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2 Co nového
Ke svobodné republice patří volby
V době vydání tohoto říjnového čísla zpravodaje už jsou známy výsledky komunálních voleb a nové složení 
městského zastupitelstva. Proběhnou povolební jednání a poté se ustaví nové vedení města, rada i další 
orgány. Je třeba říct, že volební kampaň byla slušná a téměř výhradně pozi  vní, což bych chtěl – snad 
za všechny kandidáty – velmi ocenit. Rela  vně velký počet stran i kandidátů svědčí o tom, že nám naše 
město není lhostejné a že lidem záleží na jeho podobě i dobrém fungování. Jsem přesvědčen, že tato 
starost spojovala všechny kandidáty napříč stranami. Věřím také, že zájem na straně kandidujících potvrdí 
i volební účast, která je u komunálních voleb vždy o něco nižší než u voleb parlamentních nebo prezident-
ských. Při posledních třech volbách (2006, 2010 a 2014) se účast v Českém Brodě držela těsně nad 40 %. 
To je paradoxní, protože jejich dopad do našich životů je nejvíce konkrétní, ať již jde třeba o zásobování 
vodou, odvoz odpadu nebo o chodníky. Samozřejmě nejde jen o vhození volebního lístku do urny, ale také 
o průběžný zájem o místní věci během celého volebního období.

Jde o osmé komunální volby od roku 1989, tedy o osmé svobodné obecní volby, kdy si můžeme vybírat. 
Stojí za to si připomenout, že tato možnost není samozřejmos  . Stejně tak není samozřejmos   svobodná 
soutěž poli  ckých stran a hnu   o přízeň voličů. V takové soutěži mají mít všichni prostor oslovit voliče na 
billboardech, v elektronických i  štěných médiích i osobně. Jsem rád, že naše město jako celek je v tomto 
ohledu vstřícné i za tu cenu, že jej dočasně zaplní příslušná „výzdoba“, která se po volbách zase uklidí.

Zanedlouho, 28. října, si připomeneme rovných 100 let od vzniku Československé republiky, k jejíž tradici 
se moderní Česká republika hrdě hlásí. Nová republika nám přinesla nejen samostatnost, obnovenou po 
300 letech, ale byl to také stát, do jehož základů byly vloženy hodnoty demokracie, svobody, tolerance 
a humanity. Její konec přišel s Mnichovskou dohodou, která znamenala nejen ztrátu pohraničí, ale pod 
tlakem okolnos   i následné rychlé opuštění zmíněných masarykovských hodnot a ideálů. Mimochodem, 
komunální volby zažila pětkrát, první v červnu 1919 a (nadlouho) poslední v květnu 1938.

V našem městě si výročí vzniku republiky připomene oslavami ve dnech 20. až 28. 10., které pořádá 
T. J. Sokol Český Brod ve spolupráci s gymnáziem a místními spolky. Podrobný program naleznete v tomto 
čísle zpravodaje i na webových stránkách.  Při této příležitos   bude vysazen strom Olgy Havlové a položen 
věnec u pomníku TGM, který byl pro tyto účely nepatrně posunut a nově upraven.

Tomáš Klinecký
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3Krátce z města
Město Český Brod vyhlašuje Výzvu k podávání 
žádos   o zařazení do akcí města Český Brod fi -
nancovaných z Fondu sportu, kultury a volného 
času města Český Brod. Výzva se týká tradičních 
akcí města neinves  čního charakteru v oblas   
sportu, kultury a volného času pořádaných v ob-
dobí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, kdy město 
Český Brod vystupuje jako pořadatel akce nebo 
uspořádání akce zadává na základě objednávky 
jinému subjektu. Řádně vyplněné a úplné žádos-
  lze podat nejpozději do 30. 11. 2018.

Městský úřad Český Brod oznamuje zahájení ří-
zení o změně č. 1 územního plánu a oznamuje, 
že veřejné projednání návrhu změny č. 1 územ-
ního plánu se koná v úterý 30. 10. 2018 v 10.00 
hod. v obřadní síni Městského úřadu Český Brod, 
náměs   Husovo 70, 282 01 Český Brod.

Rada města vyhlašuje záměr na prodej volné 
bytové jednotky č. 30 v ul. Palackého č. p. 1256 
včetně spoluvlastnických podílů budovy č. p. 
1256 na pozemku č. parc. st. 1580 a včetně spo-
luvlastnických podílů pozemku č. parc. st. 1580 
o výměře 279 m2, vše v obci a k.ú. Český Brod. 
Jedná se o: jednotku č. 1256/30 je byt 1+1 v VI. 
NP o velikos   26,83 m2 a spoluvlastnický podíl 
2683/173205 na společných částech budovy 
č. p. 1256 na pozemku č. parc. st. 1580 a pozem-
ku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 vše v k.ú. a ob-
ci Český Brod za minimální cenu 1.000.000 Kč. 
Nabídky lze podat do 31. 10. 2018 do 10.00 ho-
din. Podrobnos   na úřední desce.

Zveme Vás na zasedání ustanovujícího Zastu-
pitelstva města Český Brod pro volební obdo-
bí 2018 – 2022. Koná se ve středu 31. 10. 2018 
v 18.00 hod. v sále KD SVĚT.

Ve dnech 5. 10. a 6. 10. 2018 proběhly komunální volby do našeho zastupitelstva s volební účas   
43,77 % v osmi okrscích. Děkujeme všem členům komisí za jejich 100% odvedenou práci a také všem, 
kteří přišli k volbám a dali tak najevo zájem o dění v Českém Brodě.

VÝSLEDKY VOLEB
Kandidátní lis  na Kandidát Navrhující

strana
Pol.
přísl.

Hlasy
abs. v % Pořadí

zvoleníč. název poř. číslo příjmení, jméno,  tuly
1 Komunis  cká str. Čech a Moravy 1 Korec Václav KSČM KSČM 196 8,41 1
2 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Stuchl Jiří Bc. STAN BEZPP 293 9,32 1
3 TOP 09 a nezávislí 1 Klinecký Tomáš Mgr. TOP 09 TOP 09 613 8,56 1
3 TOP 09 a nezávislí 2 Kratochvílová Jana Mgr. NK BEZPP 486 6,78 2
3 TOP 09 a nezávislí 12 Slavík Jiří Mgr. NK BEZPP 486 6,78 3
3 TOP 09 a nezávislí 3 Ulík Filip Ing. TOP 09 TOP 09 436 6,09 4
4 SNK - Zájmy Českého Brodu 1 Janík Pavel Mgr. NK BEZPP 393 7,47 1
4 SNK - Zájmy Českého Brodu 2 Kulhánková Jana NK BEZPP 350 6,65 2
5 Českobroďák SNK 7 Kokeš Jaroslav Ing. NK BEZPP 478 6,7 1
5 Českobroďák SNK 2 Šmejkalová Lucie Ing. NK BEZPP 452 6,34 2
5 Českobroďák SNK 1 Málek Metoděj Bc. NK BEZPP 425 5,96 3
5 Českobroďák SNK 3 Havlíček Jiří Mgr. NK BEZPP 391 5,48 4
6 ANO 2011 1 Hájek Václav ANO ANO 251 6,15 1
6 ANO 2011 2 Sýkora Jaroslav Ing. ANO ANO 219 5,37 2
7 Pro Brod 6 Charvát Tomáš KDU-ČSL BEZPP 389 8,4 1
7 Pro Brod 21 Mrvík Vladimír PhDr. Ph.D. KDU-ČSL BEZPP 354 7,64 2
8 Občanská demokra  cká strana 1 Nekolný Jakub Bc. ODS ODS 794 7,5 1
8 Občanská demokra  cká strana 4 Hovorková Lucie Ing. ODS BEZPP 660 6,23 2
8 Občanská demokra  cká strana 3 Majer Milan Ing. ODS BEZPP 618 5,83 3
8 Občanská demokra  cká strana 8 Talacko Jaroslav MVDr. ODS BEZPP 618 5,83 4
8 Občanská demokra  cká strana 5 Vlasák Mar  n ODS ODS 567 5,35 5
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4 Věstník

Body projednávané Radou města 12. 9. 2018
1.  Studie odtokových poměrů, změna administrátora
2.  Doporučení schválení Rozpočtového opatření č. 3 

k rozpočtu na 2018
3.  TS – rozhodnu   o přije   dotace
4.  ANNA, soc. služby – schválení Dodatku č. 1 k veřejno-

právní smlouvě o dotaci
5.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 6, Arnošta z Par-

dubic 25, Český Brod
6.  Pravidla priva  zace č. 6 bytového domu Štolmířská 

1382
7.  Odkoupení pozemku do vlastnictví města (J.G. a J. G.)
8.  Předkupní právo podle § 101
9.  Pacht pozemků v k.ú. Štolmíř
10.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 333/2011/OSM obec Klu-

čov fi nanční příspěvek na ČOV
11.  Český Brod – stavební úpravy komunikačních prostor 

čp. 282 – Dodatek č. 3 k SoD
12.  Smlouva o budoucím bezúplatném převodu veřejné do-

pravní a technické infrastruktury Capital for you s.r.o.
13.  Výběr dodavatele VZ „Doplnění vodovodní sítě v Čes-

kém Brodě – Čás   B, C, F, H“
14.  VB smlouva o smlouvě budoucí ŘSD, nové vodní zdra-

je NV1 a NV2 
15.  Prodej ŠKODA OCTAVIA II 1,6 MPI AMBIENTE
16.  Změna platového výměru vedoucí fi nančního odboru
17.  Změna platového výměru ředitelky PO Městská 

knihovna Český Brod
18.  Žádost o individuální dotaci z Programů podpory 

sportu, kultury a volného času – Program č. 2 (TJ Sla-
voj Český Brod)

19.  Přidělení fi nančních prostředků z Programů podpory 
sportu, kultury a volného času – Program č. 3

20.  Seznámení s rozhodnu  m o poskytnu   dotace – pro-
jekt Sdílené rados   a stras   škol III

21.  Informace – Plnění úkolů RM a další informace
22.  Prodej bytové jednotky č. 1256-30 v ul. Palackého
23.  Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žá-

dost TJ Liblice, z.s.

Body projednávané Zastupitelstvem města 19. 9. 2018
1.  Schválení Rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu na 2018
2.  Aktualizace Programu regenerace MPZ v Českém Bro-

dě č. 6
3.  Revokace usnesení 22/2018 rozdělení příspěvku na 

regeneraci MPZ
4.  Přidělení fi nančních prostředků z Programů podpory 

sportu, kultury a volného času – Program č. 3
5.  Žádost o individuální dotaci z Programů podpory spor-

tu, kultury a volného času – Program č. 2 (TJ Slavoj 
Český Brod)

6.  Prodej pozemků v k.ú. Štolmíř (F. Ř.)
7.  Prodej čás   pozemku v ulici V Lukách
8.  Odkup pozemku v k.ú. Český Brod (B+R)
9.  Odkoupení pozemku do vlastnictví města (J.G. a J. G.)
10.  Předkupní právo podle § 101
11.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 333/2011/OSM obec Klu-

čov fi nanční příspěvek na ČOV

12.  Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě – Malechov 
č. 201600252 

13.  Smlouva o budoucím bezúplatném převodu veřejné do-
pravní a technické infrastruktury Capital for you s.r.o.

14.  Smlouva o budoucím o bezúplatném převodu veřej-
né dopravní a technické infrastruktury Brodnex Nové 
Mexiko

15.  Pravidla priva  zace č. 6 bytového domu Štolmířská 
1382

16.  Pravidla priva  zace bytového fondu v majetku Města 
Český Brod č. 4 nástavby

17.  Vizuální manuál města Český Brod
18.  Veřejnoprávní smlouva o spolupráci s HZS 
19.  Vnitřní předpis upravující zásady ochrany osobních 

údajů
20.  Výsledky Fóra Zdravého města Český Brod
21.  Informace – Zápisy z jednání kontrolního výboru a zá-

pis z provedené kontroly
22.  Informace – Zápis z jednání fi nančního výboru
23.  Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žá-

dost TJ Liblice, z.s.
24.  Informace – Předžalobní výzva k uzavření kupní 

smlouvy nástavba Komenského 340
25.  Návrh změny č. 1 územního plánu Města Český Brod

Body projednávané Radou města 26. 9. 2018
1.  Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 

pro  povodňových opatření na území ORP Český Brod
2.  Povodňová komise Města Český Brod, změna člena
3.  ZŠ Žitomířská – čerpání fondu inves  čního majetku
4.  ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory – Úprava 

závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018
5.  Nařízení města
6.  Tržní řád
7.  Nařízení města č. 6 o vymezení úseků místních komu-

nikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro 
období 2018 – 2019

8.  Plán inventarizace na rok 2018
9.  Nákup zemního plynu na rok 2019 a 2020
10.  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu 239/2008/OSM 

– MONETA Money Bank, a. s.
11.  Dodatek č. 3 ke SoD č. 201800209-OR ELTODO OSVĚT-

LENÍ, Snížení energe  cké náročnos   osvětlovací sou-
stavy Český Brod

12.  Prodej čás   pozemku v k.ú. Štolmíř (J.K.)
13.  Výběr dodavatele – VZ Dodávka 960 ks popelnic a 2 ks 

vanových kontejnerů
14.  Podání žádos   o dotaci na vybudování zázemí pro 

pedagogicko psychologické poradenství a tréninkové 
pracoviště

15.  Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky dis-
tribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie – kNN v ulici Palackého

16.  Informace – Dopravní měření 
17.  Informace – Zápisy z komisí dopravy a KSVČ
18.  Informace – Plnění úkolů RM a další informace
19.  Informace – Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj 

a stavebnictví ze dne 3. 9. 2018

Věstník
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BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Marie Jiříčková, pan Richard Jozíf, pan Jiří Hudec, paní Věra Šindelářová, 
pan Miroslav Tauchman, paní Marie Zubíková, pan Jaromír Boháček, 
paní Ludmila Švarcová, pan Bohumil Hrnčíř, paní Hana Havelková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Dne 18. 9. 2018 proběhlo jednání na půdě našeho úřadu ohledně nebezpečného úseku silnice č. I/12 mezi 
křižovatkami se silnicemi č. II/113 a č. III/1133.

Jednání se zúčastnili vedle projektanta, zástup-
ců města i zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Dopravní inspektorát - Policie České republiky se 
z jednání omluvil, přesto jsou veškeré kroky s Do-
pravním inspektorátem konzultovány. Na setkání 
byly nas  něny možné varianty dopravních opatře-
ní a to v krátkodobém i v dlouhodobém horizontu.

Účastnici se shodli, že jako první dopravní opatření 
bude navrženo v daném úseku maximální rychlost 
70 km/h, zákaz předjíždění, zrušení levého odbo-
čení z I/12 na Český Brod (pro   čerpací stanici, ve 
směru od Prahy) a místo opatřeno balisety, včetně 
op  ckých příčných pruhů v podobě vodorovného 

dopravního značení. Následovat budou přípravy na 
možné umístění úsekového měření rychlos   v ce-
lém úseku a dále přípravy na projektování místa 
pro přecházení se středovým ostrůvkem s přejez-
dem pro cyklisty tak, aby byla návaznost na propo-
jení se zamýšlenými chodníky a cyklotrasami. Celé 
místo by mělo být rovněž nasvětleno tak, jako je již 
realizovaný úsek na I/12 v obci Přistoupim.

Ing. Jan Pohůnek,
vedoucí odboru dopravy

a obecního živnostenského úřadu

Jak se bude řešit nebezpečná křižovatka u Českého Brodu?

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Dne 3. 9. 2018 proběhlo Fórum zdravého města 
2018, kde účastníci sestavili TOP 10 bodů ke zlepše-
ní života v našem městě. K ověření těchto podnětů 
posloužila online anketa, které proběhla ve dnech 
5. 9. - 17. 9. 2018, její výsledky uvádíme níže. Dě-

kujeme všem ak  vním lidem, kteří přišli na jednání 
Fóra nebo se zapojili do online ankety. Jsou návo-
dem pro vedení města i pro Akční plán města. 

Petra Ištvániková, PR manažerka

Výsledky veřejného Fóra 2018

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V loňském září jsme slavnostně otevřeli školu pro dě   z prvního stupně ZŠ Žitomířská, která vznikla díky 
rozsáhlé rekonstrukci bývalého pavilonu infekce v areálu nemocnice. Z nefunkční staré prádelny se podaři-
lo pro ZŠ vybudovat výdejnu obědů. A zvelebování budov v areálu a zahrady stále pokračuje.

10. 9. 2018 jsme se měli možnost podívat do nově 
upravených prostor hlavní budovy nemocnice, kde 
za účas   vedení města a přítomných hostů pro-
běhlo slavnostní ukončení první etapy rekonstruk-
ce. Během tři čtvrtě roku jsme opravili komunikač-
ní prostory, vybudovali nové toalety včetně toalet 
pro imobilní občany, odizolovali a zateplili stěny 
suterénu, vybudovali nové parkovací stání pro 
sanitní vozy a v neposlední řadě zprovoznili nový 
evakuační výtah a rekonstruovali stávající vnitřní 
výtah. V těchto dnech probíhá vyúčtování projek-
tu, celkové náklady (včetně zpracování projekto-
vé dokumentace) se pohybují kolem 26.5 mil Kč. 
Stavba byla hrazena z rozpočtu města a z fondu 
nemocnice.

26. 9. 2018 jsme slavnostně přestřihli pásku v bý-
valé garáži a autodopravě vozů nemocnice, kde do-
šlo k celkové rekonstrukci objektu za 5.600.000 Kč. 
Díky podpořenému projektu a získání dotace z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR v částce 4.823.000 Kč 
jsme připravili krásné prostory s novým funkčním 
vybavením pro klienty z nízkoprahového zařízení 
pro dě   a mládež Klub Zvonice, jež provozuje míst-
ní LECCOS z.s. jako jednu z prorodinných sociálních 
služeb.

Na přelomu září a října jsme dokončili práce na 
zahradě rohu ulic Žižkova a Bedřicha Smetany. 
Ano, jde o zahradu patřící k pavilonu G, který se 
své částečné rekonstrukce včetně zateplení objek-
tu dočkal v roce 2015. Zahrada „Bedřiška“ patřila 
k místům, která byla dlouhou dobu neudržovaná, 

ačkoliv měla co nabídnout. Na její obnovu jsme 
vypracovali projekt již v roce 2015, avšak z úspor-
ných důvodů jsme proza  m přistoupili pouze k od-
stranění plotu a otevření zahrady do ulice Bedřicha 
Smetany. Hlavní část úprav se letos týkala výsadeb 
kvě  n a keřů, modelace terénu a výsevu trávníku. 
Na jaře příš  ho roku do „Bedřišky“ umís  me lavič-
ky a s největší pravděpodobnos   se podaří obnovit 
objevenou studnu. Máme v plánu „Bedřišku“ pro-
pojit také s ulicí Žižkova. Tento termín však záleží 
na harmonogramu projektu rekonstrukce Žižkovy 
ulice. Náklady z rozpočtu města na obnovu zahra-
dy jsou za  m kolem 200.000 Kč.

Regenerace školní zahrady – Živá zahrada je ná-
zev projektu, který byl v červenci 2018 podpořen 
Státním fondem životního prostředí ČR ve výši 
500.000 Kč, přičemž celkové náklady projektu jsou 
odhadnuty na 700.000 Kč. Realizace máme v plá-
nu na jaře 2019. Kromě parkových úprav v blízkos   
shora uvedené školy pro žáky 1. – 3. tříd projekt 
přinese možnost venkovního hravého vyučování. 
Doufáme, že přispěje k oživení školní výuky a při-
nese dětem radost.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Nemocniční areál vzkvétá pod rukama

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Již tradičně se naše infocentrum připojilo ke kampani Dny evropského dědictví, letos na téma Společné 
dědictví, společné hodnoty. Výlet po kostelích Českobrodska jsme naplánovali na sobotu 8. září 2018. Při-
hlášky jsme přijímali už od prázdnin a zájezd byl brzo naplněn, a protože jsme nedokázali všechny zájemce 
uspokojit, vypravili se někteří svými osobními automobily za naším autobusem. Odjezd byl naplánován na 
devátou hodinu před novým IC na náměs   Arnošta z Pardubic. O výklad jsme požádali spisovatele a pub-
licistu pana Jana Psotu.

Naše první zastávka byla v Tuklatech v kostele Naro-
zení sv. Jana Kř  tele a dále pokračovala návštěvou 
barokní fary, kde nás velmi hezky přivítali zástupci 
obce v čele s paní starostkou Monikou Petriskovou. 
Byli jsme přítomni přestřižení pásky a slavnostního 
otevření školního muzea. Zástupkyně obce přivíta-
ly dříve narozené absolventky tuklatské školy a mi-
mo jiné jsme si vyposlechli J. A. Komenského citá-
ty... “Kdo si práci oblibuje, c   a chvály zasluhuje!“ 
„Rozmysli dobře, začni rozvážně, konej pilně!“ Ke 
slavnostní náladě přispěly voňavé koláčky s kávou. 
Tak hezky nám EHD začalo a vydrželo po celý den. 

Pokračovali jsme ve výletu dál ke kostelu sv. Mar  -
na v Rostoklatech a ke kostelu sv. Jiří na Hradešíně, 
kde se nám naskytl nádherný výhled do širokého 
okolí. Po obědě v restauraci U Kaštanu v Limuzích 
pokračovala naše cesta do Tismic do románského 
kostela Nanebevze   Panny Marie. Krásně nám 
hřálo sluníčko, tak jsme prošli kostel kolem dokola 
i zvenčí, abychom docenili tuto skvostnou památ-
ku. Poslední naše zastávka mířila do Tuchoraze do 
go  cké hradní věže. K naší komentované prohlídce 
se tady připojil i pan Vyšata, kterému Tuchorazská 
hláska patří. I on přispěl příhodami, které se k věži 
váží. Zmínil například to, že místo navš  vil pan pro-
fesor, v té době ještě ne pan prezident, T. G. Ma-
saryk.

Touto cestou ještě jednou děkuji za výklad panu 
Janu Psotovi, všem výletníkům a děkuji všem, kteří 
nám umožnili výlet uskutečnit. A snad na dalším 
zajímavém výletě na shledanou.

Za IC Český Brod Ivana Nývltová

Za památkami Českobrodska v rámci kampaně
Dnů Evropského dědictví

VÝSTAVA „ŠLECHTA VE SLUŽBÁCH MASARYKOVY REPUBLIKY“
Do 31. října 2018 je v nově zrekonstruovaných prostorách galerie Šatlava pro školy i širokou 
veřejnost připravena panelová výstava ke stému výročí založení republiky na téma Šlechta ve 
službách Masarykovy republiky. Skupiny nebo třídy prosíme objednat v IC na tel. 321 612 218, 
730 870 954, email: info@cesbrod.cz.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Odbor rozvoje má k 30. 9. 2018 v databázi 31 námětů na projekt a 14 projektů ve fázi záměru. Dalších 33 
projektů jsou v defi nici, kdy se například vybírá dodavatel nebo zhotovitel stavby a ve fázi realizace je dalších 
27 projektů. Z výčtu je patrné, že tým má plné ruce práce a bohužel už delší čas hledá nové schopné kolegy. 

Od dubna do září 2018 odbor pracoval na projektu 
Štolmíř – údržba zdi hřbitova, márnice, vrat a vrá-
tek, který konečně přinesl důstojný vzhled štolmíř-
ského hřbitova. Na projekt se podařilo získat do-
taci v částce 263.000 Kč, přičemž celkové náklady 
projektu byly 380.000 Kč. Štolmířský hřbitov nyní 
zdobí krásná brána, zrekonstruovaný plot a rekon-
strukcí prošla také stávající márnice.

V polovině září se také dokončila oprava západní 
čás   zdi na českobrodském hřbitově. Rozpočet re-
konstrukce se vyšplhal na částku 250.000 Kč a ten-
tokrát byl hrazen výhradně z rozpočtu města.

V Liblicích pokračuje realizace úpravy veřejného 
osvětlení projektem „Český Brod, Liblice - Snížení 
energe  cké náročnos   osvětlovací soustavy Čes-
ký Brod“ EFEKT 2017. Tento projekt je podpořen 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. V průběhu 
realizace dojde k instalaci 363 nových LED sví  del, 
různých výkonů. Společně se sví  dly jsou také mě-
něny staré výložníky a některé sloupy. V průběhu 
realizace projektu byly zjištěny nečekané pozemko-
vé nesrovnalos  , a jejich řešení si vyžádalo výrazné 
zpoždění realizace. Velice se vám za případné kom-
plikace omlouváme. Vše se podařilo vyřešit a nyní 
už se projekt blíží ke zdárnému konci. Do konce říj-
na budou postupně dokončeny všechny montážní 
práce v ulicích jednotlivých městských čás  . Roz-
počet úprav veřejného osvětlení činí 5.400.000 Kč, 
dotace je 1.529.520 Kč. Jeho provoz následně sníží 
náklady města na energe  cké výdaje, což nám již 
potvrdila zkušenost z realizace obdobného projek-
tu EFEKT 2016.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Novinky v inves  cích

9Co nového Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2018říjen 2018



10 Ze společnosti

Drazí přátelé, v těchto dnech si budeme intenzivněji připomínat výročí sta let od konce První světové války 
a v našem národě především 100 let od vzniku Československa.

Počáteční dny a roky nově rodícího se státu byly 
spojeny s intenzivním vnímáním svobody. Lidé se 
radovali z toho, že se osvobozují z područí Rakous-
ko-Uherské monarchie. S  m bylo rovněž spojeno 
osvobozování se od vlivu Říma a římskokatolické 
církve. V těchto dnech rezonovalo národem slovo 
svoboda, která byla vnímána jako osvobození se. 
Nový stát se rodil na základech svobody, která byla 
prožívána především jako „svoboda od“.

Žijeme sto let od těchto událos  . I v letošním roce 
se ve společnos   velmi častokrát mluví o svobodě 
a nutnos   za tuto svobodu bojovat, tuto svobodu 
hájit. Co to ale je svoboda? Spočívá svoboda v tom, 
že se člověk osvobozuje, že je „svobodný od“? Pro-
žívá člověk svůj život na tomto principu? Je jednání 
člověka formováno  m, že je „svobodný od“? Je 
tato svoboda  m, co může učinit člověka a společ-
nost šťastnými?

Pokud se zaměříme na lidský život a konkrétní jed-
nání člověka, budeme moci vidět, že jeho jednání je 
skutečně formováno svobodou, ale především „svo-
bodou pro“. Člověk se většinově nerozhoduje v kon-
krétních situacích tak, či onak, protože není utlačo-
ván, ale spíše proto, že sleduje nějaký záměr, nějaký 
cíl. Je to cíl, který člověk sleduje, co vede člověka 
ke konkrétním rozhodnu  m a jednání. Člověk volí 
takové prostředky, které mu pomohou dosáhnout 
zamýšleného cíle. Člověk se tedy rozhoduje „pro“.

V tu chvíli vystupuje do popředí také otázka e  ky 
a morálky. Ona svoboda vyžaduje, aby ji prožíval 
člověk, který ví, jaké prostředky, jaké chování a jed-
nání jsou dobrá a jaké špatná. Pokud toto člověk 
nerozeznává, mohou se velmi lehce projevy jeho 
svobody stávat něčím, co je špatné, nebo jejím 

prožíváním v konečném důsledku ubližuje nejen 
druhému člověku, ale také sám sobě.

Slavíme-li v těchto dnech sté výročí vzniku Česko-
slovenska, pokusme se uvažovat i o svobodě. Po-
ložme si otázku, zda má smysl a zda chceme náš 
život, či dokonce život naší společnos  , našeho 
národa, stavět na „svobodě od“. Má takováto svo-
boda budoucnost, nebo je jen nadechnu  m bez 
většího smyslu? Není to náhodou jen nadechnu  , 
které přinese katastrofu (v kontextu vzniku naší 
země můžeme připomenout navazující událos   20. 
stol.)? Jen život ve „svobodě pro“ má smysl. Oteví-
rá člověku nové obzory, dává člověku možnost bu-
dovat dobrou společnost a šťastný život člověka.

Chtěl bych tedy popřát našemu národu, abychom 
mohli prožívat svůj život skutečně ve svobodě 
a abychom s touto svobodou uměli nakládat. Vám 
všem žehnám.

R. D. Mar  n Sklenář,
Římskokatolická farnost Český Brod

100 let národa – život ve svobodě
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Den seniorů se Studiem Green
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Mezinárodní Den seniorů připadá každoročně na prvního října. V našem Domově seniorů je tento svátek 
již potře   spojen se skvělou akcí Studia Green.

Kazetový sál se na celé dopoledne změní na kadeř-
nický a kosme  cký salón a naše seniorky (i senio-
ři) jsou hýčkáni, dalo by se říci až rozmazlováni :-). 
Kdo má zájem, může zdarma využít služeb kadeřni-
ce Romany Vinšové a kosme  čky Soni Šiklové. Kli-
en   se však těší i na dobrou kávu, kterou jim letos 
vařila Jana Blažková. Jablečný závin se šlehačkou 
od paní Alenky Polákové byl již tou pomyslnou tře-
šinkou na dortu.

Čekání měli letos senioři zpestřené výtvarnou sou-
těží o ceny, kterou pro ně připravila děvčata Valérie 
a Lucie. Nebylo jim líto věnovat svůj volný čas na-
šim seniorům, což je v jejich věku obdivuhodné.

Lidí, kteří dobrovolně dělají něco pro druhé, není 
mnoho, a tak je potřeba si jich vážit! Ještě jednou 

moc a moc děkujeme všem dámám, které měly podíl 
na tom, že několika seniorkám udělaly hezký den.

Fotografi e z této akce si můžete prohlédnout na 
www.domov-anna.cz

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Navržené stavební úpravy jsou zaměřeny na snížení energe  cké náročnos   budovy gymnázia a na udržo-
vací práce. Jedná se tedy o stavebně technické zásahy, které pos  hují 8 základních oblas  .

1. Výměna okenních a dveřních výplní
Popis: Návrh opatření počítá s instalací nových 
otvorových výplní tj. dveří a nových oken. Jenom 
oken je na budově 202 ks, a i když vypadají jedno 
jako druhé, liší se v drobných detailech.

2. Výměna střešní kry  ny
Popis: Bude přistoupeno k obnovení původní střeš-
ní kry  ny z keramické režné bobrovky, s hřebenáči 
lepenými na maltu, s klempířskými prvky z mědě-
ných plechů.

3. Hydroizolace a sanace spodní stavby
Popis: Je nutné provést sanaci zdiva, s ohledem 
na zdravotně vyhovující vnitřní prostředí budovy. 
Vnější část zdiva bude odkopána a bude provede-
na tlaková injektáž pro vytvoření vodorovné hydro-
izolace. Svislé hydroizolace budou nově vytvořeny 
asfaltovými hydroizolačními pásy.

4. Repase kamenného soklu
Popis: Je navrženo vyjmout poškozené kameny 
přizdívky včetně spárování, prohloubit zbylé spá-
rování.

5. Zateplení k nevytápěným prostorům 
Popis: Skladby konstrukcí, které oddělují půdu 
a podlahu tělocvičny nevyhovují současným tepel-
ně technickým požadavkům. Podlaha půdy bude 
zateplena položením expandovaného polystyrenu 
- zakapotováno pochůznou vrstvou OSB desek. Ob-
dobně bude zateplen i strop pod tělocvičnou.

6. Příprava půdní vestavby
Popis: V jižním křídle nad 2. poschodím je navrže-
no provést přípravu pro budoucí půdní vestavbu. 
Dojde k zesílení krovu, obnově poškozených kon-
strukcí vikýřů. Budou ubourána některá nevyužíva-
ná komínová tělesa a do dvorní čás   střechy bu-
dou osazena střešní okna. Příprava půdní vestavby 
bude provedena zateplením mezi krokve.

7. Vzduchotechnika a rekuperace
Popis: Učebny po instalaci nových okenních výpl-
ní již nebudou schopny infi ltrovat čerstvý vzduch 
netěsnostmi stávajících oken. Z důvodu omezení 
tepelných ztrát a zajištěných správných limitů CO2 
v učebnách během výuky a přestávek, bude v bu-
dově instalován systém nuceného větrání se svou 
vlastní strojovnou a s rekuperací tepla. 

8. Rekonstrukce hromosvodů, jejich svodů a zem-
nící soustavy
Popis: Budou umístěny nové svodové tyče i sousta-
va uzemnění. 

Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

Co se všechno bude na gymnáziu předělávat, rekonstruovat a měnit?
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Poslední víkend v září náš skautský oddíl vyrazil na výlet do NP České Švýcarsko, kde jsme se ubytovali 
v chatkách v kempu U Ferdinanda v Srbské Kamenici. Náš první výlet byl do Jetřichovic, kde jsme se občer-
stvili limonádou a pokračovali na Mariinu vyhlídku. Byla ale mlha a moc jsme toho na vyhlídce neviděli. 
Následovala Vilemínina stěna a Rudolfův kámen. Cestou jsme samozřejmě každého slušně pozdravili. Na 
Rudolfa bylo těžké vylézt a trvalo nám to dlouho. Díky tomu však mlha ustoupila a výhled stál za to. Návrat 
do kempu proběhl bez problému. Chvilku jsme si odpočinuli a pak jsme šli opékat buřty a sýry. Náš vedoucí 
Vládík nám u toho hrál na kytaru, a pak už jsme vyrazili na zasloužený odpočinek.

Druhý den jsme vstali brzo ráno a při snídani nám 
vedoucí oznámili, že nás čeká pochod smr   údolím 
smr  . Hned na začátku se ukázalo, že to nebude le-
grace. Přecházeli jsme to  ž divokou řeku Kamenici 
přes spadlý strom. V jednom úseku byl hodně úzký, 
ale naštěs   se nikdo nenamočil. Pokračovali jsme 
po úzké cestě až k Dolskému mlýnu. Cestou jsme si 
prohlíželi linii opevnění z postavených řopíků. Když 
jsme došli k Dolskému mlýnu, prohlédli jsme si ho 
a dozvěděli jsme se, že se zde natáčela pohádka 
Pyšná princezna. Pokračovali jsme do Divoké a Ed-
mundovy soutěsky, kde jsme se najedli a jeli jsme 
na loďce. Na loďkách byli milí pánové, které jsme 
opět slušně pozdravili akorát trochu jinak „hola hej 
kapitáne“. Pověděli nám, že díky fantazii můžeme 
poznat spoustu postav a zvířat v jednotlivých skal-
ních útvarech. 

K Pravčické bráně nás pak přesunul přeplněný au-
tobus. Na horu k bráně jsme museli vyšlapat hezky 
pěšky. Nahoře bylo občerstvení přímo pod Pravčic-
kou bránou a výhled byl fakt neuvěřitelný. Nako-

nec jsme mohli vystoupat na vyhlídku trochu vedle 
a z té jsme krásně viděli celou Pravčickou bránu. 
Po prohlídce jsme se rychle přesunuli na Mezní 
louku na autobus, který nás odvezl do Jetřichovic. 
Z nich jsme šli noční krajinou do kempu, kde na nás 
čekaly steaky s americkými bramborami. Po večeři 
jsme lehli do postele a spali jsme, jako když nás do 
vody hodí. Aby ne, po třice   kilometrech náročné-
ho pochodu.

V neděli jsme si zabalili, dali si snídani šampiónů 
v podobě opékané sekané, špekáčků a sýrů. Nako-
nec nás čekala cesta domů. Už se těšíme na další 
výpravu.

Adam Boháč, Skautské středisko Psohlavci14

Výprava skautů na Pravčickou bránu

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2018říjen 2018



Akce Vpřed 2018
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Prvním pravidlem pro konání tradičního závodu je, že se koná první školní víkend v září. Letos to připadlo 
na 8. až 9. září. Druhým pravidlem je, že závod začíná tam, kde v loňském roce skončil, tedy v obci Čes  n 
u Uhlířských Janovic. Jediné dvě jistoty, které závodní družstva na startu mají. 21. ročník outdoorového 
závodu mohl odstartovat.

Akce Vpřed je pěší závod dvou až tříčlenných druž-
stev, kdy předem neznámá trasa je postupně obje-
vována pomocí plnění ne vždy jednoduchých úkolů 
a především luštěním ne vždy jednoduchých šifer. 
Závodu se může účastnit kdokoliv starší 15 let, nic-
méně se doporučuje základní znalost práce s ma-
pou, kvalitní boty a dobře zabalený batoh s věcmi 
na přespání.

Hromadný start v 9.40 byl lehce zpožděn díky 
přípravám oslav 700 let od založení obce Čes  n, 
nicméně všech 19 družstev, některá i z opačné-
ho konce republiky, se pus  lo s vervou do luštění 
první vybíhací šifry. V případě, že ji úspěšně vyluš-
  a na mapě si určí správné místo, dovede je na 

druhé stanoviště. A takto postupně až do cíle první 
etapy, zpravidla 20 šifer. V případě neúspěchu při 
luštění si družstvo zavolá o tzv. radílka a k času se 
jim připočte trestná hodina. Další nesnází je tra-
sa pochodu mezi jednotlivými stanoviš  , kdy si ji 
družstva musí zvolit sama. Ideální trasa v délce 
30 km, kterou jsme si na závodníky v obou etapách 
připravili, je tak ve skutečnos   mnohdy delší. Ani 
moderní technologie výrazně nepomohou, proto-
že používáme vojenské mapy se starým souřad-
nicovým systémem nekompa  bilním s GPS – prá-
ce s mapou je tedy stále důležitá. Na vybraných 
stanoviš  ch jsme navíc připravili prak  cké úkoly 
prověřující znalos   a dovednos   závodníků, jako 
např. jízda v kánoi, slaňování ze skály, střelba ze 
vzduchovky, rozpoznávání vůní, lanové překážky, 
uzlování, hádání zvláštních předmětů, vrh nožem, 

znalost siluet ptáků a další. V případě neznalos   
nebo neúspěchu znamenají další trestné minuty 
k celkovému času. První hlídka z Prahy dorazila do 
cíle první etapy pod rozhlednou Bohdanka již v půl 
šesté odpoledne, poslední družstvo dorazilo až 
o půlnoci. Druhá etapa odstartovala v neděli v 7.00 
a dovedla závodníky do cíle ve Zbraslavicích.

Vyhrála hlídka z Prahy ve složení Anežka Marková, 
Vít Henych, druhé místo obsadil Tomáš Vyhnal, 
Vojtěch Vyhnal, Fran  šek Hrbek (Psohlavci 14) 
a tře   místo obsadil Petr Ventluka s Jaroslavem Lo-
senickým (Praha).

Velký dík patří všem rozhodčím, kteří se na organi-
zaci závodu podíleli, a městu Český Brod za fi nanč-
ní podporu. Příš   rok se těšíme na další zápolení.

Jan Štangler, skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Sokolovnu už nám opět hlídají gryfové

Je to tak, naši gryfové jsou zpět na střeše sokolovny! Když jsme se s nimi v červenci před dvěma lety s těž-
kým srdcem loučili, nevěřili jsme, že se na střechu vrá  , natož v tak krátké době. Možná malý zázrak, ale 
spíše souhra velké dávky štěs   a spolupráce s dobrými lidmi.

Nejspíš si pamatujete, za jakých okolnos   sochy 
naši střechu opus  ly. Důvodem byl jejich havarij-
ní stav, kdy ze soch začaly odpadávat jejich čás   
a hrozily zraněním procházejících dole pod nimi. 
Proto gryfové museli pryč. Počítalo se s jejich opra-
vou, nicméně jejich stav byl natolik katastrofi cký, 
že nepřežily transport a rozpadli se na jednotlivé 
fragmenty.

Řešením bylo zrestaurovat tu nejméně poškoze-
nou sochu do stavu, kdy z ní bude možné pořídit 
lukoprénovou formu a v té pak odlít sochy nové. 
A to se také, samozřejmě za souhlasu a odborného 
dohledu památkářů, stalo. Sochy jsme tedy moh-
li radostně přivítat zpět a v tuto chvíli je díky nim 
naše sokolovna opět tou nejkrásnější.

Jak tak po sobě čtu tyto řádky, vypadá to vše velmi 
jednoduše . Ale není tomu tak. Například na opra-
vu fasády dostáváme dotaci od Ministerstva kultu-
ry. Na nové sochy – ačkoliv jde o tu samou kulturní 
památku – se taková dotace neposkytuje. Proto 
bych velmi rád poděkoval městu Český Brod za 
alespoň částečnou fi nanční výpomoc, kterou jsme 
obdrželi v rámci městem vyhlášených dotací.

Největší dík ale patří akademickému sochaři a re-
staurátorovi panu Jaroslavu Jelínkovi a jeho fi rmě 
Archkaso. Výsledek perfektní práce fi rmy Archkaso 
vidíte například na naší fasádě. Byl to právě pan 
Jelínek, který nám nabídl pomoc a sochy znovu 
oživil. A to jen na základě ústní domluvy stvrzené 
podáním ruky a přes to, že z počátku vůbec nebylo 

jasné, jakým způsobem a kdy seženeme potřebné 
fi nance. My jsme později samozřejmě vše adminis-
tra  vně doladili, ale ze začátku to vypadalo spíše 
na sponzorský dar ze strany Archkasa. Pane Jelín-
ku, moc děkujeme!

Sochy gryfů, nejvýraznější architektonický prvek 
fasády sokolovny, jsou tedy zpět, i když proza  m 
jsou jejich těla zahalena. Veřejnos   je ukážeme po-
prvé 20. října na „Oslavách 100 let republiky“, kdy 
do jedné z nich uložíme prsť z památného bojiště 
u Zborova a přidáme i poselství budoucím genera-
cím, na kterém máte možnost podílet se i vy. Přijď-
te do sokolovny na oslavu tohoto významného vý-
ročí a napište na pamětní arch to, co byste chtěli 
těm, co přijdou po nás, vzkázat. Podrobný program 
oslav najdete v tomto čísle ČBZ.

Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Z Liblic do Polska za historií
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Ve čtvrtek 13. září se téměř celá naše škola vypravila na dvoudenní poznávací zájezd do Polska. Odjíždělo 
se už ve 2 hodiny ráno, na programu byly 3 des  nace: koncentrační tábory Osvě  m a Březinka, solné doly 
Wieliczka a Krakow. Všechno je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.

Do Osvě  mi jsme dorazili kolem 8 hodiny ráno, 
sice nevyspalí, ale většina z nás v rela  vně dobré 
kondici navzdory „pohodlnému“ autobusu. Kon-
centrační tábor založený v roce 1940 na místě bý-
valých kasáren byl původně zřízen jen pro polský 
odboj a zajatce. Od léta 1941 až do ledna 1945 
se tu odehrálo systema  cké vyvražďování hlavně 
Židů i ostatních národů Evropy. Osvě  m ani Březin-
ku asi není třeba blíže představovat, ale doporu-
čuju každému se tam zajet podívat. Můžete o tom 
číst, můžete to vidět ve fi lmech. Ale síle osobního 
zážitku se nic nevyrovná. Nejvíc na mě působilo, 
když jsem kráčel v Březince po nechvalně proslulé 
rampě, na kterou vystupovali lidé z transportních 
vlaků a čekala je selekce...

Odpoledne následoval přesun do Wieliczky, kde 
jsme měli zajištěné ubytování v hotelu a až do ve-
čera zasloužené volno! 

Druhý den jsme museli brzy vstávat, rychle se na-
snídat, sbalit a opus  t hotel. Čekala nás návštěva 
slavného solného dolu ve Wieliczce. Nevýhoda 
časného vstávání se proměnila ve výhodu – naše 
skupina byla jedna z prvních a nemusela se pro-
dírat davy turistů. Prohlídka dolu trvala skoro 3 
hodiny a začala sestupem po 380 dřevěných scho-
dech. Z těch schodů člověka rychle chytne závrať. 
Naštěs   nahoru už jsme jeli výtahem. Avizovaná 
teplota v dole měla být 14 - 16 °C, ve skutečnos   
tam bylo mnohem tepleji, podle průvodkyně díky 
množství turistů, kteří důl během dlouhé letní se-
zóny „zadýchali“. Postupně jsme procházeli chod-
bami, sály a kaplemi a sestupovali níž a níž. Celkem 
je ve Wieliczce 9 pater a důl je hluboký 327 metrů, 

ale turisté se pohybují nejníž v hloubce 135 metrů. 
Všechny stěny, sochy i reliéfy jsou z kamenné soli 
(Vážně, zkoušel jsem to ). Překvapilo mě, že má 
šedou barvu. 

Největší dojem na mě udělala Kaple sv. Kingy, ob-
rovský sál s bohatou výzdobou ze soli. A ještě pol-
ská průvodkyně, která měla velký smysl pro humor 
a oživila nám výklad různými poznámkami. Hned 
na nás taky poznala, že jsme toho na hotelu moc 
nenaspali...

Odpoledne následovala zrychlená prohlídka Krako-
wa. Kvůli jistým organizačním po  žím se z ní stala 
jediná s  nná stránka zájezdu. Jinak ho hodno  m 
celkem pozi  vně. 

Jaroslav Buldra, 4. A, SOŠ Český Brod - Liblice
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S nástupem nové ředitelky se na naší škole zavádí některé nové tradice. První z nich se uskutečnila už ve 
čtvrtek 20. září ráno před vyučováním.

Pokud se podivujete nad neobvyklou dobou akce, 
vězte, že šlo o Snídani s ředitelkou aneb jak se lépe 
poznat. Je to neformální setkání studentů s vede-
ním školy i s dalšími učiteli. Akce je dobrovolná, 
mohl přijít, kdo chtěl. Při snídani vládla uvolněná 
domácká atmosféra, každý se obsloužil sám podle 
svého vkusu u „švédského stolu“ a mohl ochutnat 
domácí moučníky, které paní ředitelka pro studen-
ty napekla. Z našeho pohledu to byla akce vydaře-
ná, oceňujeme, že se nová ředitelka snaží navázat 
přátelský vztah se studenty a na snídani jsme přišli 
hlavně proto, abychom ji podpořili. (A taky kvůli 
těm moučníkům ). Už se těšíme na další setkání.

Kromě této novinky to budou pravidelná setkání 
všech žáků a učitelů ve ves  bulu školy. Ředitelka 
zhodno   uplynulé období a seznámí nás s plány 
do budoucna. První setkání už proběhlo a na něm 
byly mimo jiné vyhlášeny výsledky dvou školních 
zářijových soutěží: Nejlepší leták školy a nejlepší 
prázdninová fotka na téma Nejkrásnější místo na 

světě. Pro vítěze je připravena další novinka – Kolo 
štěs  . Na něm si může vytočit odměnu a zažít tak 
moment překvapení. Myslíme si, že pravidelná 
setkávání studenty víc přitáhnou k pravidelnému 
bilancování a jsou důležitá hlavně pro prváky, kte-
ří se teprve na škole „rozkoukávají“ a probudí to 
v nich pocit sounáležitos  .

Tereza Rezková, Adriana Langerová, 4. A,
SOŠ Český Brod - Liblice

Novinky v Liblicích

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Vánoční prodejní výstava se uskuteční od 5. 11. do 
17. 12. 2018 v galerii Šatlava, nám. Arnošta z Pardu-
bic 1. Vernisáž 5. 11. 2018 od 17 hod. Sobotní díl-
nička pro dě   i dospělé proběhne dne 8. 12. od 9 
do 13 hod. Vystavené výrobky lze zakoupit ihned na 
výstavě. Otevírací doba: Po 8-17 hod., Út 9-16 hod., 
St 8-17 hod., Čt 10-16 hod., Pá 10-16 hod., polední 
pauza vždy 11-12 hod. Vstupné zdarma.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Během letošních prázdnin proběhla v budovách 2. ZŠ Tyršova spousta akcí souvisejících s provozem školy.

V budově pod penzionem Anna jsme rekonstruo-
vali starou a nevyhovující kotelnu. Během této akce 
byly odstraněny některé další závady, které způso-
bovaly špatnou funkčnost topení v horním patře. 

V této budově jsme opravili boční vchod, vymalo-
vali přízemí, nakoupili nový nábytek do tříd a na 
družinovou zahradu a zakoupili počítač do družiny. 
Letos jsme tedy po loňských 700  síc investovali 
do této budovy dalších 780  síc Kč. 

Z projektu Šablony II jsme do této budovy pořídili 
dvě interak  vní tabule. Druhou největší prázdni-

novou akcí byla celková rekonstrukce obou chla-
peckých sociálních zařízení v hlavní budově. Díky 
vlastním fi rmám (instalatér, elektrikář, zedník, 
obkladač…) máme za 420.000 Kč hezké a moderní 
sociálky na obou patrech. 

Z rozpočtu zřizovatele jsme letos koupili další 3 
interak  vní tabule a několik počítačů. Ve všech 
čtyřech budovách jsme vymalovali některé třídy, 
chodby a školní družinu.

Mgr. Mar  n Dušek, ZŠ Tyršova

Co se u nás dělo o prázdninách

V chladné úterní ráno 25. září 2018 se 24 závodnic a závodníků reprezentujících naši „Myšárnu“ vydalo 
znovu po roce do Kolína na závody v přespolním běhu. Nedočkavým čtenářům je na úvod klidně možné 
prozradit, že se naši žáci ve velké konkurenci rozhodně neztra  li a svými výkony zahřáli přítomné atle  cké 
fanoušky a pedagogy.

Po úvodních bězích žáků z prvních stupňů, bez naší 
účas  , vyběhly na trať dívky z 6. a 7. tříd. Konku-
rence byla veliká, celkem 15 škol z okresu Kolín 
sestavilo šes  členné týmy, které se utkaly o  tul 
okresního šampiona a postup do krajského kola. 
Českobrodské mladší žákyně skončily v kategorii 
týmů na 8. místě. Kromě týmové soutěže se oce-
ňovaly také výkony individuální a stupně vítězů 
a medailové ceremoniály si mohli užít také jednot-
livci. O to více muselo mrzet Denisu Blažkovou ze 
6. A její čtvrté místo a jen těsně uniklý cenný kov. 
Přesto obrovský úspěch pro mladou závodnici i ce-
lou naši školu!

Následovala kategorie stejně starých chlapců, ve 
které se ovšem českobrodským žákům příliš neda-
řilo, a tak obsadili až 11. místo v týmové soutěži.

Týmy starších děvčat, kterých se na startu sešlo 8, 
se vydaly na trať ihned po svých mladších spolužá-
cích. Naše dívky ve složení Lucie Blažková, Romana 
Brzáková, Karolína Čechová, Sára Dlouhá, Eliška Ma-
jerová a Alice Veranová vybojovaly svými skvělými 
individuálními výkony 2. místo v kategorii družstev 
a po zásluze byly odměněny stříbrnými medailemi. 
V kategorii jednotlivkyň byla nejlepší Romana Brzá-
ková z 8. A, která skončila na čtvrtém místě.

Přespolní běh 2018
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11. září 2018 se této velmi populární akce zúčastnilo více než 110 žáků ZŠ Tyršova. Běh okolo pomníku 
v Praze na Vítkově organizuje Nadace Terezy Maxové.

Díky včasné registraci, kterou zařídil pan učitel Kro-
páček, nepla  li naši žáci žádný poplatek. Akce byla 
zcela dobrovolná a my byli příjemně překvapeni 
 mto nečekaným zájmem.

Při zápisu do startovní lis  ny nás tedy zdrželo pou-
ze předání čipů. Počet zaběhnutých okruhů v délce 
1,5 km zaznamenával magne  cký pásek umístěný 
na tkaničce. Zavazování bot byl někdy oříšek.

Nevyplnily se obavy některých dospělých, že jde 
jen o to, nebýt ve škole. Všichni zúčastnění vzali 
tuto akci opravdu velmi vážně. Chlapci sportovci 
oběhli celý okruh i 15krát. Děvčata 8 i více krát. 

Oběhnu  m či obeji  m jednoho kola přispěl každý 
45 Kč do fondu dě   z dětských domovů. Fond jim 
přispívá i na další studium.

Za organizátory hodno  m tuto akci jako velice 
úspěšnou. Žáci byli vzorní a během až neuvěřitelně 
nadšení. 

Těšíme se na tře   opakování této sportovní ak  vi-
ty. V roce 2019 se stejného běhu znovu zúčastníme 
a jistě nás bude zase ještě větší počet.

Mgr. Jana Kolářová, ZŠ Tyršova 
foto: Hana Pluhovská, ZŠ Tyršova

Teribear podruhé!

Děvčata měla odpracováno a čekala už pouze na 
slavnostní vyhlášení a své budoucí cenné kovy, 
starší chlapci mezi  m prožívali svou dřinu na ná-
ročné tra  . Tým 2. ZŠ Český Brod nakonec obsadil 
hezké 5. místo, ale medailovou radost si mohl užít 
alespoň jeden zástupce našich hochů. Filip Saska 

z 8. B v nervy drásajícím fi niši přespurtoval závod-
níka z Kolína a bral individuální bronzovou medaili. 
Gratulujeme!

Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova
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„Píše se rok 1938. V Československu se chystá mobilizace. Jste skupina špičkových tajných služeb v par-
ku Bletchley v Anglii. Vaše zpravodajská organizace oslavuje úspěchy při luštění tajných kódů nacis  ckého 
vrchního velitelství, ale oslavy musíte ukončit, protože jsme obdrželi anonymní telefonní hovor, že v našem 
operačním sále byla nepřátelským špionem ukryta bomba, jsou zablokovány všechny únikové cesty. Dvojitý 
agent, který předs  ral, že pomáhal tomuto špionovi s jeho prací, má zájem pomoci vám při útěku, ale musel 
skrýt stopy v místnos  , aby se neprozradil. Bomba je uzamčena v kufru uprostřed místnos  , vaším je úkolem 
rozluš  t kód zámku, abyste mohli otevřít kufřík a zneškodnit bombu, která byla nastavena na 45 minut„

Takto začínala hodiny matema  ky pro žáky 7. A 
ZŠ Žitomířská na konci loňského školního roku. 
Jednalo se o hodinu matema  ky postavenou na fe-
noménu poslední doby – únikových hrách. Úkolem 
žáků bylo splnit ve skupinách 10 misí. 

Každá mise s sebou nesla historické informace 
o začátku a průběhu 2. světové války a zároveň 
řešení matema  ckých úloh na opakování učiva. 
Každá splněná mise byla vodítkem k tajnému čísel-
nému kódu, který měl deak  vovat  kající bombu. 
Průběh hodiny dokreslovala dobová hudba 40. let 
minulého stole  . Žákům se ve stanoveném limitu 
nepodařilo splnit všechny mise, ale s malou po-
mocí nakonec vše vyřešili a zasloužili si sladkou 
odměnu. 

Po ukončení jsme si společně celou hru rozebra-
li a díky panu učiteli Sedláčkovi (dějepis) jsme si 
ještě povídali o jednotlivých misích a historických 
událostech. Všem žákům se hra líbila a v letošním 
školním roce chtějí takových hodin více.

Mgr. Jiří Slavík, autor hry

EXIT game – výuka matema  ky jinak

INFORMAČNÍ CENTRUM NABÍZÍ
Turis  cký deník s vlastním mo  vem českobrodského podzemí, publikaci 
Krajinou Čertovy brázdy (doprodej zásob vydavatelství), nové malované 
mapy, turis  ckou vizitku rozhledny v Úvalech, turis  ckou známku tvrze ve 
Vyšehořovicích i jiné další propagační materiály. Těšíme se na Vaši návštěvu 
na nové adrese náměs   Arnošta z Pardubic č.p. 1.
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Finanční gramotnost je pro naše žáky velice důležitá, každým rokem se snažíme nabízet našim žákům 
přednášky a exkurze na toto téma. Třída IX.B se vydala do České národní banky.

Dne 11. září se naše třída IX. B vydala na exkurzi do 
České národní banky. Z Českého Brodu jsme vyjíž-
děli v 8.25 a na Masarykovo nádraží jsme dorazili 
v 9.00 hod. Poté jsme se pěšky přemís  li do ob-
chodního centra Palladium. V Palladiu jsme si užili 
nakupování. 

Poté jsme došli do České národní banky. Prohlídka 
začínala v 11.00 hod. promítáním krátkého fi lmu 
o České národní bance. Po fi lmu jsme vstoupili 
pancéřovými dveřmi do prostor výstavy. Paní prů-
vodkyně nám nejdříve řekla k celé výstavě výklad 

a poté jsme si prošli celou expozici sami. Během 
výstavy jsme měli možnost si ověřit pravost našich 
bankovek. Výstava byla moc hezká a zajímavá, plná 
nevšedních informací. 

Na závěr jsme si mohli potěžkat cihlu ze dřeva, 
olova a zlata. Na výstavě jsme strávili 90 minut. 
Po ukončení výstavy jsme se vyfotografovali před 
budovou České národní banky a vraceli se Hybern-
skou ulicí na Masarykovo nádraží.

Jiří Krčmář, IX. B, ZŠ Žitomířská

Výlet IX. B do České národní banky

MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ DOBA IC V ŘÍJNU 2018
• 20. 10. 2018 od 8.00 do 16.00 hodin (Oslavy 100. výročí založení republiky)
• 27. 10. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin (podzimní prázdniny)
• 28. 10. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin (podzimní prázdniny)

ZÁŽITKOVÁ VEČEŘE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Školní jídelna ZŠ Žitomířská Vás zve na zážitkovou ve-
čeři dne 20. 11. 2018 od 17.00 hodin. Moderátorem 
celé akce je Ing. Zdeněk Hladík, lektor moderní zdra-
vé výživy, Country Life s.r.o., člen asociace kuchařů 
a cukrářů ČR a společnos   pro výživu. Stravenku si 
můžete zakoupit v kanceláři ŠJ. Přihlášky na večeři 
přijímáme do 15. 11. 2018 do 14.00 hodin. Počet 
míst je omezen. Tel. 321 622 602, e-mail: jidelnacb@email.cz. Přijďte si posedět, povečeřet 
a dozvědět se zase něco nového z výživy a kuchařské gastronomie. Cena večeře 79 Kč.
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Prázdniny utekly jako voda, a tak jsme znovu usedli do školních lavic. Aby pro nás začátek školního roku 
nebyl moc tvrdý, zpestřili jsme si ho několika zajímavými akcemi.

Druhý zářijový čtvrtek jsme se vypravili na již tra-
diční cestu historickým vlakem do pohádkového 
města Jičína. Vlak, který nás do Jičína vezl díky fi r-
mě Engie CZ pana Jaroše a jeho přátel, na nás čekal 
na českobrodském nádraží v osm hodin. Naskládali 
jsme se do našich kupé a po příchodu posledních 
spolucestujících jsme mohli vyjet. Cesta vlakem 
ubíhala rychle, ani jsme nestačili sníst naše svačiny. 
Cestou jsme viděli i pštrosí farmu. To už se ale při-
blížilo jičínské nádraží a my se chystali na výstup. 
Z nádraží vedla naše cesta do místní požární stani-
ce, kde i letos byl den otevřených dveří. Prohlédli 
jsme si hasičská auta, výzbroj i sbírku modelů ha-
sičských au  ček. Na náměs   byla zábava již v pl-
ném proudu. Svezli jsme se na šlapacích kárách, 
nechali si na obličej namalovat masku a vyrobili 
jsme si mnoho dárečků. Počasí nám letos přálo, 
a tak jsme si mohli dát i ledovou tříšť. Jako každý 
rok i letos nás tento výlet pěkně zmohl a zpáteční 
cestu vlakem jsme prospali.

Jen jsme přes víkend vstřebali zážitky z Jičína 
a hned se v pondělí skupinka z nás vydala na ex-
kurzi do Plzně. V Plzni byla našim cílem Techmania 
Science Center, kde se konal Den bez bariér.

Zážitkem pro nás ale byla už samotná cesta vlakem, 
kde jsme si připadali jako v letadle a téměř jsme 
vykoupili celý vagóny projíždějící vozík s občerst-
vením. V plzeňském vědeckém centru jsme strávili 
skoro celý den. Čekalo tam na nás mnoho zvída-
vých, téměř vědeckých úkolů. Vyzkoušeli jsme si 
jaké to je u  kat z potápějící se lodi (nakloněná ro-

vina), jak funguje kladka, stavěli jsme samonosný 
oblouk. V chemické čás   jsme vyráběli obří bubliny, 
do kterých se vešla i paní učitelka. Navš  vili jsme 
také přednášku o tekutém dusíku, na které jsme 
se nejen mnoho dozvěděli, ale také byla přednáška 
zábavná, a to díky pokusům. Mrazili jsme dusíkem 
rajče, marshmellow nebo nafukovací balónek. Na-
konec jsme byli i v planetáriu, které k centru patří. 
Prohlídli jsme si třeba 3D model sluneční soustavy 
a   odvážnější z nás si vyzkoušeli i gyroskop. Na 
takovém zařízení trénují i astronau  . Domů jsme 
se vrá  li plní zážitků a těšili jsme se, až vše budeme 
vyprávět spolužákům.

Ani jsme se nenadáli a měsíc první školní měsíc je 
za námi, a tak se už těšíme na další školní měsíce, 
ve kterých určitě zažijeme kromě učení další zají-
mavé školní akce.

Žáci ZŠ a PrŠ Český Brod

V září se žáci Základní a prak  cké školy vypravili
za pohádkou i za vědou
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SK Český Brod vznikl v roce 1898. I pro nás jsou osmičky osudové. Sta  s  ky se různí, ale nejčastěji jsme 
uváděni jako 6. nejstarší fotbalový klub v republice.

V Českém Brodě se našel dostatek osvícených je-
dinců, kteří založili klub trochu „pro   vůli“ větši-
ny. Jak vzpomínali pamětníci při padesátém výročí 
klubu: „Sport byl v počátcích a průkopníci z řad 
studentů byly na indexu ve školách i doma v rodi-
nách.“ Rozpačitý přístup k fotbalu se ve společnos   
projevoval i mnohem později. Například ještě v ro-
ce 1934 z kronik vyplývá: „Velkou ranou pro výcho-
vu footballového dorostu byl přísný zákaz školních 
úřadů pěstova   kopanou vůbec a zákaz návštěv 
footballových zápasů dětem školou povinných.“ Je 
na místě vzpomenout naše osvícené zakladatele: 
Viktor Weidenhoff er, Český Brod, Vincent Ševčík, 
restauratér, Český Brod, Václav Boháč, Břežany, 
Václav Škorpil, Český Brod, Fran  šek Milner, Dob-
ré Pole, Fran  šek Štěpán, jednatel Sokola a Sparty 
Chicago, Cicero USA, Dr. Emil Říha, advokát Český 
Brod, Karel David, Mochov, Záložna občanská, Čes-
ký Brod, Cukrovar, Český Brod.

Pro ty z vás, kteří v Brodě prožili velký kus svého ži-
vota, nebude těžké si pod jmény představit i rodin-
né příběhy. Pro nás má velký symbolický význam 
Václav Škorpil. Proč právě on? Zde se to  ž historie 
potkává se současnos  . Prapravnuk Marek Škor-
pil obléká dres SK Český Brod a jako lev většinou 
hájí branku starších žáků nebo běhá v poli mezi 
dorostenci. Jeho prapradědeček před sedmdesá   
lety vzpomínal, jak hrál za klub od samého začát-
ku, jak na svatodušní svátky hráli se staroměstskou 
Čechii, která přišla do Brodu pěšky a přespávala tu 
ve stohu. Nelze necitovat jeho slova: „Mimo voj-
ny a krátkého přemístění do Úval, pracuji pro náš 

klub vlastně nepřetržitě. Člověk ani nepozoruje, že 
stárne. Viděl jsem střídání desítek footballových 
generací na našem hřiš  , stovky funkcionářů, ne-
přehlednou řadu těch, jimž hřiště na štolmířských 
lukách se stalo domovem. Naše práce nebyla mar-
ná.“ Jsem si jistá, že dnes, v den oslav 120 výročí 
založení klubu, by měl velikou radost. Jejich prá-
ce nebyla marná. Symbolicky Marek Škorpil spolu 
s naším dlouholetým členem, fotbalistou, trené-
rem, komentátorem a pamětníkem Josefem Sa-
lamánkem obstarali čestný výkop při slavnostním 
divizním fotbalovém utkání pro   Sla  ňanům. Za 
zvuku naší klubové hymny přivedlo hráče na hřiště 
24 dě   z minipřípravky.

A jak jsme vlastně slavili? Na svatého Václava do-
poledne se hřiště zaplnilo dětmi. Mladší přípravky 
odehrály svoje mistrovská utkání. Zároveň proběh-
la tradiční akce Ku  lka v pohybu. Dě   plnily spor-
tovní disciplíny, ale také poznávaly život pavouků 
ze všech stran, jezdily na koních i au  čku, střílely, 
skákaly,... prostě se bavily. A protože sluníčko na-
konec i přes nepříznivé předpovědi hřálo, sešlo se 
tu dopoledne skoro 400 dě  , rodičů, babiček,... 
Odpoledne již bylo zasvěcené fotbalu, svoje zá-
pasy odehrálo jako naše béčko, tak naše áčko. 
Naší snahou bylo dát prostor vzpomínkám. A tak 
se tu setkaly celé generace našich bývalých hráčů 
a trenérů. Během odpoledne se nás na Ku  lce vy-
střídalo kolem 600. Došlo na mnoho úsměvných 
historek, kdy se „poznávali“ kamarádi z týmů, kte-
ří se 20 let neviděli. Atmosféru podpořily dobové 
fotografi e i kroniky. Máme to  ž skvěle zpracova-
ných posledních 50 let klubu díky naprosto úžasné 
práci našeho kronikáře V. Bernáta. Všude byla ta 
speciální atmosféra cí  t. Určitě i díky ní na hřiš   
dominoval Brod. Béčko nejprve porazilo dolno-
bousovský SK, poté áčko rozmetalo Slaťiňany 4:0. 
Srdce místního příznivce muselo plesat. Dva góly 
dával Honza Makovský, který tu začínal s fotbalem 
už ve třech letech a byl asi nejmladším hráčem, 
co tu kdy nastoupil za žáky. Čtvrtý gól přidal Kuba 
Hanzl, ještě nedávno dorostenec, který zná trávník 
na Ku  lce od mala. I tento den se stane součás   
naší historie.

Za SK Český Brod, Iveta Librová, sekretář

120 let fotbalové historie v Českém Brodě
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Ve dnech 7. září a 8. září 2018 proběhlo ve zdejší sokolovně 53. mistrovství republiky tělesně pos  žených 
sportovců s mezinárodní účas   ve stolním tenise.

Pořádající jednota TJ Labe Kolín chce  mto podě-
kovat MŠMT ČR, Krajskému úřadu Středočeského 
kraje, městu Kolín a městu Český Brod, sponzorům 
VKP Suchý, MSC-NET s. r. o., Ing. Petr Šoupalovi 

RE/MAX a Pneuservisu Jirkal. Dále bychom chtěli 
poděkovat T. J. Sokol Český Brod, převážně oddílu 
stolního tenisu za velkou podporu a pomoc při or-
ganizaci celého turnaje. 

40 závodníků zde absolvovalo náročný turnaj 
a hodnocení byla velmi pozi  vní, a to jak na uby-
tování a stravu, tak i na celou organizaci turnaje. 
Tímto chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří 
nám pomohli tento turnaj uskutečnit a pomohli 
jeho hladkému průběhu.

Dne 26. září 2018 ve 13.35 hodin byl odvysílán na 
ČT Sport záznam z tohoto turnaje (pořad Paralym-
pijský magazín).

Za TJ Labe Kolín předseda Petr Homola

Český Brod opět republikový

SKAUTSKÁ POŠTA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Na podzim roku 1918 začala zhruba stovka skautů pomáhat vládě 
naší nově vznikající republiky s doručováním zásilek, ve dne i v noci 
přenášeli důležité zprávy mezi členy Národního výboru a novými 
úřady. Psaní byla opatřena speciálním razítkem a známkou, která 
byla v podstatě první československou známkou v poštovním sty-
ku a první známkou na světě se skautskou tematikou.
Divákům Déčka České televize přiblíží tuto dobu zábavně-vzděláva-
cí seriál Skautská pošta 1918. Jeho hlavní postavou je 116letý pradě-
deček (Pavel Zedníček), jako dospívající skaut se do kurýrní služby zapojil 
a nyní o svých zážitcích vypráví svým pravnoučatům. K seriálu Česká televize připravila také 
speciální soutěžní projekt a ke spolupráci vyzvala knihovny celé České republiky. 
Městská knihovna v Českém Brodě se do projektu zapojila, budeme se těšit na všechny děti, 
které se během října a listopadu promění na skautské doručovatele, a přinesou nám nalezený 
dopis. Podrobnosti na www.skautskaposta.cz.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Podzimní termín na slavnostní obřad Vítání nových občánků je naplánován na 9. listopa-
du 2018. Tento termín je plně obsazený. Rodičům přihlášených dětí přijde pozvánka poš-
tou s upřesněním času a místa konání. Další děti mohou jejich rodiče přihlašovat na další 
termín, který se bude konat v závislosti na počtu přihlášených dětí. Kontakt na matriku:
krizkova@cesbrod.cz, tel. 321 612 144, vojackova@cesbrod.cz, tel. 321 612 142.
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Turnaj v rapid šachu „Český Brod 2018“
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Již 16. ročník otevřeného turnaje v rapid šachu “Český Brod 2018“ se konal pod záš  tou starosty města 
Bc. Jakuba Nekolného 15. září 2018 ve společenském sále hotelu Apeyron. Poděkování patří pořadate-
lům z šachového klubu ŠK Český Brod za hladký a bezproblémový průběh a také Městu Český Brod za 
podporu turnaje.

Letošního ročníku se zúčastnilo 41 vyznavačů krá-
lovské hry. Hrálo se švýcarským systémem, v tur-
naji se tak mohli utkat hráči rozdílné výkonnos   
i věku. Nejmladšímu účastníkovi bylo teprve 7 let, 
nejstarší měl 72 roků. Vítězem klání se stal Pavel 
Fencl z ŠK JOLY Lysá nad Labem před mistrem FIDE 
Jiřím Gregorem z ŠK Mahrla Praha a Mar  nem Mu-
silem z ŠK JOLY Lysá nad Labem. Cenu pro nejlé-
pe umístěného seniora získal Zdeněk Růžička z ŠK 
Loko Praha z.s., na prvenství mezi juniory dosáhl 
Viktor Štogr z šachového klubu Unichess Praha.

V hodnocení čtyřčlenných družstev zvítězil tým ŠK 
JOLY Lysá nad Labem.

Více o turnaji a šachovém klubu se dozvíte na 
www.sachyceskybrod.cz.

Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný,
ŠK Český Brod

KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 27. listopadu od 16.00 hodin zveme všechny děti a jejich rodiče nebo prarodiče na 
odpolední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky, vstup zdarma.

Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Dvaadvacátý ročník celostátní akce Týden knihoven, která má podporovat čtení a čtenářství dě   i do-
spělých, byl v letošním roce významných „osmičkových“ výročí zaměřen na regionální historii a podporu 
místního kulturního dědictví. 

V pondělí 1. října byla spuštěna nová, moderní po-
doba webových stránek českobrodské knihovny. 
Jejich historicky první verze byla vytvořena v roce 
2000, jako zajímavost nabízela např. výběr článků 
z periodického  sku, které psaly o našem městě. 
V roce 2008 jsme přešli na nový redakční systém 
a vznikly nové stránky, které mj. umožňovaly pu-
blikování fotografi í z našich pořadů a akcí pro dě   
i dospělé. Nejnovější webové stránky jsou trochu 
opožděným dárkem ke 130. výročí založení měst-
ské knihovny v Českém Brodě, které jsme si připo-
mněli letos v březnu.

Cyklus pořadů pro žáky 6. tříd českobrodských zá-
kladních škol pod názvem Osm setkání s naší his-
torií jsme poprvé připravili a zahájili v úterý 2. říj-
na. Zábavnou formou jsme si společně připomněli 
některá „osmičková“ výročí převážně z kulturní 
historie našeho regionu, přitom jsme porovnáva-
li hledání v klasických  štěných zdrojích a pomo-
cí moderních informačních technologií. Na závěr 
nechybělo představení několika knižních novinek 
z fondu dětského oddělení a živá četba.

Úterní odpoledne patřilo dalším Knihohrátkám, 
živé čtení pro dě   a jejich dospělý doprovod bylo 
tentokrát trochu inspirováno podzimem. Četli jsme 
si o podzimní přírodě i o zvířátkách, podle známé 
básničky dě   foukaly jako větříček a trhaly hruš  č-
ky do košíčku. Se pštrosem Edou jsme se učili lítat, 
opadalo nám také lis   z podzimního stromu a na-
pečené lístečky jsme nakonec všichni ochutnali.

Dveře dokořán měla naše knihovna už tradičně ve 
středu 3. října. Kromě prohlídky prostor knihovny 
jsme připravili ukázku našich knihovnických kronik 
a ochutnávku dobrot z naší knihovnické kuchyně. 

Po celý týden měli návštěvníci naší knihovny mož-
nost prohlédnout si výstavku zajímavých  tulů re-
gionální literatury z našeho knihovního fondu. Tyto 
dokumenty půjčujeme pouze prezenčně (v pro-
storách knihovny), ale v souvislos   se spuštěním 
nových webových stránek knihovny připravujeme 
zveřejnění jejich soupisu s fotografi emi obálek 
a základními popisnými údaji.

Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod

Týden knihoven, týden regionální historie
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Vybíráme z knižních novinek

Alena Ježková: Příběhy českých knížat a králů (audiokniha)
Devět historických příběhů přibližuje život a vládu deví   českých panovníků, mj. kníže-
te Oldřicha, knížete Bře  slava, krále Přemysla Otakara II., krále Jana Lucemburského 
a císaře Karla IV. Autorka dokáže představit tyto velikány české historie jako živou-
cí lidské bytos  , prožívající svá vítězství, zklamání, prohry, radost, lásku i nenávist. 
Všechny popisované souboje, bitvy, útěky z vězení, únosy a intriky se skutečně staly, 
a tak se dějepis náhle stává drama  ckou a nesmírně zajímavou disciplínou, také pro-
střednictvím zanícené interpretace Jana Potměšila, Kryštofa Rímského i jeho sester 
Kristýny a Jenovéfy Bokových.

Stanislava Jarolímková: Knížka pro zvídavé dě  
Vydejte se s námi na výlet do minulých stale  , budeme si povídat o tom, na co při vyučování ne-
zbývá čas a v učebnicích nebývá místo. Víte, proč někdy nosívali lidé na hrady svoje peřiny? Proč 
se přesýpací hodiny často předcházely a kolik vážily první kapesní hodinky? Kde se vzalo slovo 
kuropění nebo co byste koupili u brabenáře a ohánečníka? Dozvíte se také, proč školáčci slízávali 
kaňky jazykem nebo kde a kdy byl v Praze umístěn první rentgen. Nedílnou součás   knihy jsou 
typické a originální ilustrace regionálního výtvarníka, ilustrátora a kreslíře komiksů Jiřího Filípka 
z Kostelce nad Černými lesy.

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

Ondřej Slanina: Poutník světem fantazie
Výpravná publikace o životě a díle říčanského rodáka Oty Hofmana, která vychází k jeho nedo-
žitým devadesátým narozeninám. V biografi cké čás   se dočtete vše důležité o osobním životě 
Oty Hofmana, o jeho rodičích, o totálním nasazení za války, studiu na FAMU nebo působení 
na Barrandově. Recenzní část přináší detailní recenze, zachycuje okolnos   vzniku vybraných 
děl Oty Hofmana, nabízí možnost porovnání rozdílů mezi scénáři a realizovanými fi lmy. Kniha 
je podložena bádáním v barrandovském archivu a u tehdy činných fi lmařů, obsahuje četné 
fotografi e a informace, které jsou zveřejněny poprvé.

Marta Davouze: Víkend s Miriam
Poslední román Marty Davouze se odehrává v Československu, v mistrně vylíčené atmosféře 
nadějných šedesátých let, totalitního režimu i polistopadového procitnu  . Autorka zachycuje 
příběh vysokoškolského pedagoga, který se platonicky, ale hluboce zamiluje do herečky Miri-
am, manželky svého přítele, a bez vlastního přičinění se ocitá v  živých situacích. Jeho přítel se 
v Paříži zastřelí, jeho otec náhle zemře, manželka ho opus   a jemu nezbývá než udiveně přihlížet 
a ztrácet víru ve smysl své práce i celého svého života. Duchovní pouto, které ho váže k Miriam, 
je to jediné, co ho vnitřně posiluje...
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Píšete nám28

Letošní rok, respek  ve jeho letní část, nám přinesla nečekané a také dost rozporuplné zážitky v podobě 
sice početné nadílky slunečných dnů v pro  váze s až abnormálním suchem. Překvapení? Možná, spíš ale 
jak pro koho. Navíc když za tyto problémy si můžeme částečně sami. V celkovém resumé nelze přehlédnout 
ani vliv globálního oteplování, i když někteří lidé si stále odmítají alespoň připus  t, že něco takového vůbec 
existuje a podle toho si také počínají, či vlastně nepočínají.

Pokud se porozhlédnu po naší stále ještě krásné 
české zemi, na mnoha místech ve svém vnímání 
nacházím nespočet chyb z minulos   dávné i ne-
dávné, jakož i perlivé současnos  , které se nega  v-
ně projevují v jejím krajinném charakteru. V krát-
kos   mohu například zmínit narovnání některých 
vodních toků, převážně menších vodotečí, postrá-
dajících nyní původní meandry a břehové porosty, 
kdy většina vody odteče hluboce zahloubenými 
koryty, bez příležitos   rozdat potřebnou vláhu své-
mu okolí. Takové lze najít všude kolem nás. Kam 
se pozvolna vytra  ly vlhké loučky v jejich blízkos-
 , kde se zdržovala voda i v letních měsících? Jiné 

nepříznivé vlivy přináší nezodpovědné zemědělské 
hospodaření, zejména na pronajatých pozemcích, 
kde často není dodržováno ani takové základní mi-
nimum jako pravidelné střídání plodin. Navíc na 
mnohých z nich nebyla po několik let provedena 
hluboká orba, protože je fi nančně nákladná. V dů-
sledcích dochází ke stále silnějšímu zhutňování 
podpovrchových vrstev půdy, která tak více a více 
ztrácí svou přirozenou retenční schopnost. A hladi-
na spodních vod nadále klesá a její kvalita taktéž. 
O hojném používání glyfosátu se sice ví, ale ještě 
více raději mlčí. Rovněž stále rozšířenější pěstování 
řepky a kukuřice rozlehlým polním plochám právě 
neprospívá a ty, ve spojení s nevyhovujícím hos-
podařením, jen těžko odolávají nadměrné erozi. 
Na spoustě půdních celků namnoze postrádáme 
potřebnou krajinnou strukturu v podobě mezí, vě-
trolamů a remízků. A nám to už ani nepřijde divné, 
protože jsme na to teď tak zvyklí. 

Nicméně zmíněných pár postřehů pokrývá uve-
denou problema  ku jen okrajově, dalo by se o ní 
psát a hovořit snad donekonečna. Od toho jsou 
tu ale reální odborníci, kteří v souvislostech vědí, 
jak nastalé problémy alespoň částečně napravit. 
Co je ovšem nesmírně důležité, jejich radám a no-
vě vznikajícím zákonům se do budoucna budeme 
muset naučit pozorně naslouchat a v návaznos   se 

jimi i řídit, ať již v širším měřítku, či jen lokálním, 
nikoliv však zanedbatelném rozměru.

Naštěs   zůstaly kolem nás kouty, které jaksi unikly 
některým přehnaným civilizačním snahám a udr-
žují si svou přitažlivost i nadále. Konkrétně u nás 
na Českobrodsku je to údolí Šembery v tzv. Dolán-
kách a na Starých zámkách, které dokázalo okouzlit 
nejednoho návštěvníka. Ne nadarmo se hornímu 
toku Šembery, zaříznutému do lesnatého údolí 
a výše položeného skalnatého kaňonu, někdy říká 
malá středočeská Šumava. Nicméně právě říčka 
Šembera v průběhu léta těžce strádala a její mizi-
vý průtok se v některých úsecích téměř ztrácel ve 
štěrkopískových průsacích. A právě to mne, mimo 
jiné, přimělo i k letmému pozastavení nad kaská-
dou zmizelých rybníků, které kdysi existovaly na 
jejím horním toku.

Předpoklady pro budování rybníků, v tomhle pří-
padě spíše malých údolních nádrží, se tu doslova 
samy nabízely. Jako první v řadě chci zmínit ryb-
ník Žebrák, který se nacházel nedaleko nad čes-
kobrodskou místní čás   Zahrady. Zbytky hráze 
a bezpečnostního přelivu, opevněné důkladnými 
pískovcovými kvádry, jsou zde nadále zřetelně pa-
trné. Kousek nad ní je dnes zařízení vrtu jednoho 
z městských vodovodních zdrojů. Z další nádrže, 
pojmenované Řešeto, rozkládající se ve spodní 
čás   nynější rozlehlé louky pod místně nazývaným 
Kamenným mostem (podle původního historické-
ho), se zachovalo těleso hráze v místě zdejší cha-
tové osady. Některé chaty během času vyrostly 
přímo na bývalém přehradním valu. Šlo o pojme-
nování dost možná charakteris  cké. V jeho podloží 
se to  ž podle průzkumů z 50. let minulého stole   
nacházejí hrubé štěrky a propustné permské pís-
kovce. U každého rybníka velmi záleží na geologic-
kém profi lu dna a je tedy pravděpodobné, že nežá-
doucí vsakování v místě užitné plochy bylo natolik 
nadměrné, že právě to byl jeden z hlavních důvodů 

Ach to sucho aneb ohlédnu   nejen za letošním létem
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jeho zániku. S některými okolnostmi se v minulos-
  prostě příliš nepočítalo. O kousek výš, prak  cky 

těsně nad Kamenným mostem, se rozléval rybník 
Stodola. Násep jeho hráze, s hlubokou průrvou 
vzniklou při velké povodni v roce 1889, je přes zá-
bradlí silničního mostku stále nepřehlédnutelný. 
Ve výše položeném balvanitém úvalu, v hlubokých 
lesích kdesi v místech pod bývalým slovanským 
hradištěm a někdejším hrádkem, se skrýval rybník 
s příznačným názvem Šember. O jeho účelu a vyu-
ži   lze v podstatě dnes jen spekulovat. Cílenému 
chovu ryb, z hlediska chladnější vody, ob  žného 
přístupu a jiné potřebné manipulace, tamější pod-
mínky jistě moc nepřály. Určitě však velmi dobře 
přispíval ke zmírňování přívalových vln, kterými je 
Šembera v případě větších dešťů pověstná dodnes 
a podporoval i jiné vodohospodářské funkce. Dále 
pro   proudu se nalézaly další zdrže, v pořadí Dívčí, 
Žabinec a Balík. Viditelné stavební pozůstatky se 
v jejich případě nedochovaly a tak o jejich přesněj-
ší poloze můžeme toliko přemýšlet. Písemné zdroje 
se poněkud různí. Osobně se domnívám, že první 
z nich se mohl nalézat spíše až v oblas   soutoku 
Šembery a Lázného potoka, nebo někde nad ním, 
kde řečiště již nemá takový spád a terénní zářez je 
volnější a shora dostupnější.

Co mne však přivedlo k tomuto vloženému zamyš-
lení, k tomu se musím vrá  t zpátky na začátek. Vý-
znamná část údolí Šembery a široce přiléhajících 
pozemků je ve vlastnictví našeho města, které zde 
hospodaří prostřednictvím jednoho z odborů MÚ 
Český Brod - Městských lesů. Celé spádové území 
je pro níže ležící oblast přirozenou zónou rezervoá-
ru vody a částečné průtokové regulace. Navíc se 
jedná o teritorium velmi hodnotné i pro příměst-
skou rekreaci, je jen potřeba jeho potenciál cíleně 
a s rozmyslem dál rozvíjet. Jeho perspek  vy však 
dostatečně nevyužíváme. V té souvislos   mě na-
padá hned několik námětů, konkrétně ke zlepšení 
hydrologických poměrů. Někdo může namítnout, 
že v místním formátu svět nespasíme, ale každý je-
den opěrný bod ve spojení s dalšími často dokáže 
zázraky. Vždyť jakýkoliv řetěz se také skládá z jed-
notlivých článků. Což takhle bez větších nákladů 
zprůchodnit některé z vedlejších ramen Šembery, 
kam se rozlévala při velké vodě. Nebo navázat spo-
lupráci s ČRS SÚS Praha, který ji má v užívání (revír 
413031). V součinnos   se pak postarat o vhodně 

založené jízky, které neohrozí bezpečnost povodí 
a prohlubeniny pod nimi jednak zpomalí odtok 
a paralelně poskytnou širší prostředí pro vodní fau-
nu. Od některých vyznavačů Petrova cechu dodnes 
slýchám lítostné povzdechy, jak před léty bývala 
Šembera jedním z nejkrásnějších pstruhových re-
vírů v kraji. Současný průtok je však velmi kolísavý, 
navíc je silně zanesená pískem (dříve se zde manu-
álním způsobem dokonce těžil) a o hlubší tůňku, 
natož o rybu, v létě ani nezavadíš. Jeden z bývalých 
mokřadů také již asi nenávratně zmizel. Dovedu si 
zde ale kupříkladu představit jeden nebo dva nové 
menší rybníky, ovšem nikoliv přímo na hlavním 
toku. A co třeba nějaké prohlubně a lužní tůně v je-
jí nivě pro zachycení možného rozlivu a vzájemně 
působící průsaky, pochopitelně v přiměřené vzdá-
lenos  , aby nedocházelo k narušení břehů. Pro 
návštěvníky by zároveň došlo k dalšímu zpestření 
a zatrak  vnění místního prostředí a dostavily by se 
i jiné příznivé efekty. 

Příležitos   k podobným počinům je okolo nás ne-
změrně, stačí jen pořádně otevřít oči a ch  t se dí-
vat. Bohudík už povětšinou víme, že nemůžeme si 
z přírody pouze jednostranně brát, vybrané půjčky 
je namístě splácet jí přinejmenším stejnou měrou, 
obzvlášť když se sama hlásí o pomoc. Jedním z no-
vě vyvstávajících dobových trendů je prozřetelná 
nutnost zadržet v krajině dostatek užitečné vody. 
Každý, i malý kousek vodní plochy je s výhledem 
do budoucna velice cenný. Letošní léto je sice za 
námi, ale kdo ví, jaké bude to další a přespříš  . 
Schválně, zkusme si zodpovědět, jak na tom byly 
některé naše domácí studny a ostatní vodní zdro-
je. A nalijme si pak čistého vína a buďme k sobě 
upřímní. Takže možná promiňte, ale nějak se mi 
proto zachtělo zasít do našich myslí semínka úvah, 
proč by se též u nás nedalo něco příznivě rozvinout 
a postupně také vykonat. Což kdybychom se k těm-
to klíčícím ak  vitám také přidali. Co vy na to?

Pavel Bretšnajdr
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Zábava 31
Sudoku
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Lubomír
Brabec 

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

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

koncert 
kytarového virtuóza

5/11/2018 19:00 hodin



Dana
Drábová

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

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

Česká jaderná fyzička, lokální a regionální politička,
která je nejdéle sloužící předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost z celé Evropy.

moderuje
Robert Tamchyna

16/11/2018 19:00 hodin

Křeslo
pro hosta



Káťa a 
Škubánek

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

PŘEDPRODEJ 100 Kč, NA MÍSTĚ 150 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 1
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

Poeticky laděná pohádka podle oblíbeného večerníčku o fleka-
tém pejskovi Škubánkovi a jeho roztomilé paničce Kátě.
Představení je vhodné pro děti od 3 let (60 min).

Divadlo Věž
(PRONÁJEM)

24/11/2018 15:00 hodin



Hanzlík
Jaromír

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 250 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

Křeslo pro hosta

3/12/2018 19:00 hodin

moderuje 
Jiří Vaníček

Herecká legenda









BENEFICE pro LECCOS

s TICHOU AUKCÍ









OSLAVY 
100. VÝROČÍ 
VZNIKU REPUBLIKY

20.-25. 10. 2018
Město Český Brod 

a 

T. J. Sokol Český Brod 

vás tímto zvou na oslavy 

100. výročí založení republiky.

PROGRAM OSLAV
20. 10. 2018 – sokolovna
10:00 - otevření sokolovny, volná prohlídka výstav, kvízy pro děti, promítání
10:50 - slavnostní zahájení oslav
11:10 – pohybové ukázky sletových skladeb   
(Princezna republika, Noty, Cirkus)
11:30 – přednáška na téma „Historie Sokola“ (Ing. Jaroslav Petrásek)
11:50 – pohybové ukázky T. J. Sokol Český Brod
12:00 – volná prohlídka výstav, kvízy pro děti, promítání
13:00 – slavnostní odhalení soch nových gryfů a požehnání jim 
13:15 - uložení prsti z bojiště od Zborova a vzkazů budoucím generacím
13:30 – přednáška na téma „Češi a Velká válka“ (PhDr. Vladimír Mrvík Ph.D.)
14:00 – vystoupení hudebního a tanečního oboru ZUŠ Český Brod
15:00 – přednáška na téma „Československé legie“ (Marek Skýpala)
15:30 – autorské představení knihy Šárky Rámišové  „S hrdostí nošený“
16:00 – pohybové ukázky sletových skladeb (Princezna republika, Cirkus)
16:20 – volná prohlídka výstav, promítání
17:00 – uzavření sokolovny a příprava na večerní koncert
18:45 – otevření sokolovny před večerním koncertem, volná prohlídka výstav
19:30 – slavnostní koncert Filharmonického komorního orchestru se 
skladbami A. Dvořáka a L. Janáčka

21.10.2018 – městský hřbitov
19:00 – prohlídka českobrodského hřbitova s výkladem  
„Boj o republiku 1914 – 18“ (pět zastávek s výkladem u hrobů osob, které 
se zapojily do bojů o ČSR)

22. – 24.10 2018 – sokolovna
15:00 – 18:00  volné prohlídky výstav a promítání pro veřejnost

25.10.2018 – městský park
16:00 – pietní položení věnce u pomníku T.G.Masaryka, sázení stromu 
Olgy Havlové

25. října 2018 - gymnázium
17:00 – filmová noc „Osmičky“ – filmy, beseda se zajímavými hosty a písně 
spojené s událostmi v letech s osmičkou na konci

VÍCE NA WEBU WWW.CESKYBROD.CZ





Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

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

1/1
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

879 Kč

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

EXKLUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
3.099 Kč
4.743 Kč (jednostranný)
6.231 Kč (oboustranný)
479 Kč

279 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

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

OSTATNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a sk letáků A5:

logo na tulní straně:
odkaz na PR článek

na tulní straně:
řádková inzerce:

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
•  v případě celostránkové inzerce, kde bude sk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme 

ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF nebo JPG (po dohodě i v jiných formátech např. AI, CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 27. 11. 2017

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

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



DUBEN – ŘÍJENPO – PÁ: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00SO: ZAVŘENO LISTOPAD – BŘEZENPO – PÁ: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00SO – NE: ZAVŘENO stehlik.zahradales@centrum.cz
www.stehlik-zahradales.cz

www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

STEHLÍK JIŘÍ
Tuklaty, Hlavní 47
+420 723 614 889

  Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna, GARDENA, 
Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, řezné kotouče nabeton a ocel  Servis strojů zn. STIHL a OLEOMAC  Prodej a servis strojů VARI, štípače dřeva, štípací sekery, kalače, klíny, násady aj.  BROUSÍME: řetězy do motorových a el. pil (na počkání), žací nože do sekaček, nože do křovinořezů, zahradní nůžky, nůžky na živé ploty, pákové nůžky na větve a trávu, sekery, 
kuchyňské nože a nůžky, kotoučové pily a pily vidio (max. Do 24 hod. I na počkání) aj.  Opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI  Provádíme přestavbu kol na elektrokola

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

Bydlím tu s Vámi!

  775 026 455 www.rkbohemia.cz
jedelsky@rkbohemia.cz

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ!

Chce prodat někdo z Vašeho okolí svoji nemovitost?

Doporučte mě a moje služby a já Vás za to odměním! Pokud zprostředkuji

prodej, obdržíte ode mě odměnu ve výši 10% z provize realitní kanceláře! 

Bližší informace k získání odměny naleznete na našich stránkách www.rkbohemia.cz.



VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního medu 
přímo od včelaře. Množstevní slevy. Přijímáme ob-

jednávky na oddělky s F1 matkou. Samota „U Sedmi 
větrů“ Štolmíř 99, Český Brod. Tel: 777 913 531

WWW.MEDOVASAMOTA.CZ

Daruji uhlí ze sklepa v Brodě za odvoz.
Tel. 607 712 811

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

Hledám paní na úklid v RD v obci Lipany u Vi  c 
(asi 2x měsíčně). Nutná je vlastní doprava a dobrý 

vztah ke psům. Nejedná se o fyzicky nijak náročnou 
práci, vhodné i pro ak  vní důchodkyni, ID, mateřská 
dovolená atd. Podmínkou je spolehlivost a nejlépe 

předchozí doporučení, v případě zájmu možné 
rozšířit i o lehčí pomoc na zahradě a se psy.

Tel.: 603 220 299

PEDIKÚRA až do domu – základní mokrá pe-
dikúra 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

SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
nebo volejte na telefonní čísla

321 622 475, 723 931 999

PRACOVNÍ DOBA:

Po-Pá    8.30 – 12.00

13.00 – 16.30

So    8.30 – 11.00

JIŘINA MARKOVÁ / ČESKÝ BROD
NÁBYTEK

PREFERUJEME ŠIROKÝ SORTIMENT NÁBYTKU

OD ČESKÝCH VÝROBCŮ ZA ROZUMNÉ CENY

NNechte za sebe
mmluvit kv ttiny ,
dokážíí toho ííct

více než ssi myslíte..

CCo vám nabízíme ?

Realizaci 
svatebních vazeb 
(svatební kytice , 
klopy , myrty , 
výzdoba stol ,
výzdoba aut , 
v ne ky , kytky na 
ruku) 
Realizace 
smute ních vazeb  
(kytice , v nce ,
výzdoba) 
Flowers box 
Dále vazby 
narozeninové, 
salámové, k svátku 
i pro radost a 

mnoho další. 

CCo u nás najdete ?

Sortiment 
krásných ezaných 
kv tin 
Pokojové i 
venkovní  hrnkové 
kv tiny 
Dále u nás
najdete dárkový 
i dekora ní
sortiment. 

…I KV TINY 
MLUVÍ… 

Otevírací doba

Po – Pá 9:00 18:00
So 9:00 13:00
Ne ZAV ENO

Palackého 1522, 282 01 eský Brod 
Tel.: 722486769 

Facebook: Kv tinka Pomn nka – eský Brod 
Email : kvetinkapomnenkaentrum.com 



M O N T Á Ž  -  V O D A  -  T O P E N Í  
P LY N  -  M Ě Ř E N Í  -  R E G U L A C E

S T R O J N Í  Č I Š T Ě N Í  K A N A L I Z A C E

S E R V I S  A  R E V I Z E  P LY N O V Ý C H  
K O T L Ů  V Š E C H  Z N A Č E K

mobil: 776 628 888      e-mail: info@fpinstal.cz      www.fpinstal.cz

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová, tel.: + 420 603 588 338,

e-mail: brejchova@profi tisk.cz



+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO

DVEŘE A ZÁRUBNĚ 
EUROOKNA A DVEŘE

FASÁDNÍ CENTRUM 
HUTNÍ MATERIÁL

DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby

REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH

PŘIJMEME ŘIDIČE a SKLADNÍKA – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C + E



Nyní si můžete rezervovat eRecept přímo v mobilu.
Stáhněte si ZDARMA  jedinečnou lékárenskou aplikaci. 

eRecept

Výhody členství 
v Pilulka Klubu

www.pilulka.cz/aplikace 

Nejbližší Pilulka lékárna:
Český Brod
282 01 Žižkova 282, 
areál nemocnice, pavilon C
tel.: 775 861 856

Jedinečný klub plný výhod spojující maximální slevy 
z doplatků a odměny z každého Vašeho nákupu
v síti lékáren Pilulka.

Všechny inzulíny BEZ DOPLATKU!

Léky Vám nezaměníme! Dostanete, co Vám 
na recept předepsal Váš ošetřující lékař.

Výdejní místo pro E-shop. www.pilulka.cz

Pro pilulky už jenom do Pilulky. Tam vždy ušetřím!



ALUFIX Bohemia spol. s r. o. – POZICE
Pro otevřený výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) hledáme:

Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj profesní strukturovaný životopis 

na emailovou adresu: alufix@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice. 

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

Požadujeme:

• ochotu pracovat na 2-směnný 

provoz

• spolehlivost, zodpovědnost

• manuální zručnost

• znalost AJ nebo NJ na komunikativní 

úrovni výhodou

• praxe ve výrobě výhodou

Nástup ihned nebo dle dohody.

SKLADNÍK/SKLADNICE

Náplň práce:

• obsluha vysokozdvižného vozíku

• manipulace s výrobky

• kontrola výrobků

• příprava k expedici

Požadujeme: 

• fyzickou zdatnost

• manuální zručnost

• zodpovědnost

• samostatnost

Nástup ihned nebo dle dohody.

Pracovník/ce na údržbu objektu a zeleně – Nástup ihned nebo dle dohody.





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

Hledáte

práci?

www.wellpack.cz



konvice
nerezová
FINNO
1850-2200W, 
otočná 
1,7 l
A15849

plastová
konvice 1,2 l
MATEO
1000W
A15838  šedobílá
A15839  hnědobílá

konvice
skleněná
SHADY
1,5 l s LED pod., 
1850-2200W, 
otočná o 360st.,
A15852

kávovar
Vhodný pro použití na 
plynových, elektrických 
a sklokeramických 
deskách.

JADE
A14523  3 šálky 129,-
A14524  6 šálků 169,-
A14525  9 šálků 229,-

NOIRA
A14526  3 šálky 149,-
A14527  6 šálků 189,-
A14528  9 šálků 249,-

BRIA
A14520  3 šálky 
119,-
A14521  6 šálků 
149,-
A14522  9 šálků 
199,-

konvice
CONNIE 1l 

konvice
Tiago 1l
A15856  350 ml 99,90
A15857  600 ml 179,-
A15858  1000 ml 189,-

konvice
skleněná
BLAZE
1,7 l s LED 
podsvícení
850-2200W, otočná 
o 360st.
A15853 bílá
A15852 černá

SUPER
CENA

Gril Raclette
Díky elektrickému
grilu si můžete užít
grilování po celý
rok. Pro 8 osob.
A07527

Cenová nabídka platí od 15. 9. do 29. 10. 2018

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.

Jana Kouly 1528, 
282 01 Český Brod

Otevírací doba: 
Po-Ne 
8:30 – 19:00 hod.

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby. Platí do vyprodání zásob.



Přijmeme pracovníka na pozici 
řidiče

Práce na hlavní pracovní poměr.

Požadavky na pracovníka:
 • čistý trestní rejstřík
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • seriozní a profesionální jednání, spolehlivost,         

   zodpovědnost a flexibilita 
 • dobrá komunikační schopnost
 • fyzická zdatnost pro rozvoz učebnic po     

   základních školách 

Náplní práce je rozvoz učebnic po hlavním městě 
i celé ČR.
Pracovní doba 6:30 – 15:00 hodin.

Nástup možný ihned.

Přijmeme pracovníka na pozici 
asistent prodeje

Přijmeme pracovníka na chráněné pracovní místo 
na pozici prodavač v prodejně učebnic. 

Pozice je vhodná pro osoby se zdravotním postižením 
1.–3. stupně.

Jedná se o práci na HPP – plný i zkrácený úvazek.

Požadujeme: 
 • minimální vzdělání ‒ ukončenou SOŠ nebo SOU
 • seriozní a profesionální jednání

Nástup možný ihned.

Životopis zašlete na adresu: lukas.dupal@email.cz
nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 728 903 597

Budeme se těšit na nové kolegy do týmu.
Za společnost ALBRA 

  Ing. Lukáš Dupal   

ALBRA, spol. s r.o.,  distribuční společnost
Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly





Otevírací doba:
Po – So 9 – 18, Ne 9 – 13

Tel.: 736 765 346
www.zahradnictvilimuzy.cz

PODZIMNÍ PRODEJ! chryzantémy, astry, vřesy, macešky
dušičkové dekorace

Dovolujeme si Vás pozvat – vždy 3. sobotu v měsíci na

SOBOTNÍ PRODEJ v AMIRRU
20. října, 17. listopadu a 15. prosince 2018

od 10 do 14 hod.

Výhodné ceny koupelnových doplňků

– od 50,- Kč

Sleva 10 % na celý nezlevněný sortiment

(zrcadla, skla pod kamna, aj.)

Děti vítány!

Křižíkova 1859, Čelákovice (vchod u lávky přes Labe)

www.zrcadla.cz
Jana Kouly 1528, Český Brod, tel. 732 377 260

Provozní doba: PO – NE 9.00 – 20.00

9. – 11. listopadu 2018
Vás zveme na

SVATOMARTINSKÉ HODY
Pečená husa, mladé víno...

Těšíme se na vaši návštěvu!

VINOTÉKA
PIZZA & VÍNO



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.

Společnost 
AC MARCA Czech Republic s.r.o.

přijme

PRACOVNICE DO VÝROBY 
PRÁCE NA VÝROBNÍCH LINKÁCH,  

VÝROBA ČISTÍCÍCH  
A KOSMETICKÝCH VÝROBKŮ

• výhodné platové podmínky
• na HPP, možnost i brigády
• denní a noční směny
• moderní pracovní prostředí
• příspěvky na stravování

Kontaktní osoba: p. Pilný, tel.: 312 301 311-2
AC MARCA Czech Republic s.r.o.
Přišimasy 124, 282 01 Český Brod



Vepřovou plec bez kosti – 78 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 65 Kč/kg

Hovězí přední bez kosti – 155 Kč/kg 

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

ceny jsou platné od 22. 10. do 3. 11. 2018
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:
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