů ovládl Lukáš Janda (ŠK Spartak
Čelákovice) před Vítem Štěpánkem (MDDM Úvaly)

a Kryštofem Pechánkem z ŠK Spartak Čelákovice.
Cenu pro nejmladšího účastníka si odnesl šes letý
Michal Švadlenka z TJ Kobylisy.
V silné konkurenci se neztra lo ani deset chlapců
a děvčat z českobrodského šachového klubu, na
svém prvním turnaji obstáli i tři žáci šachového
kroužku ZŠ Žitomířská. V kategorii juniorů skončil
Kryštof Trojan na 5. místě. Mezi staršími žáky obsadil Lukáš Dlabal 10., Jan Mikulec 13., Lukáš Pučálka 15. a Jakub Král 16. místo. V kategorii mladších
žáků se umís l Josef Plachý na 13., Vojtěch Lasák
na 15., Adéla Burianová na 33., Jaroslav Plachý na
42., Matyáš Trojan na 46., Dominik Pazdera na 47.
a Ondřej Lasák na 48. místě.
Při pohledu na umístění našich hráčů v turnajových
tabulkách musíme brát v úvahu i to, že v soutěži
hráli jak ostřílení borci, tak i , kteří se královské hře
věnují teprve několik měsíců. Potěšilo by nás, kdyby
turnaj podní l zájem o šachy v řadách českobrodské mládeže. Všichni zájemci, kteří se chtějí šachy
naučit nebo se v nich zdokonalit, jsou vítáni. Můžete se přihlásit nebo se jen přijít podívat na úterní
nebo páteční trénink pro mládež - od 17 hodin v kazetovém sále domova ANNA (Žitomířská 323). Více
informací se dozvíte na www.sachyceskybrod.cz.
Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný,
ŠK Český Brod
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Český Brod přivítal příznivce světa motorů
Od roku 2002 se vždy na první májovou neděli na obou českobrodských náměs ch hemží opět spousta
lidí. Ve vzduchu je cí t benzín a historie. Díky Veteran Car Clubu Český Brod se tento rok obnovila tradice
automobilového závodu Českobrodského okruhu. Závod vznikl již za první republiky, kdy se absolvovalo
pět jeho ročníků, přičemž poslední z nich se jel v roce 1939.
Letos závodníci absolvovali již XXII. ročník Českobrodského okruhu. Jízdy se mohla účastnit motorová vozidla v náležitém technickém stavu, vyrobená
do roku 1960. Akci doplnil VI. ročník značkového
srazu motocyklů BSA. Přejímka soutěžních vozidel
se konala ráno od 7.30 do 10.30 hodin na Husově
náměs , kdy pořadatelé dbali na to, aby byl každý
startující automobil či motocykl v dobrém technickém stavu a byl vybaven doklady, opravňujícími
je k provozu na pozemních komunikacích. Po té
posádka obdržela závodní číslo, pokyny a hlavně
mapu s plánem města a s vyznačenou tra . Někteří řidiči historických vozů či motorek se svým
oblečením stylizovali do doby, kdy byl jejich „starý
miláček“ běžným dopravním prostředkem. Mnozí
z nich do Českého Brodu přijeli svůj skvost vystavit, potkat se s přáteli, podívat se na jiné veterány
a ani jim o závod nešlo. Velkým lákadlem byla nová

plaketa pro všechny registrované účastníky srazu,
která je replikou historické plakety tře ho ročníku
závodu v roce 1936.
Celková délka letošní tra po silnicích v okolí Českého Brodu byla 80 km. Vyrazilo na ni 115 historických strojů. Soutěž byla hodnocena jako jízda pravidelnos a byla odstartována přesně 1. 5. 2018
ve 12.00 hodin.
V celkovém pořadí dle kategorií zvítězili:
• Kategorie Motocykly do roku 1945
Růžena Sojková - Jawa Robot, rok 1938
• Kategorie Motocykly po roce 1945
Josef Vyštejn - Jawa 250 pérák, rok 1947
• Kategorie Automobily do roku 1945
Jan Balcar - Jawa Minor, rok 1938
• Kategorie Automobily po roce 1945
Mar n Žebro - Škoda 450 RC, rok 1958
• Kategorie Motocykly BSA
Libuše Šulcová - BSA E28, rok 1928
• Kategorie Nejstarší vozidlo srazu
Jiří Kalista - HUDSON 20 Touring, z roku 1910
• Absolutní vítěz závodu
Mar n Žebro - Škoda 450 RC, rok 1958 s 5
trestnými body.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Českobrodská čarodějnice Alžběta Krejčíková
V českobrodském IC je možné od dubna zakoupit novou brožuru „Čarodějnice a loupežníci na Českobrodsku a Černokostelecku (nejen) barokním“ autora Vladimíra J. Mrvíka. Publikace představuje drobné příběhy skutečných případů čarodějů, čarodějnic a různých loupeživých band nejen v Českém Brodě, ale i širším
okolí v 16. – 18. stole . Jako drobnou ukázku zde přináším příběh z barokního Českého Brodu.
Bylo by chybou domnívat se, že městské prostředí bylo v době baroka vůči čarodějným rituálním
prak kám imunní, naopak. Z dochovaného rychtářského manuálu královského města Českého
Brodu z let 1738–1757 se dozvídáme o sporu zdejší
dobře situované měšťanky Alžběty Krejčíkové z 13.
ledna 1739 s její bývalou děvečkou Kateřinou Badoučkovou. Kateřina obviňovala Alžbětu, že jí jako
děvečku měla dvakrát nu t jít ještě s další děvečkou do kostnice na hřbitov u českobrodského kostela Nejsvětější Trojice pro „hlavu umrlčí“ a tu vypláchnout vodou. Tuto vodu měla děvečka přinést
Alžbětě, která ji následně používala ke kropení.
Alžběta Krejčíková se tomuto nařčení razantně postavila a označila Badoučkovou za lhářku. Městský
soud pak nedokázal určit, kde leží pravda, a proto
oběma účastnicím zakázal se do budoucna veřejně

jakkoliv obviňovat. Nebylo to ovšem poslední obvinění Alžběty Krejčíkové, které v pramenech nalézáme. Už další rok 26. ledna 1739 byla obviněna „in
puncto suspecto magiae“ s šenkýřkou Uhlířovou
z Plaňan a jistou Mářou Skalovou. Pro své čarování
byla za trest vsazena na tři dny do českobrodské
šatlavy, ovšem na noc byla pouštěna domů (!).
Kdo vlastně byla zmíněná Alžběta Krejčíková († 20. 8. 1764)? Byla zdejší velmi zámožnou
měšťankou, s manželem Jiřím vlastnila od roku
1725 rohový hos nec napro Kouřimské bráně
(čp. 105). Zároveň ovšem byla obecně velmi svéráznou a konfliktní osobnos . V dubnu 1739 byla
například potrestána za to, že společně se svým
synem Jakubem zbili svého pacholka Jana Lukáše
natolik, až z něj tekla krev. Při výslechu celého případu před městskou radou se ještě Alžběta navíc
chovala velmi drze. V červnu 1742 byla opět pokutována vdova Krejčíková za to, že do krve zbila
místní děvče Terezii Tichou.
Navíc se Alžběta ve své konfliktnos dostala několikrát do sporu či přímo slovních útoků dokonce i vůči
samotné městské radě. Počátkem roku 1728 urážlivě počastovala radní i samotného primátora Bernarda Mikulovského, kteří řešili dluh jejího manžela
Jiříka Krejčíka 10 zlatých za 1 sud piva. Tuto urážku
pochopitelně nemohla městská rada nechat být,
a sáhla proto po exemplárním potrestání – rozhodla „že Alžběta Krejčíková pro tu svou nešlechetnou
hubu 3 dni a 3 noci městským arrestem vykárána
bý , pány commisaře odprosi , peníze neodkladně
složi ... bý má“. Krejčíková se však nakonec do
šatlavy nedostala a vypla la se vysokou částkou 10
zlatých. Přesto si Alžběta nedala pokoj a už v červenci 1728 se městská rada opět zabývala m, že
Krejčíková veřejně sepsula radního Jelínka, že má
příliš chytré řeči na to, že pochází z Čes. Brodu, zamco ona je „z vonačejšího města, Kolína“.
Vladimír Jakub Mrvík
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Z knihovny

Za zvířaty, za zvířátky, do přírody, do pohádky...
...jsme vyrazili v dubnu, kdy jsme pro dě z mateřských škol připravili stejnojmenný cyklus malých pohádkových čtení a hraní.
Nejdřív jsme se podívali na louku, za vydatné pomoci dě jsme si přečetli obrázkový příběh o sedmi beruškách a dozvěděli jsme se, jak přišly ke
svým tečkám. Dozdobit berušku na magne cké tabuli a spočítat správný počet teček zvládly všechny
dě bez problémů.
Potom jsme se vydali na dvorek za Katkou a jejími
domácími zvířátky, společně jsme si zaštěkali, zamňoukali, zabečeli nebo zakokrhali, trochu složitější bylo vymyslet, jaké zvuky vydává husa a koník.
Z dvorku jsme se zadními vrátky dostali do lesa, kde
na nás čekal příběh o veverce Fidorce. Protože nám
v knihovně „vyrostly“ dva stromy, dě měly za úkol
správně umís t veverku a šišky na ten jehličnatý, na
listnatý samozřejmě listy, včelku a rozkvetlý květ.

Skončili jsme zase na louce, kde dě hádaly, které ky čky patří k Makové panence nebo Šípkové
Růžence, v případě včelích medvídků jsme si trochu pomohli písničkou ze známého Večerníčku.
Další ky čky, tentokrát upečené, dostaly dě na
ochutnání po závěrečném prohlížení obrázkových
knížek.
Od 5. do 26. dubna se s námi do přírody i do pohádky podívalo 314 malých školáčků z MŠ Kollárova, Sokolská, Doubravčice, Chrást, Chrášťany, Klučov, Poříčany, Tismice a Tuchoraz.
Vlasta Novotná,
Městská knihovna Český Brod

Z knihovny
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Vybíráme z knižních novinek

Miroslav Skála: Svatební cesta do Jiljí (audiokniha)
Úsměvný příběh dvou mladých lidí, kteří se náhodně setkají, zamilují se do sebe a podniknou
předsvatební cestu po horách i řece, napsal Miroslav Skála v roce 1972. Podle knihy natočil
v roce 1983 režisér Hynek Bočan stejnojmenný televizní film, ve kterém hlavní role ztvárnili
herci Libuše Šafránková a Josef Abrhám, díky v pným dialogům a mimořádným hereckým
výkonům se film zařadil do zlatého fondu. Nyní knihu osobitě, s humorem a jemnou ironií
převedli do zvukové verze herci Ta ana Vilhelmová a Vojtěch Dyk. Jejich cestu do kostelíka
v městečku Jiljí doprovází hudba Petra Skoumala z původního televizního filmu.
Renata Červenková, Pavel Kolář: Labyrint pohybu
„Hýbeme se buď málo nebo špatně, pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí
profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už 30 let působí v oboru rehabilitační medicíny a snaží se najít skutečné příčiny problémů lidského těla i mysli. V rozhovoru
s novinářkou Renatou Červenkovou vysvětluje základní principy lidského pohybu, jeho vývoj, roli, kterou v něm sehrává náš mozek, ale i špatné geny, stres, přetěžování, neuspokojivé vztahy, absence spirituality nebo touha si jen užívat. Odhaluje překvapivé souvislos ,
neboť v našem organismu se nic neděje náhodně, jak se nám, laikům, často zdá...
Petra Dvořáková: Dědina
Lehce humorný příběh z jedné současné vesnice: hranice rozorané mezi poli i lidmi, hospoda, malá prodejna, zabíjačky, nevěra, jeden nezdařený pohřeb a život, tady stále ještě spojený s půdou, zvířaty a hospodařením. To všechno je Dědina, tragikomický příběh vyprávěný
očima jejích obyvatel, na jeho pozadí se před čtenářem odkrývá venkovské hemžení v nepřikrášlené podobě. Přirozená fyzická blízkost hrdinů, jejich společná práce, jejich touha po
lepším živoby , hraničící až s vypočítavos , jsou zdrojem věčných svárů a také marné snahy
vyléčit minulé rány...
Tereza Pařízková: Městečko Lážoplážo
Vítejte v městečku Lážoplážu, kde je možné i nemožné! Obyvatelé tam létají do práce
v bublinách a místo do školy chodí dě do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky, penězům tam odzvonilo, protože v Lážoplážu se pla peříčky, aby lidé
neměli kapsy prověšené od mincí. Vskutku nevídané věci se tam ale začnou dít s příjezdem
Zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání! Zlaté rybky už to ž ztra ly svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navš vit. První sice nebudete, s turisty se tam
to ž roztrhl pytel, ale všichni obyvatelé už se na vás moc těší. Tak na viděnou v Lážoplážu!

Kompletní přehled nových knih za měsíc duben 2018 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Vzpomínka na Svatojánské proudy 2018
Letošní pochod k Svatojánským proudům se uskutečnil 28. 4. 2018. Z Českého Brodu nás vyjelo 6. Na Masarykově nádraží na nás čekala kamarádka Světlany Dana, která se k nám přidala a zanedlouho se stala
kamarádkou všech. Po přejezdu metrem na Smíchovské nádraží jsme se vydali autobusem do Štěchovic,
kde byl start.
Po registraci na startu jsme se vydali po modré
značce na rozces Nad přehradou, dále po zelené
k osadě na Na Fáberce, kde nás čekalo milé překvapení v podobě trampské kapely a velkopopovické
desítky, která stála pouhých 10 Kč. Nechyběla ani
opečená voňavá klobáska. Kapela hrála písničky
našeho mládí, pobyt v této osadě se příjemně protáhl.
Odsud jsme pokračovali po stezce přes Ztracenku
k osadě Svatojánské proudy. Pomalu jsme se blížili
k cíli, poháněl nás houkající parník, který nás předjel. Cestou k přístaviš jsme potkávali skupinky
kapitánů, admirálů a stevardek ze spolku Vltavan,
kteří zmožení cestou na lodi, hledali občerstvení
na souši. Od přístaviště jsme zdolali 234 schodů do
Nových Třebenic a odsud to byl už jen 1 km do Starých Třebenic do hospůdky „U Taterů“, kde hrála
nám již známá trampská kapela.

Další podobné akce nás čekají:
23. 6. Údolím zlatonosné Kocáby / start opět ve
Štěchovicích/
7. 7. Údolím trampských osad z Kamenného přívozu do Pikovic
Pojďte s námi na krásné výlety do krajiny kolem
Vltavy a Sázavy.
Na shledání s novými příznivci turis ky a nové zážitky se těší.

Byl to velmi zdařilý výlet, počasí nám přálo.

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V MŠ SOKOLSKÁ
Na konci měsíce dubna letošního roku předali pracovníci Technických služeb Český Brod nové osvětlení
v areálu mateřské školy v Sokolské ulici. Pro nové kabely veřejného osvětlení se provedly výkopové práce
v délce 80m a v areálu školy byly osazeny 4 nové sloupy veřejného osvětlení. Stará le tá světla o výkonu
210W byla nahrazena novými sodíkovými světelnými
body o výkonu 70W. Zvláště v noci jasný svit lamp ozářil opravenou budovu mateřské školy a dětské prvky
v zahradním komplexu. V rámci údržby byly pokáceny některé smrky z bezpečnostních důvodů. Na jejich místě vyrostou nové stromky. Veškeré práce byly
provedeny během 14 dnů a předány vedení mateřské
školy. Velkou pochvalu za zhotovení tohoto díla si zaslouží pracovníci p. Miroslav Šedivý a O o Svoboda.
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb

Sláva Břečka
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Český Brod – samé dluhy!
Jako opoziční strana Českobroďák SNK chceme reagovat na poli ckou kampaň, kterou starosta předvedl
v úvodníku minulého čísla zpravodaje. Zde vyzývá voliče, že si mohou vybrat mezi těmi, co chtějí město
rozvíjet (vedení města) nebo těmi, kteří chtějí město „tuctové bez kul vovaného veřejného prostoru“. Pan
starosta se asi před podzimními volbami zamyslel a chce pro občany město „zajímavé, příjemné, chytré
a se svou osobitou tváří“, jak uvádí. Zní to velmi líbivě, kdo by takové město nechtěl, že? Ale máme na to
peníze? O dluzích a problémech města se v tomto plátku obvykle nedočtete.
Většina zastupitelů Č. Brodu byla pro architektonické soutěži na přestavbu mateřské školy v Kollárově ulici z důvodů vysokých nákladů. Nejen
zastupitelé Českobroďáka, ale i koaličních stran,
které jsou ve vedení města, toto vidí jako plýtvání veřejnými penězi. Ano, odměna architektům je
„pouhých“ 600 s., jak popisuje starosta, ale zapomněl na další stovky síc, které s realizací soutěže souvisí. Kdybychom nebyli enormně zadluženi
(přes 50 milionů) a nepla li takové splátky (cca 8
mil ročně), tak potom si můžeme v Brodě kdejaký
nadstandard dovolit. Zadlužené město navíc koupilo areál ZZN za 15 mil. nebo rekonstruuje „komunikační prostory“ nemocnice za 24 mil. Tyto náklady nejsou podpořeny žádným dotačním tulem,
takže se plně musí uhradit z městského rozpočtu.
Neustále se rozdává milion sem, milion tam, a přitom v Brodě chybí některé základní služby a benefity, které by se slušely pro město s naším počtem
obyvatel.
Českobroďák SNK samozřejmě chce novou hezkou
a plně funkční školku, zrovna tak podporujeme tělovýchovné jednoty a nezisková uskupení. Ale všeho s mírou. S veřejnými penězi se musí nakládat
zodpovědně, problémů je ve městě mnoho.
Dále jsme se v minulém čísle zpravodaje dočetli,
že jsme na tom s bezpečnos výborně, spolupráce

složek na 1 a vše kromě dopravy a parkujících aut
je v pořádku. Bohužel tomu tak není. Snižující se
kriminalita je celorepublikový trend. Výdaje města
na městskou policii jsou cca 8 mil Kč pro rok 2018.
Činnost strážníků se však nijak nezměnila. Např.
v parku denně narazíte na rizikové osoby porušující zákon a vyhlášky města. A zkuste tam najít strážníky. Někteří rodiče raději vozí dě na dětská hřiště
do jiných měst. Myslíte, že pomůže nové auto MP
či snad obsáhlá koncepce?
Ano, pane starosto, jsou to otázky pro voliče. Než
sem napíšete obsáhlou odpověď o tom, že jsme
neznalí věci, každá inves ce je potřebná a dluhy
jsou bezpečné za nízké úroky apod., tak se zajděte
alespoň podívat do toho parku.
Českobroďák SNK
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Sudoku
Ob žnost – středně těžká
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Vlastimil

Křeslo
pro hosta

Harapes
Moderuje
Ema
Klementová

Český herec, tanečník, režisér, choreograf, taneční pedagog,
dlouholetý člen, sólista baletu Národního divadla v Praze
a umělecký ředitel Mezinárodní konzervatoře Praha.
Držitel Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet.

21/6/2018 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 200 KČ, NA MÍSTĚ 250 KČ.
INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA
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24. 5. 24. 6.
2018
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Spolek pĢátel obce Liblice
vyhlašuje soutďž pro obĀany Liblic

„O nejhezĀí kvďtinovou výzdobu 2018“
Soutďžit mĪže vaše okno, pĢedzahrádka a zahrada viditelné z ulice nebo vše jako celek.
x PĜihlašovat se mĤžete do 10.6.2018 zasláním pĜihlášky na e-mail spolek.liblice@seznam.cz,
pomocí formuláĜe na webu spolku nebo doruþením pĜihlášky na adresu spolku Ve Staré vsi 18,
Liblice. PĜihlašovací formuláĜe naleznete na níže uvedené webové adrese.
x SoutČž o zajímavé ceny v kategorii "Cena poroty" a "Cena veĜejnosti"
Aktuální informace a pravidla soutČže naleznete na :
http://www.liblice.estranky.cz/clanky/spolek-pratel-obce-liblice/soutez---o-nejhezci-kvetinovou-vyzdobu-2018-/
www.facebook.com/SpolekpratelobceLiblice
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poĜádá

36. roþník

PO-PO -LES
( PO c h od – P Oh á dk ový m – LES em )

v sobotu
2. þervna 2018
www.skaut7.cz
Vstup do Pohádkového lesa pod Tuchorazskou
hláskou bude otevĜen od 12 do 16 hodin.
TraĢ je vedena pĜevážnČ po lesních cestách (cca 3km)
(jízdu s koþárkem doporuþujeme jen fyzicky zdatným jedincĤm)
V cíli bude pĜipraveno obþerstvení a ohništČ pro opeþení buĜtĤ.
Jednotné vstupné 40Kþ.

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

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

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

2 933900 000109

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

Koupím JAWA ČZ:
motocykly, díly i vraky.
Tel: 777 589 258

MATE\SKÁ ŠKOLA ÚVALY – budova Kollárova hledá:

Uēitel/-ka MŠ
Požadujeme min. SŠ vzdĢlání, obor pƎedškolní pedagogika (i studující), praxe ve školství výhodou,
znalost PC (MS Office, internet), podmínkou hra na hudební nástroj, kladný vztah k dĢtem, pƎíjemné
vystupování, zodpovĢdnost. Nástup možný ihned.
SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: info@mskollarova.cz
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MŠ Úvaly
Kollárova 1260
250 82 Úvaly
www.msuvaly.cz
tel.: 739 631 687

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

PEDIKÚRA až do domu
– základní mokrá pedikúra pro seniory 190,- Kč,
ostatní 240,- Kč + (doprava 60,- Kč).
Nabízíme i kadeřnické služby.
Kontakt 702 429 238

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice
150 metrƽ od vlakového nádƌĂǎş

www.diabetologiepraha9.cz
Telefon: 222 230 131

RozšiƎujeme ordinaēnş hodiny
PƎijşŵĄŵĞ nové pacienty

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

ADMINISTRÁTOR/KA FAKTUR
CO BUDE VAŠÍM ÚKOLEM
• Včasné a správné zpracování dat
v účetních systémech
• Kontrola, zpracování a účtování
došlých faktur a plateb
• Spolupráce na měsíčních uzávěrkách
• Administrativní práce v oblasti
účetnictví

CO VÁM NABÍZÍME
• Stabilní zázemí nadnárodní společnosti
• Příspěvek na stravování
• 5 týdnů dovolené
• Práce v příjemném novém prostředí
• Možnost dalšího karierního růstu
• Kurzy angličtiny v prostorách společnosti
• Možnost práce na zkrácený úvazek
• Pozice je vhodná pro absolventy

Oslovila Vás naše nabídka? Pošlete nám Váš životopis na e-mailovou adresu
prace.cz@vwr.com. Další nabídky zaměstnání najdete na http://cz.vwr.com.

www.fpinstal.cz

ROSTEME,
BUĎTE U TOHO
Společnost VWR International
se sídlem ve Stříbrné Skalici
je globálním dodavatel produktů
pro laboratoře s celosvětovým
obratem přes 4,5 miliardy USD.
Do nově vzniklého oddělení
poskytujícího podporu v oblasti
financí hledáme nové kolegy
a kolegyně.

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
KUCHYNĚ
DVEŘE A ZÁRUBNĚ
EUROOKNA A DVEŘE
PODLAHOVÉ STUDIO
KOUPELNOVÉ STUDIO
PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY
KONTEJNERY
PŘIJMEME:
ŘIDIČE
SKLADNÍKA
MONTÁŽNÍKA

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

Alufix Bohemia – Pozice
Pro nově otevíraný výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) hledáme:

Vedoucí administrativy
– office manažer/ka
NÁPLŇ PRÁCE:
• vedení objednávek, příprava podkladů pro externí účtárnu
• plánování výroby, zadávání objednávek, vytváření zakázek a zadávání do informačního systému
v NJ
• sledování stavu skladu hotových výrobků
• příprava dodacích listů a faktur
• komunikace s dodavateli a centrálou v Rakousku
a sesterskými společnostmi v EU
• vedení docházky zaměstnanců
• organizační činnost
• možnost služebních cest a zaškolení v zahraničí

Elektromechanik a Technik
balících/výrobních strojů
lokalita: Černíky zadavatel: ALUFIX Bohemia spol. s r. o.
Hledáme Elektrotechniky, Elektromechaniky a Seřizovače balících strojů.
NÁPLŇ PRÁCE:
• kontrola, údržba a obsluha výrobní linky
• nastavení a seřízení linky
• vedení provozních deníků
• pravidelná preventivní údržba
• diagnostikování a řešení poruch
• dohled nad správností provozu
POŽADUJEME:
• SŠ vzdělání technického směru v oboru elektro
(elektronik, elektrotechnik, mechatronik, mechanik) maturita výhodou nikoli podmínkou
• uživatelská znalost práce na PC – nutná pro nastavování výrobních technologií

POŽADUJEME:
• Minimálně SŠ ukončené maturitou popř. VŠ vzdělání výhodou
• komunikativní znalost NJ (+AJ velkou výhodou)
• praxe v oblasti administrativy či podobné pozice
• dobrá znalost MS Office, Power Point
• velmi dobré organizační schopnosti
• pečlivost a komunikativnost
NABÍZÍME:
• Atraktivní ohodnocení dle zkušeností a znalostí,
nástup možný ihned, nebo dohodou
• Příspěvky na stravování
• Zdarma občerstvení na pracovišti
• Zázemí stabilní mezinárodní společnosti
• Možnost profesního růstu v poměrně krátkém
časové rozsahu
• Stabilní kolektiv

• praxe se seřizováním a údržbou strojů ve výrobě
• technické znalosti elektro a mechaniky
• komunikativnost a manuální zručnost
• elektro vyhláška 50 výhodou
• analytické uvažování a smysl pro detail
• základní znalost AJ nebo NJ (schopnost domluvit
se) velkou výhodou
NABÍZÍME:
• práce na HPP, velmi zajímavé platové ohodnocení
• příspěvek na stravování, individuální pracovní
bonusy
• velmi moderní pracovní prostředí
• možnost profesního růstu
• technická i jazyková školení
• pracoviště: Černíky – středočeský kraj nedaleko
Českého Brodu
• nástup možný ihned

Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj profesní strukturovaný životopis na emailovou adresu: alufix@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice.

SLEVOVÝ KUPON

Sleva až 30 %
na pojištění majetku

Pro více informací nás kontaktujte:
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 27
Mgr. Vladimír Vondrák, M 602 579 873 / vladimir_vondrak@generali.cz
Tuto slevu můžete uplatnit pouze na uvedených kontaktech. Sleva platí do 31. 7. 2018.

Učitel/ka 1. stupeň ZŠ
ZŠ Přistoupim přijme od 1. 9. 2018
aprobovaného pedagoga pro 1. stupeň ZŠ.
Své životopisy zasílejte na e-mailovou adresu
zspristoupim@seznam.cz

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

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
ZŠ Přistoupim, Přistoupim 37
282 01 Český Brod
www.zspristoupim.estranky.cz
tel.: 321 622 824

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

Ambulantní gynekologie
eský Brod s.r.o.
MUDr. Ivan Juránek
Husovo námĢsơ 64
282 01 eský Brod

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

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

Držitel certiﬁkátu ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001

+420 321 622 107
i.jur@seznam.cz

PƎijímáme nové pacientky

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

Na prodejnu řeznictví Českém Brodu

Hledáme šikovné
PRODAVAÿKY / PRODAVAÿE
Nabízíme:
• ﬁxní mzdu + bonusy
• stravenky
• možnost podílet se na plánování směn
• možnost zkráceného úvazku
Pro více informací volejte: 725 263 697

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.

NABÍZÍME:

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

Vepřovou kýtu bez kosti – 89 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 75 Kč/kg
Sádlo hřbetní – 29 Kč/kg

1. ročník

ceny jsou platné od 18. 5. do 2. 6. 2018
na prodejně v Českém Brodě

