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Co nového

Čas naslouchání
Advent jsme v Brodě začali (ne)tradičně. Již nějaký čas jsme naslouchali touze po změně. A tak se ještě
před letními prázdninami začal scházet tým kumštýřů. Výsledkem vzpoury jejich mozků byl zdařilý koncept otevřených ozářených oken živého adventního kalendáře. „Celou cestu v průvodu světýlek bylo co
pozorovat,“ zněly čerstvé ohlasy spokojených účastníků, které neodradily ani houstnoucí kapky shůry. Ne
nadarmo je v adventních zpěvech slyšet Rosu dejte, ó nebesa… A při předklonu mega loutky anděla pod
převěsem kabelového vedení na náměs se vody vylilo z andělské koruny hned několik kýblů. Myslím, že
se patří i v úvodníku předvánočního čísla všem tvůrcům, hercům, interpretům, každému páru pomocných
rukou převelice poděkovat. Osobně mě moc těší, že o dr vou většinu krásné podívané se zasloužili šikovní
lidičkové z Brodu a blízkého okolí.
Vedle rosy, symbolu potřebné vláhy a očištění, v adventních zpěvech často zaslechneme o světlu. Symbolizuje především toužebně očekávaný příchod spasitele do betlémských jeslí. V přeneseném smyslu, může
ale v běhu našich obyčejných životů toto světlo – rozbřesknu přinést třeba pozornější naslouchání. Ať už
se snažíme naslouchat svým nejbližším nebo někomu, koho jsme dlouho nepotkali, nebo se o vzájemné
naslouchání někdy klopotně snaží vedení města s občany, vždy je to spojené s nějakým úsilím. S hledáním,
op málně s oním osvětlením problémů, které mají velmi často mnoho vrstev a nazíráme je přirozeně
z různých úhlů pohledu.
Aby nám písně adventní i vánoční libě zněly, pokouší se muzikan své nástroje před koncerty naladit.
V prochladlých kostelích to často bývá pořádná dřina. Podobně nelehké je sladit přirozeně se lišící zájmy
jednotlivých rolí občanů města, okolních obcí i dalších jeho návštěvníků. Přejme si tedy společně, aby
vzájemné naslouchání vyús lo v krásný souzvuk nejen po stránce harmonie, ale i dynamiky. A nečekají
nás vůbec jednoduché skladby. Spíš než k adventním rorátům či vánočním koledám bych je rozmanitos
přirovnal k oratoriím či cyklu symfonických básní. Zajis t dostatek míst ve školách, v jídelnách, v tělocvičnách a sportoviš ch, kvalitu jejich vybavení, dost dobré vody, nastavit režim dopravy, aby se z města
nestalo jedno veliké parkoviště a mělo ještě vůbec smysl upravovat komunikace k jejich původnímu účelu
– propojování jednotlivých čás města s jejich okolím či zkusit i městské prostředí oživit zelení a barvami
květů, to nám dá společně pořádně zabrat!
Hodně rados a důvodů k vánočnímu zpěvu Gloria!
Aleš Kašpar
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Krátce z města
19. 11. 2018 proběhl pro naše zastupitele seminář na téma provozování vodohospodářské
infrastruktury města Český Brod. Ing. Lukáš
Drbola ze společnos Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s. představil analýzu zpracovanou
pro naše město, která přiblížila danou problema ku. Analýza je k dispozici na webu města.
Své zkušenos prezentovali pozvaní hosté. Více
o tématu uvnitř čísla.
Zastupitelstvo města dne 28. 11. 2018 schválilo maximální cenu vodného ve výši 43,99 Kč za
1 m3 a stočného ve výši 53,62 Kč za 1 m3 pro
město Český Brod na rok 2019, v celkové výši
97,61 Kč za 1 m3 včetně DPH. Ceny tak zůstanou
v roce 2019 stejné jako letos i přesto, že nájemné za provozování vodohospodářského majetku
se zvýší na 9 mil. Kč.
Město bude na jaře příš ho roku instalovat 11 ks
solárních lamp v ulici Ls bořská. Jde o ulici, která je dosud osvětlena nedostatečně. Použit bude
stejný typ sví del jako podél silnice do Štolmíře.
Předpokládané náklady jsou 360.000 Kč.
27. 11. 2018 se v sále KD Svět konala Inspira vní
kavárna nejen pro rodiče na téma Co můžeme
očekávat od metody - Rozvoj jazykových dovednos podle prof. Elkonina. Metodu představila
PhDr. Miroslava Nováková Schöﬀelová.
29. 11. 2018 se v obřadní síni radnice konal interak vní seminář na téma Komunitní plánování sociálních služeb v praxi, aneb jaká může být
role komunity.
Od 9. 12. 2018 pla nový jízdní řád. Drobné změny jsou v odjezdových i příjezdových časech některých autobusových linek, k malým úpravám
došlo také na železnici.
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4. 12. 2018 v radničním sále č. p. 1 RNDr. Tomáš
Kučera CSc., vedoucí katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK představil demografickou prognózu zpracovanou pro
město Český Brod i pro území ORP na období
2018 – 2050. Materiál bude zveřejněn na webových stránkách města.
Zastupitelstvo také schválilo vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem na rok 2019 a stanovilo na základě kalkulace nákladů poplatek
za odpad na rok 2019 na 460 Kč. Schválilo také
nový ceník nakládání odpadu pro podnikatele.
O blížících se změnách v oblas odpadového
hospodářství se dozvíte více uvnitř tohoto čísla.
Rada města zřídila jako své poradní orgány komisi bezpečnos , komisi pro sport a volný čas,
komisi pro regeneraci městské památkové zóny,
komisi pro územní rozvoj a stavebnictví, komisi
životního prostředí, kulturní komisi a komisi pro
místní čás . Uvítáme případné zapojení odborníků v jednotlivých oblastech do práce komisí.
Zastupitelstvo následně 28. 11. 2018 zvolilo členy finančního a kontrolního výboru.
Pokračují stavební práce na vybudování vjezdu
do areálu ZZN, který město odkoupilo na jaře.
Před dokončením je další etapa výměny veřejného osvětlení v rámci akce EFEKT. A konečně, bylo
předáno staveniště na akci rekonstrukce chodníku v Tyršově ulici a na akci Doplnění vodovodní
sítě, kde práce začnou na jaře 2019.
Rada města 21. 11. 2018 navýšila limit počtu jízd
v rámci služby Českobrodská doprava pro seniory
na 20 jízd měsíčně. Zájem o využi služby i počet
průkazek neustále roste. Rada dále pověřila odbor financí přípravou modelu garantovaného financování obnovy místních komunikací tak, aby
byla tato důležitá oblast finančně zajištěna.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Finanční odbor upozorňuje občany, že po novém roce budou opět rozesílána Oznámení o výši a způsobu úhrady místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem na rok 2019
a Oznámení o výši a způsobu úhrady místního poplatku ze psů za rok 2019. Prosíme občany,
aby vyčkali s úhradou na tato oznámení a při platbě použili přidělený variabilní symbol.
Děkujeme za pochopení.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 7. 11. 2018
1. Souhlas s umístěním prodejního zařízení COUNTRY GRILL
s.r.o.
2. Městská knihovna - souhlas s odpisem pohledávek
3. ZŠ Tyršova - převod z RF do fondu majetku a souhlas
s čerpáním
4. ZŠ Tyršova, souhlas s čerpáním fondu majetku
5. ZŠ Tyršova, souhlas s čerpáním rezervního fondu
6. Výběr dodavatele VZ Administrace výběru provozovatele
VHI v majetku města Český Brod
7. Záměr na změnu rozsahu nájmu Česká laboratorní s r o.
8. Prodej bytové jednotky č. 1256-30 v ul. Palackého
9. Prodej bytové jednotky č. 1394/3 ul. Mozartova 1394
10. Prodej bytové jednotky č. 1394/6 ul. Mozartova 1394
11. Prodej bytové jednotky č. 1394/9 ul. Mozartova 1394
12. Prodej bytové jednotky č. 1394/8 ul. Mozartova 1394
13. VB - Capital for you, s.r.o. plynovodní potrubí - ul. Ve
Staré Vsi, Liblice - 12RD
14. Výběr dodavatele VZ Úpravy ve dvoře č.p. 56, Český
Brod
15. Schválení jednacího řádu rady města
16. Prodej bytové jednotky č. 1382/9 Štolmířská 1382
Body projednávané Radou města 21. 11. 2018
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2. Kupní smlouva na prodej dřevní hmoty se společnos
Wood & Paper a.s.
3. Pro povodňová opatření - smlouva o smlouvě budoucí
- připojení dvou odběrných míst
4. Záměr na změnu rozsahu nájmu ANESAN s.r.o.
5. Záměr na změnu rozsahu nájmu Nemocnice Český Brod
s.r.o.
6. Smlouva o údržbě zařízení výtahy areál nemocnice
7. Odkoupení pozemku v k.ú. Český Brod (hřiště u horní
školy)
8. Smlouva o výpůjčce sběrných nádob mezi Městem Český
Brod a Technickými službami p. o.
9. Prodej bytové jednotky č. 1394/12 ul. Mozartova 1394
10. Prodej bytové jednotky č. 1198/10 ul. Masarykova
11. Změna smlouvy o budoucí kupní č. 9/2002 ze dne
23.01.2002
12. Doporučení schválení maximální ceny za vodné a stočné na rok 2019
13. Doporučení schválení Ceníku pro svoz odpadu pro podnikatele na rok 2019
14. Doporučení vydání OZV o nakládání s komunálním odpadem na rok 2019
15. Smlouva o poskytnu inves čního příspěvku TJ Liblice
16. Smlouva o poskytnu neinves čního příspěvku TJ Liblice
17. Smlouva o poskytnu dotace z MK Regionální muzeum
18. Smlouva o poskytnu dotace z MK TJ Sokol
19. Smlouva o poskytnu dotace z MK Římskokatolická
farnost
20. Smlouva o poskytnu dotace z MK Českobratrská církev
evangelická
21. TS - souhlas s čerpáním rezervního fondu organizace
22. TS - souhlas se změnami závazných ukazatelů rozpočtu
2018
23. ZŠ Žitomířská - souhlas se změnami závazných ukazatelů rozpočtu 2018
24. Fond obnovy komunikací města Český Brod

25. Změna nařízení města Český Brod č. 10/2018 (staženo)
26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování Českobrodské
dopravy pro seniory
27. Souhlas s přípravou inves ční akce Přístavba ZŠ Žitomířská
28. Zřízení komisí, volba předsedů a členů zřízených komisí
29. Jednací řády výborů a komisí
30. Stanovení odměn členům rady města a předsedům výborů a komisí
31. Smlouva o hostování elektronické spisové služby s obcí
Tuklaty
32. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
33. Informace - 1.SčV, a.s. - Stanovisko provozovatele
k možnos napojování nemovitos v povodí Kounického potoka
34. Prodej bytové jednotky č. 1394/4 ul. Mozartova 1394
35. Kupní smlouva o prodeji dříví s firmou Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad
Černými lesy
36. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouva mezi městem
Český Brod a obcí Masojedy - RUIAN
Body projednávané Radou města 28. 11. 2018
1. Odměny ředitelům příspěvkových organizací města
2. Žádost o dotace na Terénní základnu pro ekologickou
a polytechnickou výchovu dě a mládeže Vrátkov
3. Souhlas s podáním 2 žádos ZŠ Žitomířská 885 o dotaci
z MAS Pošembeří
Body projednávané Zastupitelstvem města 28. 11. 2018
1. Schválení maximální ceny za vodné a stočné na rok
2019
2. Schválení Ceníku pro svoz odpadu pro podnikatele na
rok 2019
3. Schválení vydání OZV o nakládání s komunálním odpadem na rok 2019
4. Prodej čás pozemku v k.ú. Štolmíř (J.K.)
5. Odkup čás pozemku v k.ú. Český Brod (ul. Jiřího Wolkera)
6. Odkoupení pozemku v k.ú. Český Brod (hřiště u horní
školy)
7. Bezúplatný převod pozemků v ulici Tuchorazská
8. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Poříčany
9. Prodej bytové jednotky č. 1256/30 v ul. Palackého (staženo)
10. Změna smlouvy o budoucí kupní č. 9/2002 ze dne
23.01.2002
11. Smlouva o poskytnu inves čního příspěvku TJ Liblice
12. Smlouva o poskytnu neinves čního příspěvku TJ Liblice
13. Smlouva o poskytnu dotace z MK Regionální muzeum
14. Smlouva o poskytnu dotace z MK TJ Sokol
15. Smlouva o poskytnu dotace z MK Římskokatolická
farnost
16. Smlouva o poskytnu dotace z MK Českobratrská církev
evangelická
17. Stanovení odměn členům rady města a předsedům výborů a komisí
18. Jednací a kontrolní řády výborů
19. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouva mezi městem
Český Brod a obcí Masojedy - RUIAN
20. Jmenování členů finančního a kontrolního výboru
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Co je nového v městských lesích
Ne každý ví, že město Český Brod je vlastníkem 830 ha lesa, který se nachází převážně v okolí údolí Dolánky
a menší část poblíž obce Š hlice. O aktuální kůrovcové kalamitě píše lesní správce, Ing. Jan Kopáček.
Byl jsem požádán, abych napsal pár řádků o aktuálním dění v městských lesích. Pro mě ovšem veškeré ostatní dění a činnos , které jsou převážně
pozi vní, výrazně předčí jediná skutečnost. A tou
je počínající kůrovcová kalamita. Tato kalamita,
která v České republice letos vznikla, nemá obdoby a předpovědi jsou neradostné. Pro představu
uvedu pár čísel. Roční těžba v ČR se pohybuje mezi
15 – 20 mil. m3, nyní je od začátku roku vytěženo
10 mil. m3 kůrovcového dříví, přitom čeká na vytěžení ještě dalších 10 mil. m3 a výhled na rok 2019 je
ten, že bude nově napadeno ještě tak 50 mil. m3. Je
to ovšem jen prognóza, která nemusí vyjít. Ovšem
pokud výrazně nepomůže počasí (chladno a vlhko,
popřípadě v zimním období silné mrazy), k tomuto
zajisté dojde.

Nám lesníkům tak nezbývá než tzv. „neházet flintu
do žita“ a bojovat s kůrovci všemi prostředky, co
máme k dispozici. Tím nejúčinnějším prostředkem
je napadené stromy co nejdříve vyhledat, pokácet
a odvézt z lesa pryč, popřípadě asanovat vytěžené
dřevo insek cidy. Dále provádíme odchyt kůrovců do tzv. lapačů s feromonovými odparníky, ale
toto opatření je spíše kontrolního rázu. Také se dají
v běžné situaci používat lapáky, což jsou pokácené zdravé stromy přikryté větvemi, do kterých je
soustředěn nálet kůrovců. Další problém dnešního lesního hospodaření spočívá v důsledku této
kalamity a m je přetlak dřeva na trhu. Výsledek
toho na sebe nenechal dlouho čekat a během roku
2018 razantně spadly ceny skoro veškerých jehličnatých sor mentů. Problém je, že tento pád cen se
v příš m roce nezastaví, ale naopak bude nadále
pokračovat.
Jisté je, že v ČR probíhá rozpad porostů smrku
ztepilého v nadmořských výškách pod 500 m.n.m.
a ať za to může globální oteplování, nebo přirozeně
periodická teplejší fáze Země, my lesníci se s mto
faktem musíme smířit, poučit se a hledat řešení
a alterna vy. Protože náš zpracovatelský průmysl
je za m nastaven na smrk a bez něj si v podstatě
nelze za m představit dřevařskou výrobu. Musíme
tedy dělat vše pro to, abychom zachovali i dalším
generacím lesy jako zdroj obnovitelné suroviny
a aby byly odolné a zdravé.
Ing. Jan Kopáček,
správce městských lesů

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Miroslava Fraňková, paní Aloisie Vacková, paní Marie Markovská,
pan Fran šek Pazderec, paní Miloslava Vaňková, pan Zdeněk Bretšnajdr,
paní Alice Šebestová, paní Božena Boháčová, pan Jaroslav Šulc, paní Vlasta
Křováková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Anděl přivolal Advent
První adventní neděle patřila již po čtrnácté tradiční akci Adventní průvod světýlek, ale také deš vému
počasí. S obdivuhodným elánem se do změny scénáře pus l čtyřčlenný tvůrčí tým, který si vzal na svá
bedra nelehký úkol - překonat videomapping a při tom nezklamat. Právě videomapping se stal poslední
ročníky největším trhákem. Nápadů však bylo dost a tak se mohla rozehrát hra se světly, projekcí na zajímavé domy i sochy podél trasy průvodu s divadelně pojatými andělskými zastaveními, kterých bylo na
trase čtrnáct.
Po zahájení akce a zhasnu centra města se z nasvíceného balkónu radnice rozezněla píseň v podání andělek Anny Kašparové a Adély Spurné, která
svou krásou brala dech. Městská garda se ujala
vedení průvodu, do kterého se připojila, i přes nepřízeň počasí, spousta lidí s dětmi a lampiony a Adventní průvod světýlek se dal do pohybu. Během
trasy bylo stále na co koukat. Například na malé
zpívající anděly na schodech sokolovny, na anděla
oprašující kometu, na andělky muzikantky, na anděly, co pletou šálu, na anděla rybáře, na anděly
hrající tenis v radniční zahradě, na andělky, co se
hádají a přetahují o konev u studny, na anděla,
který rozehrává ledové rampouchy…. Divadelně
pojaté peklo a ráj čekaly u Podlipanského muzea,
andělská pekárna se spoustou malých andělů, rozdávajících dětem perníčky, u brány zahrady gymnázia. Velké překvapení v podobě sedmimetrové
loutky anděla bylo přichystáno před gymnáziem, kde se obří loutka
v doprovodu bubeníků ujala čela průvodu
a dovedla jej do finále
ke zvonici na náměs .
Vrcholným číslem akce
byl sólový zpěv v podání operního pěvce Ondřeje Sochy, který se nesl
široko daleko a podtrhl
slavnostní atmosféru

při rozsvícení vánočního stromu. Obrovské sochy
andělů instalované v oknech městské knihovny
lákaly dě na andělskou poštu, kde mohly andělským pošťákům nechat svá přání pro Ježíška. Tady
bylo také občerstvení, bohužel ochuzené o slibované zázemí a koše s ohněm, které pro špatné počasí
organizátoři nepřipravili.
Na přípravě průvodu se podílel tým více jak dvacedospělých a k nim se přidalo přes padesát dě .
Poděkování patří majitelům vybraných domů, Podlipanskému muzeu, Gymnáziu Český Brod, Domov
ANNA, ZŠ Tyršova, T. J. Sokol Český Brod, Římskokatolické farnos Český Brod, LECCOS z.s. a všem,
kteří nám poskytli zázemí pro naše projekce a andělská zastavení. Také dětem z NZDM Klub Zvonice, které upekly perníčky pro dílnu seniorů v ANNĚ. Dále Městské gardě, učitelům ZUŠ Český Brod
a to Blance Svobodové, Daniele Králové, Mar ně
Přibylové, Zdeně Charvátové, Vítkovi Patočkovi,
malým hercům a zpěvákům i dobrovolníkům, kteří se podíleli na programu. Poděkování patří také
Městské polici a Technickým službám Český Brod.
Největší díky patří Lucii Ulíkové, autorce kostýmů
a scénografického ztvárnění stanovišť. Dále Petrovi
Fořtovi a Vítkovi Šmejkalovi, kteří měli na staros
technické zázemí akce a projekce na stanoviš ch.
Za realizační tým Petra Ištvániková, PR manažerka
foto: Jakub Červenka
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Mikuláš v podzemí
Setmělé českobrodské podzemí přivítalo první prosincovou sobotu více jak 150 návštěvníků při tradiční
Mikulášské nadílce.
Příchozí skupinky dě a jejich doprovod prošly
vstupní kontrolou u čerta, pak kolem andělského
psa a ospalého čerta dolů do podzemí, kde je obklopila tajemná mlha, ze které problikávala červená světýlka a svíčky lemující trasu podzemím.
Skupina čertů a andělů (žáků ze ZUŠ Český Brod)
pod vedením dramaturgyně Daniely Králové připravila dětem záludné úkoly, které musely zvládnout (někdy i s pomocí doprovodu a trochu slziček), aby se dostaly do cíle. Některým dětským
hříšníkům hrozilo uvaření v hrnci nebo jiné tresty,
ale všechny dě obstály se c a od Mikuláše odcházely s dárkovým balíčkem a lehkým srdíčkem.

Na dvorečku RC Kos čka byla občerstvovací stanice
u dvou čer c, které nabízely horký mošt, svařené
víno a sladké dobroty z domácí dílny. Akce je tradičně pořádaná Městem Český Brod ve spolupráci
s informačním centrem a ZUŠ Český Brod. Všechny účinkující potěšil velký zájem rodičů a dě , tak
možná zase příš rok?
Zdenka Bočková, IC Český Brod
Foto: Jakub Červenka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Mezi občany města Český Brod byly dne 9. 11. 2017 v radničním sále č.p. 1 přivítány tyto
dě :
Lucie Štecová, Jakub Strnad, Emílie Živanská, Vít Malaník, Radana Nýrová, Vít Hůla, Laura
Kyselová, Šimon Coufal, Tereza Kolářová, Jaroslav Vyšata, Oskar Douša,
Evelína Bubníková, Václav Batela, Julie Škorpilová, Luboš Baladrán, Adéla Nechvátalová, Samuel Malínský, Anna Sršňová, Jakub Medard Cidlina, Kristýna Mašínová,
Gothard Mrvík a Jiří Flanderka.
Rodičům blahopřejeme a přejeme hodně rados z dě .
Další vítání občánků je naplánováno na jaro příš ho roku, rodiče mohou přihlašovat své dě
osobně v kanceláři matriky; e-mailem na krizkova@cesbrod nebo vojackova@cesbrod.cz; telefonicky: 321 612 142 nebo 321 612 144.
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Máte p na osobnost roku 2018?
Město Český Brod připravuje další ročník ocenění
českobrodských občanů, kteří v roce 2018 dosáhli:
• výrazného úspěchu v oblastech vědy, kultury,
sportu, školních olympiád, přehlídek apod., ať
už v jednotlivcích nebo skupinách, avšak alespoň
v celostátním měřítku,
• ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní
přínos pro město,
• hrdinský čin.
Návrhy může podávat fyzická i právnická osoba.
Rada města následně vybere kandidáty na ocenění.

Návrhy na ocenění zasílejte prosím do 20. ledna 2019 na adresu Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod, s názvem „Osobnost roku
2018“. Formulář nominační žádos najdete v tomto
čísle Zpravodaje nebo si jej vyzvedněte na podatelně MěÚ, případně si jej vy skněte z webových stránek www.cesbrod.cz. Přije oceněných osobnos
proběhne v únoru 2019 v prostorách radnice.

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

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

Petra Ištvániková,
PR manažerka

c) hrdinský čin

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

(razítko organizace):
* zakroužkujte kategorii:
a1) výrazný úspěch v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod.
(v celostátním měřítku) - jednotlivec
a2) výrazný úspěch v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod.
(v celostátním měřítku) - skupina
b) ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní přínos pro město
c) hrdinský čin
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Parkování na Škvárovně
Před časem se začaly na radnici hromadit s žnos , že na Škvárovně parkují řidiči dojíždějící za prací do
Prahy. Zabírají tak parkovací místa obyvatelům bydlícím v této lokalitě, ale hlavně zde zhoršují dopravní
situaci.
Problémy s průjezdem mají automobily složek integrovaného záchranného systému, tedy například
hasiči, nebo i popelářské vozy a jiná technika technických služeb.
Město po konzultacích s odborníky připravilo několik variant řešení problema ky a na veřejných
projednáváních je představilo. Společně jsme se
pak rozhodli jít cestou vyhrazeného rezidenčního
parkování. Městský úřad připravil potřebná opatření a ještě předchozí rada města je schválila. Po
zveřejnění parametrů regulace, tedy hlavně doby
zpoplatněného stání, cen za parkovací karty a také
nemožnos stání automobilů lidí nebydlících v této lokalitě jako jsou návštěvníci, řemeslníci nebo
sportovci, se na Škvárovně vzedmula vlna nevole,
která vyús la sepsáním pe ce.

ně dohodlo zřízení provizorního parkoviště. Noví
radní a městš úředníci několikrát zasedli, diskutovali o problema ce a dohodli se stávající nařízení pro lokalitu Škvárovna zrušit. K problema ce
Škvárovny se vrá me po zimních měsících. Počítáme s m, že k hledání op málního řešení znovu
přizveme i veřejnost.
Jakub Nekolný

Mezi m vedení města vstoupilo do jednání s vlastníkem prostranství bývalého cukrovaru a předběž-

VÁNOČNÍ PROVOZ
Pokladna a podatelna MěÚ Český Brod
• 27. 12. 2018 8.00 - 11.00, 12.00 - 14.00
• 28. 12. 2018 8.00 - 11.00, 12.00 - 13.00
• 27. 12. 2018 – agenda ověřování lis n a podpisů nebude v provozu (čerpání dovolených)
V době od 27. - 28. 12. 2018 bude provoz městského úřadu omezen z důvodu čerpání dovolených. 31. 12. 2018 bude úřad pro veřejnost uzavřen.
Infocentrum bude zavřeno ve dnech: 27. 12., 28. 12. a 31. 12. 2018.
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Rozhovor s městským architektem Jiřím Pavlíčkem
Již více než rok působí v Českém Brodě městský architekt Jiří Pavlíček. Kromě funkce městského architekta
učí na Fakultě architektury ČVUT a s kolegou, jenž shodou okolnos zastává obdobnou funkci v Třebíči,
má také vlastní atelier. Uplynulý rok je příležitos k bilancování, proto jsem panu architektovi položil
několik otázek.
Jak byste zhodno l své roční působení v Českém
Brodě?
Za první rok jsem zhotovil několik koncepčních
dokumentů a pomohl dotvořit vizi, kam by město
mělo do budoucna směřovat z hlediska architektury, urbanismu a především veřejného prostoru.
Nyní doufám, že bude vůle výše uvedené dokumenty schválit a také bezodkladně naplňovat vizi,
která bude ukotvena především v regulačním plánu, který nyní čeká na projednání, ale i v dalších
územně plánovacích dokumentech.
Změnily se nějak Vaše původní předpoklady oprodobě, kdy jste nastupoval?
Pla stále, co jsem říkal, když jsem nastupoval.
Český Brod je město s dlouhou historií, zajímavou
polohou, ale dle mého názoru ne plně rozvinutým
potenciálem. Jsem rád, že se nyní podílím na roz-

voji tohoto potenciálu a myslím si, že je v tuto chvíli opravdu dobrá šance změnit řadu věcí k lepšímu.
Máme nyní koncepci a strategii, jak postupovat.
Druhým krokem bude najít dostatečné finance
a prosadit tuto koncepci. Možných komplikací je
bohužel ještě celá řada, například majetkoprávní.
Jaké jsou z Vašeho pohledu slabé (a silné) stránky
města v oblas architektury?
Město má výjimečné architektonické a urbanis cké hodnoty, které nebyly v průběhu 20. stole zásadně nega vně ovlivněny. Celé navazující území je
velmi atrak vní. Město má kvalitní plochy veřejné
zeleně v centrální čás města a dostatek kulturních
pamě hodnos . Stav veřejných prostranství je ale
v rozporu se všeobecnou představou o kvalitním
městském prostředí. Souvisí to s minimem invesc, dopravní zátěží a v neposlední řadě s absencí

Co nového
jasných pravidel, jak by se měli ve veřejném prostoru chovat jednotliví aktéři, od majitelů nemovitos , přes jejich provozovatele až po město.
Na jakých úkolech jste doposud ve městě pracoval (v pozici městského architekta)?
Vypracoval jsem několik dokumentů (např. vizuální manuál města nebo regulaci reklamy na území MPZ), navrhnul jsem referenční stav, v jakém
by se město mělo dle mého názoru za několik let
nacházet, a spolu s vedením stanovil několik kroků, které je potřeba udělat. Nákup areálu ZZN byl
prvním z těchto kroků, druhým (na kterém se nyní
pracuje) bude zřízení záchytného parkoviště v areálu, dalším pak například propojení nádraží s ulicí
Jana Kouly přes areál Neli atd. Výsledkem by mělo
být město opravdu pro lidi – například pěší zóna od
nádraží nebo kul vace náměs . Město si ale těžko
bude moct dovolit realizovat vše v jedné etapě. Navrhl jsem proto řešení, jak dočasně a levně upravit
náměs , až se zredukuje počet parkovacích míst.
Podílel jsem se také na projednání územně plánovacích dokumentů a pomáhal se zadáním architektonické soutěže na mateřskou školku, která byla
sice pozastavena, ale stále doufám v její realizaci.
Pak to byla celá řada dalších dílčích úkolů.
Do své činnos jste zapojil také své studenty?
S jakými výsledky?
Myslím, že to splnilo účel. Studen navrhli na území města celou řadu staveb. Nechť to ale posoudí
jiní – tuším, že město plánuje tyto projekty ještě
jednou představit formou výstavy.
Jak hodno te jednání se soukromými investory?
Někteří investoři jsou vzdělaní a rozumní a uvědomují si, že úspěch jejich inves ce souvisí s kvalitou
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prostředí, kterou tyto projekty spoluvytvářejí. Jsou
to především investoři, kteří chtějí ve městě investovat opakovaně nebo po etapách. Druhou skupinu investorů je potřeba velmi zásadně usměrňovat, protože se snaží vytěžit území za limitem jeho
kapacity, často dokonce několikanásobně. Předpokládám, že se to bude do budoucna zlepšovat.
Která místa ve městě si zasluhují největší pozornost? Měl jste příležitost věnovat se také místním
částem?
Je důležité si stanovit priority, protože nelze realizovat vše najednou. Tou největší prioritou je pochopitelně velmi zanedbaný střed města. To ale
neznamená, že se vůbec nezabývám dalšími částmi
města. Ve vizuálním manuálu je město rozděleno na
několik zón a každé je věnovaná určitá pozornost, ve
Štolmíři jsem vypracoval zadání úprav návsi a hlavní
komunikace. Poskytoval jsem i stanoviska k několika projektům mimo centrum města. Do budoucna
bych se chtěl těmto částem věnovat trochu více.
Co je podle Vás největším úkolem pro nejbližší
dobu?
Náměs . Nyní se intenzivně pracuje na několika projektech, které umožní v budoucnu výrazně
snížit automobilovou dopravu na náměs , což je
zásadní předpoklad k tomu, abychom mohli vůbec
na renovaci náměs pomýšlet. Dočasně ale pomohou i kroky, které lze realizovat v krátké době za
rela vně málo peněz. Jedním z nich je schválení
regulace reklamy na území MPZ, dalším pak dočasné úpravy náměs , jakmile budou do areálu ZZN
přemístěna ta parkovací stání, která využívají zaměstnanci úřadu.
Tomáš Klinecký
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Odpadové hospodářství v roce 2019
Také v roce 2019 budeme řešit likvidaci odpadu. Mílovými kroky se blíží rok 2024, kdy dojde k ukončení
ukládání odpadu na skládky.
Pro rok 2019 schválili zastupitelé města poplatek
za likvidaci odpadu pro občana ve výši 600 Kč. Pro
podnikatelské subjekty, firmy, živnostníky byl poplatek navýšen pouze o výši inflace, tedy 2,5 %. Je
důležité vědět, co vše je v poplatku 600 Kč započítáno. Především je to svoz směsného odpadu,
bioodpadu, tříděného odpadu (plast, papír, sklo,
tetrapak, plechovky, fritovací a jedlý olej), provoz
sběrného dvora, likvidace odpadu z městských
košů, likvidace odpadu na černých skládkách.
V roce 2019 se bude svážet směsný odpad 1x za 14
dnů vždy v liché týdny po celý rok. Svoz bioodpadu bude probíhat také 1x za 14 dnů v sudé týdny
po celý rok, navíc od května do konce listopadu se
vyváží každý týden. Plasty se budou odvážet vždy
každý týden po celý rok včetně plastů z nových
nádob předaných do domácnos . Papír bude odvážen z kontejnerových míst ve městě každý týden
ve středu, papír z domácnos 1x za 14 dnů vždy
v liché týdny. U svozu skla, šatstva, plechovek, fritovacích olejů se termíny nemění. Provoz sběrného dvora v Liblicích zůstává pro rok 2019 stejný, ve
dnech státních svátků je uzavřen.
V letošním roce, po získání dotace z Ministerstva
životního prostředí v rámci projektu Popelnice na
tříděný odpad do domácnos , vydávají technické
služby občanům na základě podepsané smlouvy
o pronájmu žluté nádoby na plast a modré na papír. Občané mají tedy nádoby vlastně propůjčené,

nic nepla . Jedná se o 600 nádob žluté barvy a 300
nádob modré barvy. Odpad je nutné ukládat pouze do nádob příslušné barvy (směsný odpad - černá barva, bioodpad - hnědá barva, papír - modrá
barva a plast - žlutá barva). Jiná barva nádob nebude akceptována. Nádoba musí být uzavřená tak,
aby odpad nevyčníval a nevypadával (viz vyhláška
o odpadech). Vývoz se provádí vždy od 6.00 hodin
včetně státních svátků (Vánoce, Velikonoce).
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří zodpovědně třídí odpad. Přeji všem
pevné zdraví, mnoho úspěchů a štěs v osobním
a pracovním životě, krásné Vánoce a úspěšný Nový
rok 2019.
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb
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Virtuální univerzita tře ho věku bude pokračovat v lednu 2019
Za pár dní nás čeká začátek nového roku 2019, který znovu nabídne možnost zájmového studia seniorů
v rámci Virtuální univerzity tře ho věku. Studium bylo otevřeno v únoru 2018 a za m proběhla výuka ve
dvou semestrech, přičemž v každém z nich byly otevřeny 4 kurzy.
V době vydání tohoto čísla zpravodaje se pomalu uzavírá
zimní semestr 2018, který
studen trávili ve společnoskurzů České dějiny a jejich
souvislos I. a Cestování: co
jste možná nevěděli. V tomto
semestru studovalo 56 studentů.
Na závěr zimního semestru čeká úspěšné studenty
slavnostní předání pamětních listů, které proběhne ke konci ledna 2019.
V novém roce se bude možné přihlásit do 2 nových
kurzů. Prvním z nich bude kurz České dějiny a jejich souvislos II., který navazuje chronologicky na
předchozí kurz. Studen se budou moci seznámit
s českými dějinami od 15. do 19. stole . Druhým
kurzem, o jehož téma se hlasovalo, se po těsném
boji v hlasování, stala Čínská medicína v naší zahrádce. V těchto přednáškách by se měli posluchači dozvědět, jak lze využívat léčivé rostliny v tradiční čínské medicíně.

Stejně jako v předešlých semestrech bude výuka
probíhat formou předem natočených přednášek.
Celkově se uskuteční 6 přednášek, na závěr studen absolvují malý společný test. Přednášky se
budou opět konat v počítačové učebně v budově
Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.
Na kurzy není nutné se hlásit předem. Samotné
přihlašování bude probíhat až na první ukázkové
přednášce. Kurzy budou jako v minulém semestru
zpoplatněné částkou 200 Kč za kurz. Podmínkou
pro účast na studiu je nárok na starobní nebo invalidní důchod.
Další kurz s tématem České dějiny a jejich souvislos II. bude otevřen ve středu 30. 1. 2019 v 9.00
v počítačové učebně. Stejně jako v minulém semestru se budou kurzy střídat. Proto bude následující
týden 6. 2. 2019 v 9.00 spuštěna první přednáška
kurzu Čínská medicína v naší zahrádce.
Všechny přednášky budou probíhat v čase od 9.00
do 11.00 hodin. Je možné, že při zahájení výuky
dojde k úpravě doby začátku přednášek, tato úprava bude záviset na počtu přihlášených studentů.
Kapacita učebny je 20 osob, a pokud se přihlásí
více zájemců, jako tomu bylo v tomto semestru,
pak je nutné kurs rozdělit na dva běhy.
Případné dotazy Vám ráda zodpoví Hana Hladíková
na emailu hladikova@cesbrod.cz nebo na telefonním čísle 703 143 830.
Mgr. Hana Hladíková

Přehled přednášek
KURZ
České dějiny a jejich
souvislos II
Čínská medicína
v naší zahrádce

DATUM PŘEDNÁŠEK
30. 1. 2019

13. 2. 2019

27. 2. 2019

13. 3. 2019

27. 3. 2019

10. 4. 2019

6. 2. 2019

20. 2. 2019

6. 3. 2019

20. 3. 2019

3. 4. 2019

17. 4. 2019
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Co nového

Jak dál s provozováním vodovodní a kanalizační sítě po roce 2020
Po letošních komunálních volbách nabraly na obrátkách diskuse o budoucím modelu provozování vodovodní a kanalizační sítě města. Současná provozovatelská smlouva mezi městem a společnos 1. SčV, a. s.
skončí ke konci roku 2020. Zásadní rozhodnu , jak dále pokračovat, musíme učinit začátkem příš ho roku.
Vodohospodářská infrastruktura (VHI) v Českém
Brodě, tedy vodovodní a kanalizační síť, čis rna
odpadních vod, vodojem, přivaděče a vodní zdroje v Dolánkách a ve Štolmíři, jsou stále v majetku
města. V minulos naštěs nedošlo k jejímu odprodeji soukromé společnos ani nebyla vložena
do majetku společnos vlastněné více obcemi.
Město VHI provozuje prostřednictvím provozovatele, který má síť v nájmu na základě tzv. provozní smlouvy z roku 2005. Provozovatel (dnes
je jím 1. SčV, a.s.) zajišťuje veškerou technickou
i administra vní činnost v oblas zásobování vodou a likvidace odpadních vod a stará se o chod
sítě. Inves ce do majetku, tedy akce větší obnovy
a samozřejmě budování nových řadů jsou pak stále věcí města, konkrétně odboru rozvoje. Finance
se shromažďují v tzv. vodohospodářském fondu,
kam plyne zejména výnos z nájmu. Pro rok 2019 to
bude 9 mil. korun, přičemž navýšení nájemného se
do ceny vody na rok 2019 nepromítá.
Současný model provozování končí rokem 2020
a zastupitelstvo by mělo nejpozději počátkem příš ho roku rozhodnout, jakou cestou půjdeme. V úvahu připadá několik tzv. provozních modelů (vlastnický, servisní a oddílný neboli koncesní), z nichž
jako reálné alterna vy vychází buďto pokračování
současného modelu (oddílný) anebo přechod na
provozování VHI pomocí městem zřízené organizace (vlastnický model). Pro oba způsoby existují
příklady jinde. Například město Úvaly se před 3 lety
vydalo cestou provozování VHI prostřednictvím
vlastních technických služeb, jiná města naopak
v nedávné době rozhodla o pokračování koncesního modelu s novým provozovatelem (Čelákovice).
Naše město si v květnu tohoto roku nechalo zpracovat analýzu možnos provozování VHI tak, aby
zastupitelé i veřejnost měli k dispozici výchozí materiál pro rozhodnu . Uvědomujeme si, že není dokonalý a je třeba jej dále doplnit o konkrétní zkušenos ostatních měst, neboť podmínky v každé obci
i praxe s různými provozovateli či stav sítě je v každé
obci jiná a mechanické srovnání není možné.

V listopadu se také z podnětu rady města konal
seminář pro všechny zvolené zastupitele, kam byli
pozváni hosté „zastupující“ oba směry (starosta
Úval Petr Borecký, zástupce 1. SčV p. Morávek),
aby mohli odpovědět na všechny otázky. Z debaty
vyplynula tři zásadní témata: kvalita péče o síť, náklady na provozování a konečně finanční, administra vní a technická náročnost toho kterého modelu provozování. Vydá-li se město cestou vlastního
provozování, je možné, že získá lepší kontrolu nad
stavem majetku a péčí o něj, ale s největší pravděpodobnos nedocílí podstatného snížení nákladů
ani ceny vody. Pro tomu stojí odpovědnost za
administraci i zajištění provozu včetně počátečních nákladů na vybudování zázemí, které dnes má
k dispozici současný provozovatel. Je však zřejmé,
že obě cesty jsou možné. Naštěs nemusíme odvracet akutní a vážné problémy a máme rela vně dost
času. Zastupitelstvo bude (v první půlce roku 2019)
zvažovat výhody, nevýhody i rizika obou alterna v.
Všichni zastupitelé si zjevně dobře uvědomují, že
pro občany města je důležitá především kvalita
a cena vody. Co není tolik na očích, je technický
stav sítě, kapacita ČOV a diverzita a vydatnost zdrojů vody, případně také tlak v sí . Na to se musíme
v příš ch letech zaměřit a do obnovy majetku a zajištění zdrojů vody směrovat finanční i personální
kapacity. Přípravné práce na přivaděčích, připojení
nových vrtů i rekonstrukci vodojemu již běží.
Tomáš Klinecký, místostarosta
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Vánoce
Drazí přátelé, o Vánocích roku 1952 tehdejší předseda vlády Antonína Zápotockého pronesl nezapomenutelný vánoční projev. V něm představil Vánoce novým způsobem. Představil je jako jakési „zrcadlo“ lidské
společnos . Před érou komunismu se slavily Vánoce s Ježíškem, protože i nuzný pracující lid žil v chlévech.
V komunismu ale už není třeba stavět jesličky, protože pracující již nejsou nazí a otrhaní.
I dnes se můžeme setkat s m, že je třeba Vánoce
„přizpůsobit“. Jsou to převážně média, která pronáší tento „vánoční projev“. Ideu „komunis ckých
vánoc“ s pracujícím oblečeným lidem nahradily
„vánoce konsumismu“ s plnými obchody a stoly
vybraných pochoutek. A aniž jsme si toho třeba
všimli, tato společnost nám změnila Ježíška nikoli
v „dědu Mráze“, ale „v obtloustlého Santa Clause“.
O čem vlastně Vánoce skutečně jsou? První křesťané Vánoce neslavili. Hlavní událos pro ně bylo
Kristovo vzkříšení. Proto se každou neděli scházeli, aby toto vzkříšení oslavovali. Proto také brzy
židovské pesachové svátky naplnily křesťanským
poselstvím. Uvědomovali si, že Ježíšova smrt a především jeho vzkříšení, jsou v Ježíšově životě a poselství m skutečně podstatným.
Křesťanství prvních stale žilo především v prostředí pronásledování, ale také v prostředí, které
se muselo vypořádávat s překvapující zvěs . V důsledku toho se také šířily různé mylné výklady,
mezi nimiž byl také např. doke smus, který, zjednodušeně řečeno, popíral pravost Ježíšova lidství.
Křesťané tedy přirozeně došli také k tomu, že je
vhodné oslavovat Ježíšovo narození, to ž to, že se
Bůh stal člověkem.
To je tedy podstatné poselství Vánoc. Bůh se stává
člověkem, vzal na sebe lidské tělo. Většina náboženství, či filosofických směrů vede člověka k tomu, že je třeba, aby se opros l od tělesného – cílem je osvobození ducha, stav nirvany. Křesťanství

ale hovoří o přesném opaku. Bůh se stal člověkem.
Člověk se nestává šťastným, že se vymaní, ale naopak, že dokáže správně žít v tomto světě.
Křesťané toto tajemství od počátku spojovali s tajemstvím vykoupení a spásy člověka. Bůh se nestal
člověkem z dlouhé chvíle, ale z lásky k nám a pro
naše dobro. Nepřišel na svět, aby si to zde „užil“,
ale aby žil pro nás. Vánoce nás tak zvou k úvahám
o smyslu našeho vlastního života. Nikdo z nás nejsme na světě náhodou. Náš život není nahodilý,
bez smyslu. Každý máme své poslání, každý můžeme svůj život dát pro štěs druhých, zvláště těch,
kteří jsou kolem nás.
Vám všem přeji, ať jsou pro Vás Vánoce oslavou
onoho nezměrného tajemství – Bůh se pro nás stal
člověkem. Kéž každý najdeme v tomto světě své
místo a své poslání.
R. D. Mar n Sklenář
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DofE
DofE neboli Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je pres žní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě
podporuje v osobním rozvoji a získávání dovednos uplatnitelných v budoucím životě a práci. Českobrodské gymnázium je cer fikovaným Místním centrem DofE Award.
Program DofE je tady od toho, aby pomohl zdolat výzvy, které bys chtěl(a) překonat a splnit si
sny, které máš. Vstup do programu je dobrovolný
a jeho účastníci mezi sebou nesoutěží. Nakonec tě
čeká skvělý pocit z dosaženého úspěchu, posunu
hranic toho, co dokážeš, získání nových zkušenos ,
zážitků a kontaktů.
Z programu DofE si odneseš jen tolik, kolik do něj
vložíš, protože v něm stejně jako v životě k opravdovému úspěchu nevedou žádné zkratky. Za vložené úsilí navíc získáš pres žní cer fikát – Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu – který předají
významné osobnos z České republiky či Velké Británie a jenž může pomoci k přije na vysokou
školu nebo do vysněného zaměstnání.
Účastníci programu DofE (Dofáci) si stanovují vlastní cíle, které jsou zároveň dostatečnou výzvou pro
jejich osobní rozvoj. Program DofE prokazatelně
podporuje mladé lidi na jejich cestě, neboť je komplexní, mo vační, rozvojový, pres žní, preven vní.
Jde o vyvážený a osobnostní rozvoj mladých lidí,
a proto se jeho účastníci vždy věnují hned několika
ak vitám: rozvoj talentu, sportovní ak vita, dobrovolnictví, dobrodružná expedice, akce s pobytem.
Aby bylo absolvování programu DofE pro mladé
lidi opravdovou výzvou, je důležité, aby si své cíle
stanovovali individuálně a každý si nastavil odpovídající laťku. Proto má program tři úrovně s odlišnou ob žnos . Je možné začít nejlehčí úrovní,
nebo se rovnou pus t do dalších: bronzová úro-

veň, stříbrná úroveň,
zlatá úroveň.
Tohle všechno se dozvíte na jejich stránkách, ale jaké je to ve
skutečnos ?
Mě to přineslo řadu
zkušenos a poznatků. Zjis la jsem, co mi
jde a v čem se dokážu
zlepšovat, dalo mi to
mo vaci. Už hodně
dlouho jsem přemýšlela, že bych něco zkusila, ale
DofE mi dalo důvod, nějaký cíl. Přinu la jsem se.
Chtěla jsem běhat, ale teprve když jsem to měla
někam zaznamenávat, tak jsem to vážně zkusila.
A ano, zjis la jsem, že to není nic pro mě, ale alespoň jsem to vyzkoušela. Na druhou stranu jsem
díky DofE konečně začala psát, a vážně mě to baví.
Jde o to, to zkusit a překonat se. Najít své hranice, ale dostávat se přes ně. Nebo najít něco jiného a rozvíjet se v tom. Navíc je to pres žní cena,
tak že se bude hodit i k přihlášce na vysokou školu
i někam do zahraničí, protože se plní mezinárodně,
a ve světě má velkou hodnotu. Pokud přemýšlíte,
že byste to zkusili, zkuste. Stojí to za to.
Karla Pohlová, 5. A8, Gymnázium Český Brod
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Sedmá Benefice pro LECCOS
23. listopadu proběhl 7. ročník Benefice pro LECCOS. Tento společenský večer podpořil služby LECCOS, z. s.,
který, jak jistě víte, sídlí v Českém Brodě a působí také v širším regionu středních Čech, na Kolínsku, Říčansku i Poděbradsku. Více než 140 položek ché aukce dražilo při této benefiční akci v reprezenta vních
prostorách KD Svět téměř 90 hostů.
Program zahájila tanečnice Anna Marie Blatná.
Studentka taneční konzervatoře předvedla vlastní
choreografii a vysloužila si zasloužený potlesk. Moderátorka večera Marie Tilšarová poté, společně
s ředitelkou organizace Janou Kratochvílovou, přivítala hosty, představila LECCOS, zapsaný spolek,
jeho poslání a služby, které výtěžek benefice podpoří. Návštěvníkům vysvětlily pravidla ché aukce
a společně odpočítaly její začátek. Hosté dostali
více než 2 hodiny na to, aby v ché aukci získali
položky, o které měli největší zájem. V průběhu
večera mohli ochutnávat dobroty bohatého rautu
a k poslechu hrála kapela M.A.S.H.
V ché aukci proběhl největší boj o grafické listy
Lucie Ulíkové. Konečná cena dvojice linorytů, inspirovaných knihami Eleny Ferrante, mnohonásobně
přesáhla vyvolávací cenu a přinesla LECCOSu neuvěřitelných 25.000 korun. V ché aukci našli dražitelé řadu zajímavých položek – šperky, pálenky, vína,
další výtvarná díla, vstupenky do divadel, poukazy
na služby, kosme ku nebo domácí zavařené houbičky, vánoční svíčky, věnce či úklidové prostředky.
Hosté si byli dobře vědomi, že s každým příhozem
přispívají na prospěšné a potřebné služby. Uzavřením ché aukce nastal čas na aukci veřejnou.
Moderátorka, společně s fundraiserkou organizace
Janou Popovičovou, zahájila dražbu první položky.
Adventní kalendář z větviček, stylizovaný do podoby stromečku a ověšený dobrotami pro benefici
vyrobily dě z NZDM Klub Zvonice. Cena stromeč-

ku z původní, záměrně velmi nízké vyvolávací ceny,
vystoupala na 3.010 korun. Druhou položku daroval zpěvák a výtvarník Mar n Maxa. Jeho půvabná
kresba koní se vydražila za příjemných 1.500 korun.
Další krásná grafika Lucie Ulíkové s názvem “Dolce
Vita”, o jejímž vzniku sama autorka krátce pohovořila, se vydražila za 5.500 korun. Poslední položkou
byl malý reliéfní sk Olbrama Zoubka. Tři zájemci
bojovali o výtvarné dílo tohoto akademického sochaře s velkou vervou. Vysoká konečná cena 9.999
korun byla pro mnohé velmi překvapivá.
Závěr večera patřil swingové kapele Hudební kroužek, která překvapila kompletním složením ze samých dam. Po krátkém kulturním zpestření pořadatelé prozradili celkovou částku výtěžku benefice,
který od loňského roku opět povyrostl. Dosáhl na
úctyhodných 116.000 korun. Tyto peníze podpoří
ak vity a služby, které pomáhají potřebným rodinám s dětmi, ale především výjezdy a výlety pro
dě a mládež z NZDM Klub Zvonice.
Děkujeme všem, kteří benefici podpořili. Poděkování a seznam podporovatelů na www.leccos.cz.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.
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Podzimní prázdniny aneb upíři v Rokytnici
Fara je plná upírů. Po chodbách se rozléhá křik a šepot. Hraběnka je až v posledním patře. Nedá se nic
dělat, musím se tam dostat. Křížek křečovitě svírám v dlani a jsem připravena povědět ochrannou modlitbičku. Už jen poslední schod a jsem tam.
Když jsme 26. října odjížděli do Rokytnice nad Jizerou, abychom si zaslouženě užili podzimní prázdniny, ještě jsme nevěděli, že v našich rukách bude život půvabné hraběnky a my se za krátko ocitneme
ve velikém nebezpečí.
Po příjezdu do Rokytnice jsme si nemohli nevšimnout, že zdejší krajina je jiná než kdy dříve. Možná
to bylo blížící se zimou, silným větrem nebo večerní hodinou, ale jako by se k nám přibližovalo něco
děsivého. Nicméně v tento moment bylo ještě moc
brzy dělat ukvapené závěry, a tak místo abychom
odsud unikli, jsme se ubytovali ve zdejší faře a nechali se unášet za m ještě ničím nerušenými sny.
Druhý den jsme zjis li, že hraběnka, která žije na
této faře, se pohřešuje, a její zmizení je opleteno
velice podivnými okolnostmi. Co bychom to byli za
skauty, kdybychom nepomohli dámě v nouzi. Tak
začínáme pátrat. Na hřbitově, vzdáleném jen pár
metrů, nacházíme stránku z jejího deníku. Díky
této stránce zjišťujeme, že hraběnka byla unesena.
Vydáváme se tedy na cestu, kterou nám vyznačila
útržky svých šatů. Po návratu z cesty je nám jasné,
že jsme se dostali do velikého nebezpečí, a že to,
co uneslo hraběnku, jistě není člověk.
Od zdejších sedláků se dozvídáme, že Rokytnici
a okolí navš vili „záhadní bledí cizinci“ a podle dalších indicií je nám více než jasné, že máme co do
činění s krvelačnými upíry.
Napě stoupá, není však už cesty zpět. Upíři se
blíží a my se musíme připravit. Ve zdejším kostele
se tedy scházíme s farářem a žádáme ho o pomoc.
Farář s námi vyrobí kříže na ochranu před upíry

a speciální lektvar na záchranu jistě již upířím jedem otrávené hraběnky. Tak teď už jen zbývá nástroje posvě t, naučit se modlitbičku a jsme připraveni.
Vše s háme tak tak. Faru zaplňují upíři od sklepa
až po střechu. Kříže s modlitbou nás chrání, a tak
se s háme ukrýt v předem domluvené místnos .
Postupně každý překoná svůj strach a projde kolem hrůzostrašných upírů až k hraběnce. Díky naší
odvaze je hraběnka zachráněna a upíři zahnáni.
Splnili jsme úkol. Vyhráli jsme!
Naší odměnou je veliká hos na, spousta dobrého
jídla, kvalitní hudby a tance. Za malou chvíli zapomínáme na všechen strach a vyčerpaní jdeme
spát, abychom se mohli probudit do nového dne,
ve kterém bude Rokytnice zase tak svěží a krásná
jako dříve.
Fotky najdete na webu www.skaut7.cz
Za skautské středisko
Ing. Ládi Nováka Karolína Mukařovská
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Tři králové opět vyrazí na koledu
K začátku roku neodmyslitelně patří milá a užitečná tradice – tři králové, kteří obcházejí domy a přinášejí s sebou známé požehnání K + M + B a přání rados v novém roce i prosbu o pomoc potřebným a na
oplátku za každý (i drobný) příspěvek věnují jako malý dárek tříkrálové cukříky a kalendáře. Jejím cílem je
popřát lidem šťastný nový rok a formou příspěvků do zapečetěných kasiček získat finance na dobročinné
projekty v ČR i zahraničí.
Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo v naší obci
(letos chceme podpořit nedaleký Hospic Nablízku,
který působí i na Českobrodsku, a také kolínskou
charitu, se kterou navazujeme bližší spolupráci),
15 % využívá na své projekty Charita ve středních
Čechách a 10 % putuje na pomoc potřebným do
zahraničí. V loňském roce se takto na území ČR vybralo neuvěřitelných 114,2 milionu Kč. V naší farnos se v roce 2018 vybralo krásných 87.354 Kč.
Za vybrané peníze samozřejmě nevrá me nikomu
zdraví nebo rodinu, ale rozhodně vybraný obnos
pomůže potřebným ulehčit jejich ob že. Sbírka
se pochopitelně „neděje“ sama od sebe, stojí na

jednotlivých farnících, nebojím se řici – na každém
z nás-vás. Proto bych chtěl požádat, poprosit, všechny farníky dobré vůle o pomoc s účas na obchůzkách. Každý rok bojujeme s nedostatkem dospělých
koledníků (v každé skupině musí být alespoň jeden).
Na koledování není žádná věda – stačí si vzít papírovou korunu, kasičku a křídu, dostat vytyčenou
lokalitu a jde se na věc. Obchůzka trvá podle chu, většinou ne déle než dvě hodiny, dětské koledníky to zpravidla velmi baví a jistě se může jednat
i o ozdravnou procházku po vánočních „kalorických
orgiích“, prokládaných pečlivým gaučingem. A ruku
na srdce – co to jsou dvě hodiny ak vní charity? ;-)
Vladimír J. Mrvík

KRAJEM ČERTOVY BRÁZDY
Informační centrum nabízí k prodeji publikaci autorů Marie Holečková,Otomar Dvořák: Krajem Čertovy brázdy za 240 Kč a cykloturis ckou mapu Český Brod – Kostelec nad Černými
lesy – Kouřim – Sázava – Stříbrná Skalice – Zásmuky s doporučenými trasami a turis ckými
zajímavostmi za 30 Kč.
SDÍLEJTE ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ A DALŠÍ TISKOVINY
Čtete rádi Zpravodaj? Odebíráte noviny nebo časopisy a neukládáte si vý sk? Rušíte starou
knihovnu a nevíte kam s knihami? Přečtený Zpravodaj nebo jiné noviny a časopisy můžete
odevzdat v IC nebo spolu s knihami odložit v hale před městskou knihovnou a umožnit dalším
zájemcům jejich přečtení.
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Podzim ve školní jídelně
Ve školní jídelně v ulici Bedřicha Smetany se s akcemi dveře netrhnou.
Na září jsme tentokrát připravily jablečný den. Součás všech jídel bylo různě upravené jablko a výzdoba byla tema cká.

Již po tře jsme pořádaly zážitkovou večeři pro
rodiče a širokou veřejnost. Tato akce byla v brzké
době vyprodaná a navš vilo ji 100 strávníků.

V říjnu jsme se rozhodly, že splníme dětem a studentům jejich přání a připravily jsme Českobrodský
burger fest. Konečně se dočkali svého oblíbeného
jídla. Jako předkrm se podávala kukuřička na másle, dále hamburger se zeleninovým salátem, nebo
cheesburger se zeleninovými hranolky a avokádový dip. Jídla byla samozřejmě ve zdravé formě
- kvalitní maso, spousta zeleniny a zdravé dipy. Vše
připravené v naší kuchyni.

V prosinci nás potěšil příchod Mikuláše s čertem.
Čertovské menu stálo za to. V závěrečném prosincovém týdnu budeme vařit vánoční pokrmy, např.
pečená vinná klobása, houbový kuba, perníkový
dort. Kromě toho jsme na letošní rok připravily tema cký den: Vánoce v Anglii. Strávníci se mohou
těšit na hráškový krém s restovanou houskou, šunku od kos s bramborovou kaší, hráškem a karotkou, nebo pečenou krůtu s kaštanovou nádivkou
a bramborovou kaší a jako dezert vánoční pudink
se sušeným ovocem a mandlemi a ovocný punč.

Na konci měsíce nás čekala dýňová slavnost. Tentokrát jsme vařily celý týden dýňová jídla, ovšem vždy
byla možnost, mít jídlo bez dýně. Na vozíku byla připravená výstavka různých druhů dýní, které se dají
konzumovat. První listopadový týden byl věnován
Řecku. Jídla byla připravena v řeckém stylu, včetně
polévek a předkrmu. Asi největším hitem byl gyros
se zeleninovým salátem v tor lle, řecký ořechovník
s tvarohem a pravý řecký jogurt s medem a ořechy.
Opět jsme se přihlásily do soutěže „Kuchař roku
2018 - pro veřejné stravování“ a postoupily s oběma týmy do finále, kde jsme obsadily čtvrté místo.

Každý rok se chceme zajímat o vánoce v různých
zemích. Českou klasiku jsme měli loni a na každého
bude čekat doma.
Všem přejeme krásné vánoční svátky, klid a pohodu a žijte zdravě i v dalším roce.
Romana Opršalová
a kolek v školní jídelny
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Českobrodská školní jídelna opět hos la nevšední strávníky
Kdo chyběl v úterý 20. listopadu 2018 ve školní jídelně ZŠ Žitomířská v Českém Brodě, zajisté prohloupil.
Proběhl zde již tře ročník Zážitkové večeře. To je akce určená pro kohokoliv, kdo chce zažít, na čem si mohou pochutnat dě v této školní jídelně. Moderátorem celé akce byl ten nejpovolanější - pan Ing. Zdeněk
Hladík, lektor moderní zdravé výživy Country Life s.r.o. Na vše ze zadních řad dohlížela žena, jež má večeři
na svědomí – Romana Opršalová, vedoucí školní jídelny. A z osobní zkušenos mohu říct, že projektem
naprosto „žije“ a už v létě vymýšlí menu na listopadovou večeři.
Před sedmnáctou hodinou
se místnost začala plnit
a nechyběli ani vzácní hosté
– např. ředitel ZŠ Žitomířská
Mgr. Jiří Slavík, starosta Bc.
Jakub Nekolný, místostarosta Mgr. Tomáš Klinecký
a mnoho dalších.
Lehce po páté program odstartoval. Po úvodním slovu
pana Hladíka již zcela zaplněná školní jídelna mířila k salátovému baru. Na výběr bylo z mnoha druhů zeleniny. Zajímavos jistě
byly i mungo klíčky nebo červená řepa a hlavně tři
druhy dresinků. Za zmínku jistě stojí ten z červené
čočky, kterou by v něm málokdo hledal. Dále byla
možnost ochutnat dresink olejový s dijonskou hořčicí a jogurtový s bylinkami. Nutno podotknout, že
dě i dospělí v této jídelně mají možnost salátový
bar v neomezeném množství ochutnat jednou za
týden a vždy se velmi těší.

zdravého stravování. Je velmi důležité, aby jídlo
bylo výživově hodnotné a nebylo „plnivem,“ jaké
si mnoho z nás z dob minulých pamatuje. Veliký
zájem byl mezi posluchači o kladení otázek. Snad
i proto, že mezi odměnami byl např. agávový sirup,
umeocet, kurkuma nebo himalájská sůl.
Po teplém předkrmu už následoval hlavní chod,
a to plněná papriková lodička se šťouchaným
bramborem a dipem z červené řepy. Kdo by byl
řekl, že mezi hovězím masem v lodičce byla namíchaná i hlíva ústřičná? To dokáží opravdu jen ženy
z českobrodské jídelny.
Vše vyvrcholilo dezertem. Jogurtová panna co a
s ovocným přelivem už byla slast večera. Pokud si
snad nejste jis , k čemu se ingredience jako umeocet, kurkuma nebo agávový sirup používají, či vás
zajímá, jaké potraviny mají afrodiziakální účinky,
nezbude vám nic jiného, než osobně přijít na čtvrtý
ročník zážitkové večeře. Jsem si jistá, že nebudete
litovat.

Studený předkrm byl následován další specialitou,
kapřím špízem s teplým kuskusovým salátem. Vynikající kapří maso zcela bez kos bylo pro všechny
velikou lahůdkou.

Mohu říct, že strávníkům této jídelny je opravdu co
závidět. Je zde vidět, že i s tak nízkým rozpočtem,
jaký všechny školní jídelny mají, jde kouzlit. Přesně
tak, jako to umí paní Opršalová.

V pauze mezi dalším chodem nám opět pan Hladík sdělil nemálo zajímavých informací ohledně

Veronika Reinischová
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Den Země
Na Den Země, kterého se zúčastnily 6. 11. 2018 všechny třídy naší školy, jsme si se třídou udělali výlet do
Kouřimi. Cesta autobusem do Kouřimi trvala 30-45 minut. Po příjezdu jsme se rozdělili na 3 skupiny po 5.
Vyhledali jsme turis cké cesty a pokračovali jsme podle nich.
První naše zastávka bylo Mírové náměs , kde jsme
si řekli údaje o astronomickém středu Evropy, který je právě v Kouřimi, a pak jsme si přečetli něco
o historii a památkách Kouřimi. Poté jsme měli namířeno dál ke kostelu sv. Štěpána, tam jsme si prohlédli starodávnou kostnici ve sklepení kostela. Šli
jsme až k hradbám, u kterých byl park. Dále nás to
vedlo k vysokým skalám a nádherné rovinné pláni,
před kterou jsme si odpočinuli. Nakonec jsme se
dostali k naší hlavní zastávce, byl to Lechův kámen.
Lechův kámen je pojmenován po starodávném slovanském praotci Polska, po Lechovi, což byl bratr
slovanských praotců Čecha a Rusa. Úplně poslední
zastavení bylo Libušino jezero, také pověstné jeze-

ro z dávných slovanských dob. Dnes je již vyschlé,
ale podle pověs se v něm koupala kněžna Libuše,
jedna ze tří dcer knížete Kroka. Mezi jednotlivými
zastávkami byly informační tabule, které nám vyprávěly o historii našich předků z dob po stěhování
národů.
To už byl úplný konec naší cesty. Šli jsme na náměsodpočinout si a pak jsme se autobusem vrá li do
Českého Brodu.
Pavel Dobiáš, 7. C, ZŠ Tyršova
Foto: Ľubica Spurná, ZŠ Tyršova

Ekotým
I v letošním roce se s žáky druhého stupně pokusíme obhájit tul Ekoškola. Začátkem školního roku jsme
sestavili ekotým, jehož součás jsou nejen žáci, ale i vedení školy a pedagogové. Podporovat budeme nadále třídění odpadu, sběr papíru a plastových víček.
Ekotým má za sebou první setkání, které se konalo
8. listopadu. Setkání jsme zahájili hrou na vzájemné
seznámení všech členů. Následně jsme si přiblížili,
co je cílem projektu a jakým způsobem postupovat
při obhájení tulu Ekoškoly. Žáci si zvolili oblast,
o kterou budou pečovat, např. grafické zpracování
informací, IT, zapisovatel, mluvčí, předseda. První
akcí, kterou ekotým uspořádal, bylo čištění lavic
a židlí od nápisů a žvýkaček. Dále nás čeká vytvoření ekokodexu – pravidel slušného a ekologického
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chování ve škole, analýza prostředí školy a jejího
okolí a hospodaření s vodou, zhodnocení analýzy
a návrhy na možné úpravy. Ekotým se bude snažit
i o osvětovou činnost a vedení mladších spolužáků
k ekologickému stylu života.
Během roku zorganizujeme různé exkurze a projekty, díky kterým získají žáci nové informace, ale
i vylepší vztahy se spolužáky.
Mgr. Tereza Langová, ZŠ Tyršova

Suit Up Day na Myšárně
Dne 26. listopadu se naše škola Myšárna přidala k celorepublikovému Společenskému dni (Suit up day),
a to v rámci projektu Hrdá škola. Jelikož už jsme se i v minulém školním roce zúčastnili tohoto projektu v podobě „Barevného týdne“, který se stal velmi úspěšným, a protože jsme „Hrdá škola“, s nadšením
a s odhodláním jsme uvítali další společnou stmelující akci.
V tento den jsme se krásně oblékli nejen my žáci,
ale dokonce i celý učitelský sbor. Ovšem nešlo jen
o to, abychom přišli společensky oblečení, ale také
o to, abychom se k sobě hezky chovali. Chlapci
například otevírali děvčatům dveře, v rámci různých předmětů jsme si připomněli pravidla e kety a slušného chování, v anglič ně jsme se učili
zdvořilostní fráze a tak podobně. Všichni vypadali
dokonale.
Tento den jsme si báječně užili, dívky z devátých
tříd nadšeně ukazovaly své šaty, které si hodlají
vzít do tanečních, chlapci zase svoje obleky. Účast
na této akci byla opravdu velmi hojná. Nějakým
způsobem se zapojila každá třída druhého i prvního stupně. Jelikož je naše škola velmi otevřená
podobným projektům, už se moc těšíme, co přijde

příš rok. Určitě to bude opět nějaké úžasné téma,
které vtáhne do děje každého.
Eliška Sommerová, 9. B., ZŠ Tyršova 68
Foto: Petra Adamovičová, ZŠ Tyršova

24

Českobrodský zpravodaj
prosinec 2018

Ze společnosti

Debrujáři v akci
Kroužek Debrujářů působí na škole pod vedením paní učitelky Petry Kaiferové. Debrujáři jsou dě a dospělí, kteří se snaží nepromarnit svůj volný čas a baví se s jednoduchými pomůckami vědou, technikou
a ekologií.
Náš klub debrujářů navštěvují žáci druhého stupně. Hrají si s fyzikálními pokusy a účastní se různých soutěží a akcí. Poslední akce, které se zúčastnili, proběhla v Holešovicích.
Ve středu odpoledne jsme se sešli na vlakovém nádraží a vyrazili do Prahy na kroužek fyziky v Holešovicích. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí
o teplotě a vedení tepla. Kroužek vedl Vojta Žák. Pod
jeho vedením jsme si vyzkoušeli pokusy s ledem, solí
a horkou vodou. Svěřil nám i na měření teploty ter-

mokameru. Jeden z pokusů byl, že jsme do kelímku
nalili vařící vodu, a potom ji ředili studenou. Účelem
bylo zjis t, jaká maximální teplota nám je ještě příjemná, když do kelímku strčíme prst. V dalším pokusu jsme vzali dvě kostky ledu a na jednu dali sůl. Pozorovali jsme, která se roztéká rychleji a porovnávali
jejich teploty. I další pokusy byly velmi zajímavé.
Bylo nám fajn a rádi si výlet zopakujeme.
Debrujáři, 1. ZŠ Žitomířská

Jarmark řemesel aneb další etapa našeho života
Dne 8. 11. se naše třída IX. A vydala na „Jarmark řemesel“, který se konal na Střední škole – COPTH v Praze 9 – v Libni. Jednalo se o burzu škol, ale v jiném poje . Když jsme dorazili do školy, dostali jsme od pana
zástupce kar čku, na kterou jsme sbírali body.
Jistě se ptáte, jak to vlastně vypadalo. Jarmark
vypadal následovně: Chodili jsme po různých stanoviš ch, kde jsme museli splnit úkol, za to jsme
získávali body. Měli jsme například zašroubovat
šroub do správné díry, poznat chemické nádobí
a následně udělat pokus, rozeznat koření, apod...
Hodně zábavy si kluci užili u kovářů. Tam si mohli
vyrobit klíčenku.
Ale, aby holky nebyly ochuzené, ty se mohly nechat např. hezky učesat nebo nalíčit. No, slušelo
nám to moc :-)

Ze společnosti
Ovšem nejvíce zábavy jsme si užili u hereckého
maskování. Tam nám namalovali různé jizvy nebo
modřiny. Měli jste potom vidět ty pohledy na ulici... Mysleli si, že nám někdo ublížil, že nás někdo
pobil.
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co to vlastně bude za akci, to dopadlo skvěle. Jak
říká české přísloví ,,nesuď knihu podle obalu“.
Bára Kozová, IX. A ZŠ Žitomířská

Když už se náš jarmark šířil ke konci, odevzdali
jsme karty s nasbíranými body, které se poté sečetly a následně se vyhlásila trojice vítězů. Na prvním místě se usadil Tomáš, který vyhrál od truhlářů stoličku, na druhém místě Lukáš, který si odnesl
domů dort a Vojta, který vyhrál knihu autobusové
dopravy.
Bylo nám řečeno paní zástupkyní, že jsme byli
nejlepší ze všech škol. Myslím si, že za celou třídu
zhodno m tuto akci pozi vně. I přes velké obavy,

Den otevřených dveří a vánoční jarmark
V sobotu 1. 12. 2018 jsme připravili na naší škole tradiční Den otevřených dveří a vánoční jarmark výrobků
našich žáků. Letos probíhalo vše ve shonu, ale akce se opět vydařila.
V pátek jsme vyzdobili třídy a prostory školy tak,
aby vše navozovalo adventní a vánoční atmosféru.
V sobotu v 9.00 se otevřela hlavní budova a první
návštěvníci začali proudit do útrob školy. Na úvod
zazpívali žáci druhého stupně pod vedením paní
učitelky Džuganové vánoční koledy. Po uvítání byl
připraven vánoční jarmark a malé občerstvení, které připravily kuchařky ze školní jídelny.
V 10.00 se otevřely dveře všech ostatních budov
a návštěvníci si mohli prohlédnou prostory, ve kterých se vzdělávají naši žáci. Na nové škole se zahajovalo venku na sněhové nadílce. Žáci z této budovy si společně s rodiči zazpívali a poté se přesunuli

do tříd. Dárečky, které dě samy vytvořily, se všem
moc líbily.
Já jsem postupně prošel všechny budovy (a že jich
nemáme málo) a byl jsem velice potěšen, jak velký
zájem mezi rodiči o jarmark byl.
Mé poděkování patří všem kolegům, zaměstnancům a žákům školy, kteří se na přípravě této akce
podíleli.
Mgr. Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská
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Ze společnosti

Žáci základní a prak cké školy obhájili dvě sportovní prvenství
Již tradičně se v listopadu v naší škole utkaly týmy partnerských škol v turnaji v sálové kopané o Pohár
17. listopadu. V závěru měsíce se pak zástupci žáků školy vypravili do Prahy převzít Hejtmanův pohár.
Turnaj v sálové kopané, jehož pořadatelem je každoročně naše škola, se konal již počtrnácté v období, kdy si ve školách připomínáme listopadové
událos z roku 1939 a 1989. Turnaje, který se hrál
systémem „každý s každým“, se zúčastnily kromě
domácích další čtyři týmy. Vyrovnaným sportovním kláním dodávali skvělou atmosféru nejen
fandící spolužáci domácích, ale také několik fandů
ostatních zúčastněných škol. Ke kvalitě turnaje přispěli také svými výkony rozhodčí – studen místního gymnázia. Nakonec se domácím fotbalistům
podařilo obhájit loňské prvenství, a tak obdrželi
kromě zlatých medailí do svého vlastnictví putovní
pohár 17. listopadu.
To však nebyl jediný sportovní úspěch, který mohli
naši žáci v listopadu prožít. V samém závěru měsíce vyjeli zástupci našich žáků s paní ředitelkou
a paní učitelkou Janou Machorkovou do Prahy,
aby převzali druhou vzácnou trofej během jednoho měsíce, tentokrát to byl Hejtmanův pohár. Ve
středu 28. listopadu si tak na půdě Krajského úřadu

Středočeského kraje převzali cenu pro vítěze soutěže Hejtmanův pohár ve Středočeském kraji z rukou radního pana Mar na Draxlera. Úspěch to byl
o to cennější, že se našim žákům podařilo obhájit
loňské prvenství.
Již 4. ročník této celostátní soutěže pořádala pro
žáky a žákyně základních škol Asociace amatérských sportů ČR. Cílem projektu je podpořit u dě
zájem o sport a zdravý životní styl. Žáci základních
škol ve všech 14 krajích soutěžili ve zdolávání předem určené „opičí dráhy“, jejímž cílem je prověřit
sportovní všestrannost žáků.
Kromě toho jsou součás této celoroční soutěže
také soutěžní výzvy z dalších oblas , ať už je to
český jazyk, matema ka, výtvarná nebo hudební
výchova, žáci při jejich plnění prokazují svoji krea vitu, nápaditost a schopnost spolupráce.
Naši žáci s počtem 4 731 bodů zvítězili o více než
1 000 bodů před druhým v pořadí ve Středočeském kraji a zároveň také obsadili celkově 11. příčku
v celorepublikovém srovnání škol. Velkým a nelehkým cílem našich žáků je obhájit prvenství i do
tře ce v již 5. ročníku Hejtmanova poháru, který
odstartuje ještě před Vánocemi.
Nyní se již pomalu chystáme ve škole na Vánoce,
čeká nás tradiční vánoční výstava a také Vánoční
turnaj v přehazované. Srdečně Vás mto všechny
zveme na obě akce.
Žáci Základní a Prak cké školy, Český Brod
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Nejúspěšnější škola Taekwon-do v ČR
Největší škola taekwon-do ITF Ge-Baek Hosin Sool se v podzimních celorepublikových závodech umís la
opět na nejlepších místech! Jako každý rok se i tento konaly na podzim dva ze tří nejdůležitějších závodů
v roce, a sice finále závodů Středisek talentované mládeže a Mistrovství České republiky, které se nám
podařilo vyhrát, a získat tak tul nejúspěšnější školy České republiky již poněkolikáté za sebou.
První vítězné závody, Celorepublikové setkání
středisek talentované mládeže, probíhaly o víkendu 13. - 14. října 2018 ve sportovním centru
ČUS Nymburk. Středisko STM Praha 2, jehož jsme
součás , zde své první místo vybojovalo s počtem
54 zlatých medailí, sečteno z obou kol, a závodilo
za něj celkem 86 závodníků.
Mezi těmito soutěžila také Nikol Křížová z Českého
Brodu. Ta se i přes silnou konkurenci probojovala
hned k dvěma medailím, zlaté z boje a stříbrné
ze sestav, v týmu starších juniorek se jí podařilo
umís t na první pozici ve sportovním boji a druhé v týmových sestavách. Na týmovém úspěchu
se s Nikol podílela také Elen Jedidi, která kromě
společných výher dosáhla také první příčky ve
speciálních technikách jednotlivců a tře ho místa
v technických sestavách. My jim mto blahopřejeme a děkujeme za jejich snahu a odhodlání.
Mistrovství České republiky se tentokrát uskutečnilo ve sportovní hale v Brně o víkendu 10. – 11. listopadu 2018. Dohromady zde soutěžilo 28 škol
s 327 závodníky, z nichž bylo opět 86 jednotlivců
členy naší školy. K celkovému vítězství nám znovu
dopomohla také Nikol, své první místo v boji obhájila a společně s Elen a ostatními členkami týmu
dosáhly krásných tří medailí, zlaté ze speciálních
technik, stříbrné ze sportovního boje a bronzové
z týmových sestav. I teď jim tak oběma patří náš

velký dík za účast a úžasný výsledek, kterým přispěly k naší výhře.
Chcete si zacvičit i vy? Setkat se s vítězem a třeba si jednou rovněž zazávodit? Přihlásit se můžete kdykoliv během celého roku! Jen u nás získáte
zkoušky na vyšší pásek a výbavu (dobok, lapa,
chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přijďte za
námi každý čtvrtek od 18.30 do TJ Slavoj Český
Brod, Komenského 516. Vede nás Tomáš Komrska,
tel.: +420 737 803 795.
Pro bližší informace navš vte náš web na tkd.cz.
Nebojte se, stačí přijít!
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool
Foto: Kamila Káňová
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Jaký byl rok 2018 pro TJ Liblice?
Konec roku vybízí k bilancování. To samozřejmě pla i pro fotbalový klub TJ Liblice. Co se nám letos podařilo? Co se naopak nepovedlo? A jaké novinky pro fanoušky chystáme v roce 2019?
Náš A tým zakončil svou pátou sezónu v 1. B třídě 10. místem. Vstup do šesté sezóny se nám ale
příliš nevydařil, a tak přezimujeme na předposledním místě tabulky. Ta je naštěs velmi vyrovnaná,
a proto věříme, že úspěšně vybojujeme záchranu.
B tým se minulou sezónu umís l v polovině tabulky a do nové sezóny směřoval s cílem dosáhnout
lepších výsledků. Béčko se celou dobu pohybovalo
na špici, a v jednu chvíli dokonce vybojovalo první příčku. Tu se sice nepodařilo udržet, ale i druhé
místo je po podzimu úspěch.
Velkou pozornost a péči věnujeme naší mládeži, která tvoří 4 týmy. Starší žáci hrají v okresním
přeboru. Jde o velmi mladý tým, který za m sbírá
zkušenos . Kluci usilovně trénují, aby jejich práce
v budoucnu přinesla skvělé výsledky.
Týmy starší a mladší přípravky hrají turnajově na
Praze-východ. A reprezentují nás úspěšně – obě
uskupení na turnajích obsazují přední příčky. Cílem
nejmladší kategorie, tzv. Ministars, je získat pohybové základy a seznámit se s tréninkovým procesem a fotbalem. Ministars za m hrají jen přátelská
utkání nebo neoficiální turnaje.
V červnu jsme uspořádali již tradiční dětský den. Počasí nám přálo a dorazilo skoro 100 dě a více jak
dvojnásobek dospěláků. Na dě čekaly nejen dovednostní soutěže, ale také ak vity, které vyžadovaly zapojení krea vity. Nechyběl ani skákací hrad. Pozi vní
ohlasy dokazují, že se tento ročník opět vydařil.
V létě trenéři pro naši mládež připravili další letní
soustředění, kde měli hráči možnost utužit partu

a vypilovat své fotbalové dovednos . Naše filozofie práce s mládeží spočívá v tom, že neklademe
důraz pouze na výsledky, ale především na výchovu a kvalitní sportovní průpravu dě .
Ke konci roku jsme také dostali předčasný vánoční
dárek – Ministerstvo školství nám dodatečně přidělilo dotaci na vybudování umělé trávy na našem
tréninkovém hřiš . Jednalo se o rychlou akci, ale
díky úsilí našeho vedení a zástupců města se vše
podařilo. Výstavba, která už probíhá, by měla být
dokončena v prvním čtvrtle 2019.
Na závěr nesmí chybět poděkování. Děkujeme
vedení Města Český Brod za pomoc při přípravě
a realizaci výstavby hřiště s „umělkou“ i za dlouhodobou podporu při dalších činnostech. Velký dík
patří také našim sponzorům. A v neposlední řadě
děkujeme všem fanouškům za to, že chodí na naše
zápasy a podporují nás.
Jménem TJ Liblice všem přeji krásné Vánoce a hodně zdraví, štěs a úspěchů do nového roku.
Jiří Pospíchal, vedoucí TJ Liblice
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Prvorepublikový Český Brod ožívá na zdejším gymnáziu
V letošním osmičkovém roce jsme si i v našem městě připomněli řadou akcí výročí 100 let od vzniku první Československé republiky, výrazně šeji se pak letos vzpomíná i 80 let od jejího zániku (např. Česká pošta vydala
nedávno poprvé v dějinách poštovní známku s portrétem tře ho československého prezidenta Emila Háchy).
Oběma zmíněným výročím jsem se jako vyučující dějepisu na českobrodském gymnáziu rozhodl
věnovat se svými studenty – letos máme hned
čtrnáct maturantů z tohoto předmětu, což už je
počet, se kterým se dá realizovat nějaký větší trvalejší projekt. V rámci semináře jsme společně zpracovali do moderní textové podoby kroniku města
Český Brod v éře první republiky a tento výstup
pak můžete chápat jako takový malý vánoční dárek našemu městu a všem našim spoluobčanům.
Za základ nám posloužily dva svazky ručně psané
kroniky města z let 1914-1938, dnes bezpečně uložené ve Státním okresním archivu v Kolíně. Za m
zůstává náš elaborát jen v elektronické podobě, ke
stažení se tento měsíc objeví na stránkách Gymnázia Český Brod, města Český Brod a na FB profilu
místního Podlipanského muzea.
Při čtení o dění v našem městě ve 20. a 30. letech
před námi vyvstává velmi plas cký obraz českého
maloměsta s velmi rozvinutým spolkovým i poli ckým životem, se svými slavnostmi, nově budovanými
veřejnými stavbami, nadějemi i zklamáními, výraznými osobnostmi i slavnými pohřby. Víte například,
kolik vlaků jezdilo denně z Brodu na Prahu za první
republiky? Kde byla v Brodě tehdy ulice Kramářova,
Wilsonova či 28. října? Kdy sem byl zaveden elektrický proud a veřejné elektrické osvětlení (odpověď: 1923) či veřejný telefon (odpověď: 1928)? Kde
sídlila ve 30. letech zdejší radnice? Nebo kolikrát
a proč se měnily stropy v budově gymnázia? Popřípadě, kdy bylo pro veřejnost otevřeno Podlipanské
muzeum (odpověď: 28. října 1931)?
Překvapivě tehdy městská samospráva řešila velice
obdobné problémy jako dnes – například výstavbu
nových školních prostor, poněvadž obě dosavadní
školy (chlapecká i dívčí) už svojí kapacitou nedostačovaly. Řešily se pochopitelně také rekonstrukce
a dláždění místních chodníků a především to, kde
na všechny ty veřejné inves ční akce vzít finance
– pro srovnání je zajímavé, že tehdy městská rada
sahala pravidelně k obecním přirážkám k různým
daním, a to až 370 %!
Tehdejší zastupitelé se také ak vně snažili řešit nezaměstnanost během tzv. Velké hospodářské krize

po roce 1929, a to veřejně prospěšnými inves čními pracemi – můžeme v tom pomyslně vidět jakési
českobrodské hladové zdi. Například dne 15. ledna
1931 se městská rada usnesla na vykonání nouzových prací za účelem zmírnění nezaměstnanos :
výstavba kanalizace na Havlíčkově předměs kolem plynárny, ve dvou příčných ulicích směrem
ke Kounicím; výstavba kanalizace na Palackého
předměs směrem k Tismicím a podél okresní smické silnice; výstavba kanalizace v ulici Boženy
Němcové a v ulici Svatopluka Čecha; úpravy ulic
Maroldova, Boženy Němcové, Svatopluka Čecha,
Na Vanderkách, Bedřicha Smetany štěrkem a válcováním. Na těchto pracích bylo od 21. ledna až do
konce dubna zaměstnáno týdně průměrně 35 – 40
dělníků. V květnu a červnu bylo týdně zaměstnáno
průměrně 20 dělníků a v červenci a srpnu průměrně 6 dělníků.
Během vánočních svátků vám tedy za sebe i své
studenty popřeji příjemné čtení.
PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D.
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Z knihovny

Rybí drahokamy
Letošním cyklem předvánočních besed pro žáky základních škol jsme navázali na stejnojmennou výstavu
dětských výtvarných prací, proto naši knihovnu ovládly ryby ve všech podobách.
Na všechny čekala zlatá rybka ozdobená zelenými
drahokamy a také rybník plný vánočních kaprů, na
úvod jsme si zarecitovali klasické i moderní básničky o rybách a připomněli jsme si některé pohádky,
ve kterých se s rybami také můžeme setkat, třeba
tu o Zlatovlásce nebo o zlaté rybce, která plnila tři
přání.

v dětském oddělení, opět doplněné čtením krátkých ukázek z vybraných knih. Stále znovu a znovu
se přesvědčujeme, že správně vybraná ukázka zaujme většinu posluchačů, od prvňáčků až po velké
„páťáky“, živé čtení vnímají velmi pozorně, knihy
si pak rezervují a čtou sami, z toho máme opravdu
velkou radost.

Tentokrát se dě rozdělily na dvě družstva a plnily
jednoduché úkoly, které skrýval každý kapr v našem rybníce: podle krátké ukázky textu hledaly
správnou knihu na připravené výstavce, pomocí
pantomimy předváděly známé zimní nebo vánoční
činnos nebo hádaly správnou odpověď na otázku
ze světa ryb. Nejvíce legrace jsme si užili při pantomimě, protože to občas vypadalo, že předvádějící
nikdy nezažil pořádnou koulovačku nebo nestavěl
sněhuláka! Dozvěděli jsme se ale také mnoho „rybích“ zajímavos , víte třeba, kolik řad zubů může
mít žralok nebo jakou rychlos mohou létat létající
ryby? Po zdárném splnění úkolu mohl každý získat
pro svůj tým jeden rybí drahokam, který si ovšem
musel se zavřenýma očima, jenom po hmatu, najít
v malém akváriu mezi jinými skleněnými kamínky.
Samozřejmě, že závěrečné sčítání drahokamů vždy
přineslo nerozhodný výsledek, takže vyhráli všichni a mohli se těšit na závěrečnou odměnu: vánoční
cukroví z naší knihovnické truhly.

Od 1. listopadu do 13. prosince se v naší knihovně vystřídalo 39 tříd žáků z obou českobrodských
základních škol, ZŠ Poříčany, Kouřim, Přistoupim,
Vi ce, ZŠ a PrŠ Český Brod nebo ZŠ a PrŠ Kostelec
nad Černými lesy.

Ještě před m ale na dě čekalo tradiční a velmi
oblíbené představení a prohlížení knižních novinek

Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Václav Junek: Hitlerova hora
Celá oblast okolí Obersaltsbergu byla neprodyšně uzavřena a obsazena hlídkami z přilehlých
kasáren. Na vrcholu alpského horského velikána to ž stálo monumentální sídlo Adolfa Hitlera, známé jako Berghof. Jak probíhala stavba, jaké událos se zde staly, čím se zde nejspíš
Hitler zaobíral a proč byl nakonec jeho dům srovnán se zemí? Na to vše odpovídá kniha
Václava Junka, který celou oblast několikrát navš vil a čerpal především z prací německých
historiků a dobových materiálů. Kniha vyvrací celou řadu mýtů a je doplněna historickými
i soudobými fotografiemi.
Ivana Dostálová: O čem sní princezna Elly Sky
Autorská kniha s unikátními fotografickými kolážemi určená pro dě od 5 let. V reálných
kulisách Prahy se odehrává pohádkový příběh vážně nemocné holčičky, kterou může zachránit snad jen zázrak nebo možná jedna malá princezna? Jak velké srdce musí mít jedna
holčička, aby se do něj mohla nastěhovat malá princezna? Jak odvážná musí být, aby se vydala na cestu, ve které nejde o nic méně než o její vlastní život? Jakou fantazii musí mít, aby
se na své cestě naučila právě TO, co bude na jejím konci potřebovat? Vydejte se s Eliškou do
tajuplných světů, ve kterých síla dětských snů a fantazie přemůže i nepřemožitelné...
Eva Semotanová: Historie mezi osmičkami
Letopočtům s osmičkou na konci je v naší historii přičítán magický význam, typickým příkladem je 20. stole s přelomovými roky 1918, 1938, 1948, 1968. Vzpomeňme však i na událos
starší: v roce 1278 padl na Moravském poli český král Přemysl Otakar II., rok 1348 je chápán
jako symbol kulturního rozkvětu za vlády Karla IV., léta 1618 a 1648 znamenaly klíčové okamžiky třice leté války, revoluční rok 1848 je rokem boje za svobodnější Evropu. Historie ale
není jen soupisem dat, důleži jsou především lidé a prostředí, ve kterém žijí. Kniha přináší
volný výběr historických témat, navázaných na významné roky a osobnos .
Jiří Svoboda, Marča Arichteva: Rašín
Drama cký příběh zachycuje úsek ze života Aloise Rašína od atentátu na následníka trůnu v červnu 1914 do atentátu na Rašína a jeho smr v únoru 1923, vysvětluje událos , které předcházely
vzniku samostatného Československa. Rašínova intelektuální kapacita, prozíravost a pracovitost
se naplno projevily v první československé vládě, kde z postu ministra financí zvládl během dvou
týdnů provést odluku národní měny od měny rakouské a během pouhých šes měsíců vybudovat základy ekonomiky nového státu. V závěru knihy je nas něn život Rašínova syna Ladislava,
jehož osud jako by až děsivě kopíroval osud otce...

Kompletní přehled nových knih za měsíc listopad je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Novoroční Třebestovice

cyklokroužek KČT

cyklokroužek KČT

cyklokroužek KČT

KD SVĚT

KD SVĚT

sokolovna

1. 1., 10.00

4. 1., 17.30

12. 1., 10.00

12. 1., 19.00

13. 1., 15.00

12. 1., 20.00

Myslivecký ples – k tanci a poslechu hraje ECHO 91 Pavla Doležala

Thor: Ragnarok – rodinný dobrodružný film komedie/akční/fantasy/USA/2017/130 min

Dámský klub – filmová komedie /drama/roman cký/USA/2018/103 min

Doubravčice – Český Brod

Mikulášská procházka do Tuchoraze

Český Brod očima studentů architektury Ing. arch. Pavlíčka (výstava modelů a banerů)

galerie Šatlava

7. – 31. 1.

Konec starých časů: 100 let vzniku ČSR – 100 let od konce 1. světové války

Českobrodský zpravodaj
prosinec 2018

Podlipanské muzeum

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

1. – 31. 1.

KALENDÁŘ AKCÍ – leden 2019

KD SVĚT

radniční sál č.p. 1

KD SVĚT

KD SVĚT

KČT Český Brod

KD SVĚT

KD SVĚT

15. 1., 19.00

17. 1., 17.30

19. 1., 15.00

23. 1., 19.00

26. 1., 13.00

29. 1., 8.30 a 10.00

30. 1., 19.00

Koncert Ivo Jahelka & Miroslav Paleček – průřez společnou tvorbou

Povídejme si dě – pořad Hudebního divadla dětem, určeno pro MŠ/ZŠ

Výroční schůze KČT

Křeslo pro hosta: Naďa Konvalinková – oblíbenou herečku moderuje Jiří Vaníček

Tři veteráni – pohádka pro dě o odvaze, lidské hloupos a štěs , divadelní spol. INDIGO

Smysluplné hospodaření s dešťovou vodou - seminář

Každý rok ve stejnou dobu – brilantní divadelní komedie, Veronika Freimanová, Zdeněk Žák
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S koncem roku 2018 vyhlížíme rok 2019
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a to je většinou období, kdy bilancujeme, kdy hodno me, co nám
končící rok přinesl.
Jako občan Českého Brodu a první muž na kandidátce ČSSD jsem pevně věřil, že konec roku bude
obdobím změny – stalo se tak jen částečně. Zcela
jednoznačně je třeba uvést, že mnou vedená kandidátka v komunálních volbách neuspěla. Naopak
uspěli zejména zástupci (v jednom případě nástupci) doposud vedoucích uskupení. Od prvního povolebního pracovního dne, kdy starosta a tajemník
města oznámili leaderovi hnu ANO, že ke konci
prosince zruší jeho pracovní místo na městském
úřadě, nebylo pochyb, jaké bude „nové“ vedení
města. Veřejně proklamované dlouhé vyjednávání
bylo jen malým divadlem. Je dobře, že alespoň došlo k okysličení Rady města. Mohlo by se uvést sláva vítězům a m také skončit, ale přeci jen v našem
krásném, pro mnohé z nás rodném, městě bydlíme
všichni společně a mělo by být společnou snahou
posunout věci a kvalitu ži dále.
Co nás čeká v novém roce 2019? Dražší vodné
a levnější stočné i přes půl miliónového nárůstu
nájemného do fondu, ze kterého jsou hrazeny rekonstrukce a výstavba vodovodního a kanalizačního potrubí. Chystá se výběr nového provozovatele
– vedení města uspořádalo v listopadu seminář,
kde si zástupci města Úval chválili to, že si sami
vodovody a kanalizace provozují, přesto v našem
městě nelze čekat změnu. Už podle průvodního
materiálu k jednání, kde najatá firma ve všech oblastech konstatuje, že by město při vlastním provozování mělo problém. Lze jen věřit, že veřejná
zakázka na nového provozovatele bude ku prospě-

chu všech občanů Českého Brodu. Zajímavý bude
i vývoj v hledání nových zdrojů kvalitní pitné vody.
Dále nás čekají změny v parkování. Schvalování
a rušení vyhlášek kvůli Škvárovně asi ještě není
u konce – je jen škoda, že nebyly vzaty v potaz žádné připomínky občanů z veřejného projednávání
(doba placeného parkování, mlžení pana tajemníka o ceně parkovací karty, výběr parkovacích míst).
Mohlo se napoprvé vydat konečné znění. Čeká nás
i nové parkoviště v areálu bývalého ZZN s vjezdem
a výjezdem k divadlu J. K. Tyla, do cesty, která nemá
chodník a pohybuje se tu velké množství dě . Doufejme, že budou realizovány bezpečnostní úpravy
tak, aby nedošlo k neštěs .
Co nás dalšího čeká, prozradí v lednu předkládaný
rozpočet města na rok 2019. Věřme, že dojde k posunu u dlouho očekávaných projektů a přešlapů
bude jen minimum.
Mějte krásný nový rok, který si užijete v plném
zdraví a využívejte možnost vyjádřit se k dění v našem městě.

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Pro obyvatele všech bytových domů v Českém Brodě vydáváme ZDARMA tašky na tříděný odpad do domácnos . K dispozici
jsou dva typy velikos – Typ A „velká“ (35 cm šířka x 50 cm výška x 26 cm hloubka), a Typ B „menší“ (25 cm šířka x 40 cm výška
x 25 cm hloubka).
Výdejní místo: Technické služby Český Brod, Palackého 339,
6.00 – 11.00, 12.00 – 14.00 hod.

Evžen Pospíšil

Píšete nám
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Plán činnos cyklokroužku na zimní období 2018/19
Zima není důvodem k lenošení. Pokud máte chuť, přidejte se k nám. Rádi Vás mezi námi přivítáme. Členství
v KČT není podmínkou.
18. 12., 17.00

Závěrečná schůze roku 2018 s občerstvením – Zipserová

23. 12., 10.00 Poslední šlapka v r. 2018 – Šošolíková
Ponadílkové posezení u Pepíka
24. 12., 20.15
Krá – Břečka

26. 1., 13.00 Výroční schůze KČT - Zipserová
8. 2., 16.30

S Miládkou do Vrátkova

17. 2., 8.55

Za Valentýnem do Prahy – Břečka

24. 2., 7.08

Zabíječka v Popovicích + exkurse
do pivovaru – Břečka

9. 3., 9.45

Mukařov – Jevany (oběd na statku)
- Šošolíková

19. 3., 17.00

Vítání jara se Světlanou + vzpomínka na Pepu N.

28. 12., 7.39 Vlakem podle Sázavy – Eichler
31. 12., 18.00 Nenaplánovaný silvestr u Břečků
1. 1., 10.00

Novoroční Třebestovice - Zipserová

1. 1., 12.30

Zabíječka u Rybářů (záloha 250 Kč)

4. 1., 17.30

Mikulášská procházka do Tuchoraze – Z + Z

12. 1., 9.45

Doubravčice – Č. Brod – Ne ková

19. 1., 8.55

S Kolíňákama do Prahy – Břečka/
Chadrabová

23. nebo
Vítání jara na kole – Rybář
30. 3., 10.00

Případné další a podrobnější informace:
Sláva Břečka tel. 704 032 214

VÝDEJ NÁDOB DO DOMÁCNOSTÍ PRO UKLÁDÁNÍ PLASTU A PAPÍRU ZDARMA
Od 26.11.2018 se budou vždy v pracovní době od 06.00 hodin do 14.20 hodin (11.00-12.00
přestávka na oběd) vydávat v areálu TS Český Brod v Palackého ulici 339 v hlavní budově
v přízemí (2.dveře vlevo) nádoby o objemu 240 litrů na tříděný odpad – žluté na plast a modré na papír. Tyto nádoby budou k dispozici občanům z rodinných domů v Českém Brodě,
Liblicích, Zahradách a Štolmíři. Pro obyvatele bytovek a panelových domů jsou k dispozici
tašky na tříděný odpad.
Informace: Marcela Dubová, tel.: 734 443 736, email: marcela.dubova@tsceskybrod.cz, nebo
Lenka Kovářová, tel.: 725 461 804, email: lenka.kovarova@tsceskybrod.cz
Po předložení občanského průkazu a sepsání smlouvy o pronájmu zdarma, budou vydány
tyto nádoby zájemci.
Vývoz popelnic bude prováděn vždy ve středu - svoz
papíru, ve čtvrtek - svoz plastů.
Doporučujeme nádoby označit nesmyvatelnou barvou (číslo RD, ulice z důvodu zcizení).
V době vánočních a novoročních svátků bude papír
vyvážen ve čtvrtek 27.12.2018 a plasty v pátek dne
28. 12. 2018.
Nádoby je nutné vyndávat v den svozu vždy v 06.00
hodin.
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Sudoku
Ob žnost – lehká
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Každý rok ve
stejnou
dobu
Divadlo
Bez zábradlí

Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná. Rozpětí
pětadvaceti let, v němž se mění chování, oblečení i názory
obou protagonistů, tvoří kalendář událostí a nálad, které
zmítaly v rozmezí let 1951 až 1975 americkou společností.
Hrají: Veronika Freimanová, Zdeněk Žák

15/1/2019 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 320 Kč, NA MÍSTĚ 370 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 1
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Tři veteráni
Indigo Company
Nejznámější příběh tří vysloužilých vojáků
z knihy Finfárum Jana Wericha

19/1/2019 15:00 hodin
PŘEDPRODEJ 170 Kč, NA MÍSTĚ 220 Kč
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 1
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.KULTURNIPORTAL.CZ. - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Moderuje
Jíří Vaníček

Křeslo
pro hosta

Naďa
Konvalinková

Jedna z našich nejoblíbenějších hereček Naďa Konvalinková,
která vždy září svým úsměvem a pohodou

23/1/2019 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 250 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 1
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Ivo Jahelka
& Miroslav Paleček
Dvojkoncert písničkářů

30/1/2019 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 280 Kč, NA MÍSTĚ 330 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 1
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

`

MĎSTO ÿESKÝ BROD
OTEVÍRÁ VE
SPOLUPRÁCI
S ÿESKOU
ZEMĎDĎLSKOU
UNIVERZITOU

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITU
TġETÍHO
VĎKU
`

TÉMATA KURZĩ
ÿESKÉ DĎJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II
První pĢednáška 30.1.2019 od 9-11 hodin
(celkem 6 pĢednášek)
ÿÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE
První pĢednáška 6.2.2019 od 9-11 hodin
(celkem 6 pĢednášek)
MÍSTO KONÁNÍ: poĀítaĀová uĀebna MďÚ
ÿeský Brod, námďstí Arnošta z Pardubic 56
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
tel. 730 870 953, email: tumova@cesbrod.cz

URÿENO SENIORĩM VE
STAROBNÍM DĩCHODU
A INVALIDNÍM
DĩCHODU
PġIHLÁSIT SE JE MOŽNÉ
AŽ NA PRVNÍ
PġEDNÁŠCE 30.1.2019
NEBO 6.2.2019
Poplatek: 200 KĀ za
semestr

!9(6r-8)02Á63>:3.

SHFSVRÑOZSFPEWXMZSHSLSWTSHÅÜWOáGLWXEZIF
EVFSVMWXE
:7894>(%61%3&¬)678:)2±>%.-n8°23
7IQMRÅÜNIYVÌIR^EWXYTMXIPÝQQÐWXSFGÑM~MVSOÍZIÜINRSWXM
%OGINIVIEPM^SZÅREZVÅQGMYHVMXIPRSWXMTVSNIOXY9ÌÑQIWIYHVMXIPRÍQYVS^ZSNM4VSNIOXF]PWTSPYJMRERGSZÅR7XÅXRÑQJSRHIQMZSXRÑLSTVSWXÜIHÑ¬6
2EWIQMRÅÜMFYHITSÜM^SZÅREJSXSHSOYQIRXEGI^EÞÌIPIQTVSTEKEGIEOXMZMXQÐWXE¬IWOá&VSHE6IKMSR4S~IQFIÜÑSTW

PĜijćte si pro Betlémské svČtlo 19.12.2018
od 16:00 do 18:00 do MŠ Kollárova
,eká na Vás vystoupení d³tí z MŠ Kollárova, jarmark výrobkõ d³tí,
malé ob«erstvení, které mõžete doplnit vlastními dobrotami
Za doru«ení Betlémského sv³tla d³kujeme Skautskému stâedisku Ing. Ládi Nováka v ,eském Brod³
NezapomeÒte si donést vlastní sví«ku a lucerni«ku

Výstava betlémĤ
Kostel sv. Gotharda v ýeském BrodČ, jižní ochoz
PĜi zahájení výstavy, 25.12. od 15 do 16 hodin
mĤžete navštívit tradiþní

živý betlém
a zazpívat si s chrámovým sborem þeské koledy

Otvírací hodiny:
25.12.2018
15-17
26.12.
14-16
29.-30.12.
14-15
1.1.2019
14-16
3. – 8.1. prohlídka
pro školy
po pĜedchozí dohodČ

TdÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
na +eskobrodsku
2. - 9. ledna 2019

Prosíme, otevìete koledníkþm svoje
dveìe a podpoìte dobrou v»c.

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 68 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 proporčně 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
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• 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: 12. 11. 2018

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku
pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.
Obracejte se na mě s důvěrou
i v roce 2019

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

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

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
PEDIKÚRA až do domu – základní mokrá
pedikúra pro seniory 190,- Kč, ostatní 240,- Kč
(+ doprava 60,- Kč). Nabízíme i kadeřnické služby.
Půjčovna společenských a svatebních šatů
– Akce taneční 2018. Kontakt 702 429 238

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

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

Velmi rádi bychom poděkovali našim klientům
za důvěru, projevenou v letošním roce 2018,
popřáli Vám krásné svátky vánoční a mnoho
úspěchů a zdraví! Těšíme se na další spolupráci
v následujícím roce 2019...

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO
DVEŘE A ZÁRUBNĚ
EUROOKNA A DVEŘE

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby
FASÁDNÍ CENTRUM
HUTNÍ MATERIÁL
DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY
REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH
PŘIJMEME ŘIDIČE a SKLADNÍKA – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C + E
+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109
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na nákladní
a osobní servis
Kontakt: 725 715 815, 602 814 000

Ĵ,',ç(

do 7,5t a nad 7,5t
mezinárodní kamionové dopravy
Kontakt: 725 715 815, 725 715 825

$872(/(.75,.Ĵ(

Kontakt: 725 715 815, 602 814 000
+ODYQÈ7XNODW\SĵÈPRXVLOQLFH3UDKD.ROÈQ

Darujte sportovní vyžití
zábavu i relaxaci
v jednom.

Permanentky v dárkovém balení lze zakoupit
na pokladně Vodního světa
Vodní svět Kolín, Masarykova 1041, 280 02 Kolín 2, tel.: 321 671 616
www.vodnisvetkolin.cz
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Český Brod

Darujte svým blízkým ostrý zrak

Pro více informací volejte, nebo pište
ORDINAČNÍ HODINY

702 197 069

Středa: 09:00 – 12:00
nemocnice, budova E, Žižkova 1311, 282 01, Český Brod

info@ocniklinikahp.cz
www.ocniklinikahp.cz

ALUFIX Bohemia spol. s r. o. – POZICE
Pro otevřený výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) hledáme:
TECHNIK/ČKA + MECHANIK/ČKA
výrobních strojů se znalostí elektro + IT
Hledáme technicky šikovné uchazeče na pozici Technik/čka
a mechanik/čka výrobních strojů. Vhodné také pro
ABSOLVENTY
Popis pozice:
• obsluha, kontrola, údržba výrobní linky
• dodržování stanovených objemů výroby
• interní evidence
• pravidelné provádění kontrol kvality
• diagnostikování a řešení veškerých poruch strojů
• spolupráce s kolegy
Požadujeme:
• min. SŠ vzdělání ideálně technického směru v oboru (IT,
mechanik – elektronik, elektrotechnik, mechatronik,
automechanik)
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC – nutná pro
servisování a nastavování výrobních technologií

• praxe se seřizováním a servisováním strojů ve výrobě
výhodou
• pečlivost a šikovnost
• technické znalosti elektro IT
• komunikativnost a manuální zručnost
• elektro vyhláška 50 výhodou
• analytické a koncepční uvažování a smysl pro detail
• nutná znalost AJ na komunikativní úrovni
Nabízíme:
• velmi zajímavé platové ohodnocení
• práce na HPP
• příspěvek na stravování, individuální pracovní odměny
• práci ve velmi moderním pracovním prostředí
• možnost profesního růstu
• technická i jazyková školení
Nástup ihned nebo dle dohody.

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Práce vhodná i pro absolventy
Nabízíme:
• zázemí velké evropské společnosti
• práci na hlavní pracovní poměr
• práci v novém, čistém a příjemném
prostředí
• dotované stravování, stravenky
• zajímavý odměňovací systém
• možnost kariérního růstu
• výuku jazyků
• další firemní benefity

Náplň práce:
• obsluha strojů ve výrobě pečícího
papíru
• balení výrobků
• kontrola kvality

Nástup ihned nebo dle dohody.

SKLADNÍK/SKLADNICE
Náplň práce:
• obsluha vysokozdvižného vozíku
• manipulace s výrobky
• kontrola výrobků
• příprava k expedici

Požadujeme:
• ochotu pracovat na 2-směnný
provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
• manuální zručnost
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní
úrovni výhodou
• praxe ve výrobě výhodou

Požadujeme:
• fyzickou zdatnost
• manuální zručnost
• zodpovědnost
• samostatnost
Nástup ihned nebo dle dohody.

PRACOVNÍKA/CI
na úklid kanceláří
• práce na DPP – vhodná pro matky
na MD, studenty, důchodce
• 3 dny v týdnu (cca 3 hod./úklid)
• Pracovní doba dle dohody

Pracovník/ce na údržbu objektu a zeleně – Nástup ihned nebo dle dohody.
Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj profesní strukturovaný životopis
na emailovou adresu: alufix@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice.

se sušičkou Philco PD 8 Crown
za akční cenu

7 777 Kč

is a registered trademark used under licence from Electrolux Home Products, Inc.

ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT

Americká legenda s tradicí 125 let
• DM elektro „U Heřtusů“, Krále Jiřího 20, Český Brod
• telefon ELEKTRO: 774 404 184 • telefon KUCHYŇKA: 775 903 598
• www.dmelektro.cz • facebook: www.facebook.com/dmelektrouhertusu

e
Hledát
práci?

BALENÍ A KOMPLETACE REKLAMNÍCH
PŘEDMĚTŮ VE SKLADU HRAČEK JIRNY
• MZDA 110 Kč čist./hod.
• Pravidelné směny pondělí až pátek
6:00-14:00/14:00-22:00 nebo 22:00-06:00
• Dotované, teplé obědy (20 Kč/ oběd)
• Požadujeme zodpovědnost a spolehlivost
• Fyzicky nenáročná práce
• Garantujeme dlouhodobou spolupráci
• Svozové autobusy z lokalit:
Neratovice, Zeleneč, Jiřice, Kostelec nad Labem, Brandýs nad
Labem, Svémyslice, Dřevčice, Dobré Pole, Kouřim, Ždánice,
Oleška, Kostelec nad Černými Lesy, Krupá, Přistoupim, Český
Brod, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Milovice, Benátecká Vrutice, Lysá
nad Labem, Přerov nad Labem, Mochov, Čelákovice, Nehvizdy

Volejte Pavlu 727 903 706
zamestnani@wellpack.cz

www.wellpack.cz

Vykoupím staré
knižní pozůstalosti,
staré tiskoviny apod.
731 489 630

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ

(15.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANýICE
S1: Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

všechny kurzy

S2: MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

zaþínají

S3: StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

v nedČli

S5: Speciál

20:35 – 22:15

20.1.2019

Info: tel: 603 238 090

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

„Přejeme Vám Vánoce plné pohody a v novém roce mnoho štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů“

Nerezová
rukojeť
$FOPWÈOBCÓELBQMBUÓPEEP

Jednoduše
excelentní Vánoce

INDUKCE

OK!

Pánve, hrnce a pekáče Excellent
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konvice skleněná SHADY

konvice WAVE
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sleva - 44 %

333,-
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129,-

599,-

Vánoční
dekorace

Platnost do 24. 12. 2018.
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Při registraci do věrnostního
programu BANQUET CLUB
získáte slevu na další nákupy ve výši 3%
(tato sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží). Slevy se nedají sčítat.

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Platí do vyprodání zásob.

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.

Otevíráme
pro Vás novou
lékárnu Dr.Max
v Českém Brodě
Nám. Arnošta z Pardubic 21
pondělí–pátek
sobota

7.30–17.00
8.00–12.00

Sleva až
polovina
z doplatku
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky
a zdravotnické prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod
Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši
slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena
léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož
i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Děkujeme všem stávajícím a budoucím zákazníkům
za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu v příštím roce.
Přejeme Vám příjemné svátky vánoční,
mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2019.
Jatky Český Brod a.s.

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

