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Nový rok začal „forte“ a bude to...
V lednu obyvatelé Českého Brodu, zejména , kteří mohli volit, sledovali bedlivě dění okolo přímé volby
prezidenta, a tak trochu místní problémy šly stranou. V době redakční uzávěrky doznívají ještě diskuze
a hodnocení k volbě prezidenta na nárožích i sociálních sí ch. Nechme diskuze stranou a podívejme se,
jak tato volba dopadla u nás. V našem městě se voleb zúčastnilo 66, 36 % oprávněných voličů, kteří odevzdali 3611 platných hlasů, o něž se podělili J. Drahoš, který získal 2145 (tj. 59,40 %), a M. Zeman ziskem
1466 hlasů (40,59 %), výsledek je tedy opačný, než v celostátním měřítku.
Pro městský úřad je leden měsícem vyúčtovávání dotací a zpracovávání nových žádos na Středočeský
kraj či v případě informačního centra na MŠMT. Kdo má zkušenos s financemi ví, že finanční odbor jede
na plné obrátky i s m, že se věnuje i prak kantům ze SOŠ Liblice.
V únorovém čísle Zpravodaje se dočtete o připravovaných projektových akcích a podaných žádostech
ke zmíněným projektům. Nyní je čas očekávání, jak grantová řízení dopadnou. S m úzce souvisí i Téma měsíce, jak si s dotacemi umí poradit českobrodské spolky i jak je v jejich činnos podporuje město
i s „historickým“ ohlédnu m, jak tomu bylo dříve a co spolky od města očekávají, aby volný čas byl opravdu naplněným časem. Sport provázejí výhry, prohry i odchody..., o jednom takovém píše i Peggi, tedy
oficiálně B. Nekolný.
Dále se také dozvíte, jak dopadlo jednání o rozpočtu. Příjmy se navyšují..., leč výdaje také! K+M+B 2018,
o výsledku Tříkrálové sbírky se dočtete v rubrice Ze společnos . MAS Pošembeří vás všechny informuje
o dalším ročníku Ukliďme Pošembeří a iniciuje vaši účast na této již tradiční akci, jak uklidit černé skládky
na území města. Další etapu změn na městském úřadu, pracovně nazvanou „Kulový blesk“, zmiňuje příspěvek našeho informačního centra. Těšme se na květen. Víte co je FENEG? Jde o dominantní městskou
akci, která se bude konat 12. 5., více se dozvíte v článku Psohlavců. Co hýbe Sokolem? Slet! Píší o tom
v článku v rubrice Ze sportu. A školy? Ty v lednu lyžují a v únoru o tom píší.
Závěrem: Zastupitelstvo města schválilo akční plán na letošní a příš rok. Jeho součás jsou nejen projekty, ale i koncepční materiály, takže do konce volebního období současného vedení města to bude „fičák“...
Koneckonců i příloha o realizovaných projektech za uplynulé období, která se vám také dostane do schránek, vás možná přesvědčí, že uplynulé volební období nebylo jen tak...
Pavel Janík
ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
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----------------------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
Tisk: Profi- sk group s.r.o., (IČO: 26868954),
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Toto číslo vyšlo v únoru 2018 v nákladu 3.100 ks.
Uzávěrka pro březnové číslo je v pondělí 5. 3. 2018.

Krátce z města
RM souhlasila s opatřením pro přemnožení
holubů ve městě Český Brod a uzavřela smlouvu
s mysliveckými sdruženími, která opatření realizují. Po dvou nedělních akcích klesl počet holubů o 1550 kusů.
ZM souhlasilo s aktualizací Programu podpory
ak vit v sociální oblas .
Po odstoupení Jany Kulhánkové z funkce radní,
ZM zvolilo do rady města Mgr. Fran ška Janíka.
RM souhlasila s podáním žádos do Fondů
hejtmana Středočeského kraje na realizaci
projektů: Obnova pomníku Prokopa Holého,
Venkovní fitness v Liblicích, Podpora obecních
knihoven. Dále souhlasila s podáním žádos na
projekt Regenerace školní zahrady-Živá zahrada.
Město Český Brod je členem sdružení Zdravá
města a RM schválila požadovaný dokument
– Výroční zprávu MA21 za rok 2017 a roční plán
zlepšování ZM a MA21 pro rok 2018.
RM projednala návrhy na Osobnos roku 2017
a ve středu 14. 2. proběhlo slavnostní předávání cen. Článek a fotografie z ceremoniálu budou
v příš m čísle ČBZ.
Zastupitelé města na svém lednovém zasedání
schválili důležité dokumenty pro činnost města
a to: Rozpočet města Český Brod na rok 2018,
(rozpočtové příjmy ve výši 178.768 s. Kč, rozpočtové výdaje provozní ve výši 135.098 s.
Kč, rozpočtové výdaje inves ční ve výši
62.470 s. Kč, položka financování ve výši mínus
18.800 s. Kč), Střednědobý rozpočtový výhled
na 2019 – 2021 a Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování.
ZM projednalo a schválilo finanční prostředky
z Fondu sportu, kultury a volného času na kulturní a volnočasové akce města Český Brod na
rok 2018.
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RM souhlasila s projektem Virtuální univerzita
tře ho věku, který bude v rámci Komunitního
plánování zajišťovat na základě smlouvy Česká
zemědělská univerzita.
Jak jsme již v minulos avizovali, od letošního
ledna probíhá první etapa stavebních úprav
č.p. 1 na nám. Arnošta z Pardubic. Jde o náročnou rekonstrukci historické budovy. Z tohoto důvodu je od 22. 1. 2018 - 30. 5. 2018 pro veřejnost
uzavřena galerie Šatlava i historické podzemí.
Obdrželi jsme zprávu z EKO-KOMU, a.s. o množství odpadů z obalů, které naše město vytřídilo
v období 1. 10. – 31. 12. 2017. Třídit se vyplácí.
Získali jsme odměnu ve výši 269.271 Kč.
Ve dnech 5. 2. – 30. 3. 2018 proběhne v ulicích
Rokycanova a Roháčova pokládka kabelů nízkého napě . Akce proběhne bez uzavírky, vyžádá si
však úpravu dopravního značení v těchto ulicích.
Město Český Brod oznamuje, že dne 8. 2. 2018
byla vyhlášena výzva k podávání žádos do Programu podpory ak vit v sociální oblas na přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Brod pro r. 2018. Žádos je možné podávat od
15. 3. 2018 do 16. 4. 2018. Více informací mohou zájemci nalézt na www.cesbrod.cz/group/
program-podpory-ak vit-v-socialni-oblas .
ZM schválilo Smlouvu o poskytnu inves čního
úvěru na nákup ZZN.
11. 1. 2018 v podvečer proběhlo ve Štolmíři
setkání s občany a se zástupci KSÚS, zhotovitele stavby Silnice Čáslav, a.s. a se zástupci vedení města Český Brod. Šlo o průběh realizace
stavby - opravy komunikace II/245 (Český Brod
- Štolmíř). Přítomní byli informování o plánovaném harmonogramu prací a s m spojeným
dopravním omezením. Dokončení rekonstrukce
povrchu vozovky včetně krajnic bychom se měli
dočkat v květnu 2018.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 10. 1. 2018
1. Opatření pro přemnožení holubů ve městě
Český Brod
2. Hodnocení žádos o zařazení do akcí města Český Brod na rok 2018
3. VB - RWE GasNet, s.r.o. - NTL - ul. Žižkova
4. VB - Česká telekomunikační infastruktura, a.s. telekomunikační přípojka- ul. J. Kouly
5. Vyhlášení záměru - nájem čás pozemku v k.ú.
Český Brod (sídliště)
6. Změna vlastníka pozemku (Sportovní ul.) – bod
stažen
7. Prodej čás pozemku v ulici V Lukách
8. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu
9. Odkup čás pozemku v k.ú. Český Brod (ul. Jiřího
Wolkera)
10. PD Stavební úpravy kuchyně v č.p. 1099, Český
Brod - bod stažen
11. PD Oprava, stavební úpravy a přístavba jídelny
v č.p. 1099, Český Brod – bod stažen
12. Plnění úkolů RM a další informace
13. Virtuální univerzita tře ho věku
Body projednávané Radou města 24. 1. 2018
1. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě pro pojištění
odpovědnos
2. Obnova pomníku Prokopa Holého - žádost o dotaci
3. Venkovní fitness v Liblicích
4. Odkup pozemků v Zahradech
5. Doporučení schválení rozpočtu města Český
Brod na rok 2018
6. Doporučení schválení Střednědobého rozpočtového výhledu na 2019-2021
7. Doporučení schválení Smlouvy o poskytnu inves čního úvěru
8. Schválení vydání Nařízení města o stanovení maximální ceny služeb spojených s nájmem hrobového místa
9. Návrh na úpravu Zřizovací lis ny příspěvkové
organizace
10. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 3, Arnošta
z Pardubic 25, Český Brod
11. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, oblast Podpora obecních
knihoven

12. Regenerace školní zahrady-Živá zahrada
13. Výroční zpráva MA21 za rok 2017 a roční plán
zlepšování ZM a MA21 pro rok 2018
14. Osobnos roku 2017
15. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování
16. Program podpory ak vit v sociální oblas
17. Plnění úkolů RM a další informace o projektové
činnos
18. Renovace pískovcového památníku padlých
a hrobu rudoarmějců
Body projednávané Zastupitelstvem města
31. 1. 2018
1. Prodej čás pozemku v ulici V Lukách
2. Schválení rozpočtu města Český Brod na rok
2018
3. Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu na 2019-2021
4. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování
5. Schválení Smlouvy o poskytnu inves čního
úvěru
6. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu
7. Odkup čás pozemku v k.ú. Český Brod (ul. Jiřího
Wolkera)
8. Odkup pozemků v Zahradech
9. Hodnocení žádos o zařazení do akcí města Český Brod na rok 2018
10. Program podpory ak vit v sociální oblas
11. Finanční výbor - plán činnos
12. Informace - Zápisy z jednání finančního výboru
13. Návrh na úpravu Zřizovací lis ny příspěvkové
organizace
14. Volba člena rady města
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Archeologický výzkum na náměs Arnošta z Pardubic
Těsně před vánočními svátky loňského roku byly úspěšně předány do užívání nové kontejnery na tříděný
odpad na obou českobrodských náměs ch. Jejich zapuštění předcházel záchranný archeologický výzkum,
který vzbuzoval živý zájem většiny kolemjdoucích. Zajímavé archeologické objevy přinesl výzkum především sondy jižně od budovy staré radnice čp. 1 („u kostela“, sonda A), její projektovaná hloubka byla 1,9 m.
Asi nejkurióznější byla objevená kostra pohřbeného psa, nejstaršího doloženého psa na území našeho
města, možná už z konce 13. stole .
Záchranný archeologický výzkum proběhl ve dnech
18. 9. – 20. 10. 2017 ve spolupráci s firmou Osina
Archeo s. r.o. (Marek Juhaňák). Výkop zachy l výraznou terénní prohlubeň přírodního původu na písčitém podloží ve směru východ – západ. Písčité podloží klesalo poměrně prudce severním směrem do
hloubky, která přesáhla projektovanou hloubku stavební jámy (1,9 m). Tato prohlubeň v ploše náměs
zřetelně překážela, a proto byla záměrně a zřejmě
rychle zavezena odpadovým materiálem. Vyplněna
byla až 1,8 m mocným souvrstvím sme štních vrstev
a vrstev s vysokým podílem uhlíků, mazanice a stop
požáru. Souvrství poskytlo reprezenta vní soubor
keramiky (i větších zlomků a větších fragmentů nádob), který můžeme datovat do konce 13. stole
nebo počátku stole následujícího. Archeolog J. Frolík interpretuje tento terénní útvar jako zaniklé rameno říčky Šembery, které muselo existovat v době
založení města a z pochopitelných důvodů zaniklo.
Zajímavá je také zmíněná vrstva se stopami rozsáhlého požáru, který zničil starší zde doloženou

stavbu, zapuštěnou do země kůly v pravidelných
rozestupech. Podle stáří nalezené keramiky je možné předběžně spojit evidované stopy požáru buď
s rokem 1289, kdy byl Český Brod vypálen během
domácí války, která vypukla po zatčení Záviše z Falkenštejna, a to Konrádem a Jindřichem z Altenburka. Další možnost představuje rok 1315, kdy Brod
obsadili Ronovci po zatčení Jindřicha z Lipé. Při této
příležitos se však vypálení či požár nezmiňuje.
V severní čás sondy se do tohoto souvrství zahlubovaly dva jámové objekty nejasného účelu. Jejich
výplň, kterou můžeme podle nalezených zlomků
keramiky datovat do 15. – 16. stole , ukazuje na
stavební činnost v tomto místě v dané době. S m
přímo souvisejí objevené základy dvou na maltu
zděných kamenných pilířů s lichoběžníkovým půdorysem. Předpokládaná větší část základů této
stavby zůstává ovšem mimo zkoumanou plochu
jižně a východně od sondy.
Vladimír Jakub Mrvík

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
pan C rad Rakušan, paní Věra Skalická, paní Vilma Slaninová,
pan Josef Toman, pan Otakar Cabrnoch, pan Bohumír Veselý,
paní Alena Kvasničková, paní Vlasta Černá, pan Karel Petrásek, paní Věra Nová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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ICM Český Brod v novém roce do nového
ICM Český Brod v lednu zaslalo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyúčtování projektu ICM
a současně i výroční zprávu. Výroční zprávu i sta s cké přehledy a plán práce na rok 2018 byly zaslány též
na metodický orgán informačního systému mládeže tj. na Národní informační centrum. Vloni ICM skončila
čtyřletá cer fikace, a proto nově podalo žádost o cer fikaci, kterou bude v průběhu roku obhajovat.
ICM čekají letos velké změny. Od 4. ledna byly zahájeny stavební práce na budově č.p. 1. Rekonstrukce
původního infocentra bude rozsáhlá, během loňského podzimu proběhl v památkově chráněné
budově archeologický průzkum a během jednoho
týdne od zahájení prací zůstaly holé zdi a vykopaná
podlaha až k základům. Předpokládané dokončení
je 30. května, kdy Íčko získá větší a lépe vybavené
prostory včetně malého upraveného dvorku. Po
přestěhování zůstane zachován osvědčený systém
„3 v 1“ tj. sloučené činnos ICM, TIC, IC a Íčko bude
k tomu patřičně vybaveno, včetně konferenčního
sálu. Návrh pochází od mladého místního architekta, který nejlépe dovedl posoudit potřeby vyladění
prostor pro následující činnost. Práce v současném
Íčku je díky omezeným prostorům někdy složitá
a nelze realizovat některé nápady a akce, tak už se
na nové prostory moc těšíme, jak můžete vidět i na
vizualizacích v příloze článku.
Z plánu akcí ICM v lednu odstartovalo další kolo kariérního poradenství – Infoabsolvent - pro studenty posledních ročníků ZŠ a zároveň v lednu proběhla také první organizační schůzka k velké celodenní
městské akci FENEG 2018 (Fes val neziskových
organizací), kterou organizují skautské středisko

Psohlavci ve spolupráci s dalšími volnočasovými
spolky a naše ICM je za město spolupořadatelem.
Akce je obdobou Bambiriády, která v Českém Brodě proběhla před 6 lety, a proběhne 12. května za
účas místních i přizvaných organizací z okolí a zástupců NNO z partnerských Brodů. Všichni v duchu
zasíláme sv. Petrovi objednávku na počasí a těšíme se, že se nám podaří překonat účast loňských
městských slavnos .
Zdenka Bočková, ICM Český Brod
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Zavedení služby Senior taxi v Českém Brodě
V říjnovém a listopadovém čísle Zpravodaje z loňského roku jsme vás informovali o záměru města zavést
podporovanou dopravu pro seniory ve městě a o výsledcích ankety zájmu obyvatel o tuto formu dopravy.
Aktuálně je připraven návrh smlouvy obsahující
požadavky na tuto formu dopravy (provozní doba,
cena za službu, místa přepravy, objednávky služby
apod.).
Služba by měla být určena pro osoby starší 65 let,
nebo pokud jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P
pak bez věkového omezení. Další podmínkou poskytování služby je trvalý pobyt nebo bydliště na
území města Český Brod.

nabídnutá cena za 1 km. Termín zahájení provozu Senior taxi je závislý na úspěšnos nalezení
vhodného kandidáta na tuto službu, nicméně se
předpokládá, že zkušební provoz by měl začít od
1. 4. 2018.
Jana Tůmová, sociální odbor
ilustrační foto: www.freepik.com

V polovině února 2018 bude provedeno poptávkové řízení po vhodném dodavateli služby. Měli by
být osloveni dopravci, kteří mají zkušenost s provozováním Senior taxi ve středočeských městech,
a také místní dopravci.
V březnu by měl být proveden výběr nejlepší nabídky, kritériem pro její hodnocení by měla být

NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON DO V ČR VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové
umění taekwon-do! Jsme největší školou v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků.
Minulý rok se nám již popáté v řadě podařilo obhájit celkové vítězství Mistrovství České republiky a patříme do nejlepšího STM v ČR.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost,
vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga,
jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová umění taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa,
chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se k nám každý čtvrtek od 18.30 do TJ Slavoj Český
Brod pod vedením Tomáše Komrsky. Pro bližší informace navš vte náš web na tkd.cz.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

8

Českobrodský zpravodaj
únor 2018

Co nového

Koupaliště, Ku lka a hřiště na „deví letce“
Již jsme na stránkách českobrodského zpravodaje psali o zpracovaném generelu Ku lky, který chce uživatel SK Český Brod společně s vlastníkem TJ Slavoj za podpory města postupně realizovat.
Práce na naplňování se i kvůli nemožnos čerpat
dotace a ne úplně vyjasněným majetkovým vztahům v posledních letech zpomalily. Ale rok 2018 by
se mohl stát pro realizaci plánů a určitou akceleraci
dalších potřebných změn klíčovým.
Slavoj to ž získal příslib dotace na rekonstrukci
atle ckého stadionu ve výši přes 10 mil. Kč. Město již loni schválilo příspěvek ze svého rozpočtu
2,4 mil. Kč a zastupitelé ještě budou jednat o jeho navýšení na celkových 3,5 mil. Kč. Část peněz
přidá i SK a na zbytek do cca 19 mil. Kč si Slavoj
patrně vezme půjčku. Zastupitelé a valná hromada Slavoje bude schvalovat i připravenou směnu
pozemků, kdy by městu mělo připadnout hřiště
u horní školy tzv. deví letky a Slavoji koupaliště.
Tím by se majetkově oba areály vyřešily. Celá Kulka bude patřit Slavoji a město bude vlastnit školní areál včetně hřiště.
Tím se nám uvolňují ruce s plánovaným rozvojem
ZŠ Žitomířská. Už nyní jsme nechali zpracovat studii na přístavbu hlavní budovy. V přístavbě by měla

mimo nových tříd vzniknout i nová hala, protože
stávající školní tělocvična je nevyhovující a na střeše budovy pak venkovní hřiště. Zanedbané hřiště
se dle studie navrhuje využít jako veřejný park
s prvky pro volnočasové ak vity také jako určitá
náhrada za zabírané pozemky pro přístavbu školy.
V prostoru koupaliště by pak mělo vyrůst tréninkové fotbalové hřiště s umělým povrchem a ve zmenšeném rozsahu generel Ku lky počítá i se zachováním vodních prvků. V souladu s územním plánem
pak studen architektury pod vedení městského
architekta Jiřího Pavlíčka počítají s využi m pole
pod Unikomem pro krytý plavecký bazén. Tento
prostor by mohl sloužit i jako velmi potřebné parkoviště pro celý sportovní areál Na Ku lce.
Vím, že se jedná o velmi smělé plány. Ale postupnými kroky bychom se mohli za několik let dostat
k uceleným a hlavně funkčním areálům pro sportování a vzdělávání nejen našich dě .
Jakub Nekolný
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Schválený rozpočet počítá s inves cemi za 62 milionů
Zastupitelstvo schválilo na svém prvním letošním jednání 31. ledna rozpočet na rok 2018. Hospodaření
města skončilo ke konci roku 2017 s přebytkem ve výši 9,8 mil. Kč. Zbylé prostředky z minulého roku budou
použity na inves ční akce a splátky úvěrů v letošním roce. V souvislos s pořízením areálu ZZN město přijalo inves ční úvěr od Komerční banky, a.s. ve výši 14,7 mil. Kč.
o změnách v podobě rozpočtových opatření, která
jsou obvykle 3 až 4 během roku, činily v roce 2017
plánované příjmy našeho města včetně dotací
170,5 mil. Kč a výdaje 176,4 mil. Kč. Reálný výsledek hospodaření, který známe vždy až na přelomu
roku, je však opět o něco lepší. Přebytek včetně zůstatku na účtech města činí více než 9 mil. Kč. Jeho
použi v dalším roce způsobuje, že rozpočet jako
celek je schodkový. Další prostředky jsou v tzv. nemocničním a bytovém fondu a ve fondu vodohospodářském. Příjmy na rok 2018 ve výši 178,7 mil.
Kč navržené dle výpočtu daňových příjmů od firmy
Cityfinance zohledňují změny daňových zákonů,
rozpočtového určení daní i předpoklad růstu ekonomiky. Další navýšení příjmů je například u sankčních plateb (úsekové měření) a daně z hazardu. Ani
pro letošní rok jsme ale nezvyšovali daň z nemovitos , což je jediná daň, která jde přímo konkrétní
obci. Celkový odhad příjmů je opět spíše opatrný.
Provozní výdaje ve výši 135 mil. Kč odpovídají rozpočtovému výhledu, který bude napříště schvalován
společně s rozpočtem na tři následující roky (nyní
na roky 2019 – 2021). Představují náklady na provoz
městského úřadu a všech příspěvkových organizací
a jejich letošní navýšení způsobilo hlavně několikeré
zvýšení mezd zaměstnanců města dle nařízení vlády. Jinak se ale snažíme tyto výdaje držet pod kontrolou, přestože úřední agendy průběžně přibývají.
Po posledním inves čním úvěru z roku 2015 celkové závazky města poklesly na 39 mil. Kč. (doporučený limit je 100 mil. Kč) Chceme, aby splátky nového úvěru na pořízení areálu bývalého ZZN ve výši
14,7 mil. Kč nezvýšily celkovou roční splátku nad

úroveň 6 – 7 mil. Kč tak, jak tomu bylo doposud (letos 6,9 mil. Kč). Proto jeho splácení plynule naváže
na doběhnu jiných úvěrů z minulos v roce 2019.
V inves čních výdajích (62,4 mil. korun) je naší prioritou vedle dofinancování povinných spoluúčas
k dotačním projektům několik velkých akcí hrazených výhradně z našich peněz. Tou největší akcí
je letos rekonstrukce v hlavní budově nemocnice,
která je již v plném proudu, a pořízení areálu ZZN
do majetku města. Dále je to dokončení pro povodňových opatření, pokračování rekonstrukce veřejného osvětlení (EFEKT), rekonstrukce komunikací
a chodníků ve městě a další fáze úprav budov městského úřadu. Z těchto záměrů právě probíhá oprava
přízemí staré radnice (IC) a připravuje se pokračování v čp. 56 (podatelna a služebna městské policie).
Chceme začít i s opravou fasády na hlavní budově
čp. 70. Převážně z dotací je dále podpořeno posílení
informačního systému a odbahnění rybníka ve Štolmíři. Z vodohospodářského fondu je hrazena obnova vodovodů a kanalizací. Zde jsou naší prioritou
jak odstranění havarijního stavu sítě v některých
ulicích, tak také samo zásobování města vodou,
tedy na prvním místě vodojem, přivaděče a připojení nových vrtů. Jak jsem psal minulý rok, zásadním
problémem je dlouhodobá údržba a obnova majetku města, jehož účetní hodnota je přes 800 mil. Kč.
Minimálně obnova vodohospodářského majetku by
měla být tzv. samofinancovatelná. Pokračovat bude
samozřejmě projektová příprava, která často včetně
majetkoprávních záležitos a územních či stavebních řízení zabere více času než samotné stavby.
Tomáš Klinecký, místostarosta

VYHLÁŠENÍ VÝZVY K ŽÁDOSTEM O DOTACI PRO NNO PROGRAM 2
Město Český Brod vyhlásilo Výzvu k podávání žádos o dotace na rok 2018 v rámci Programů
podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český
Brod. Výzva se týká PROGRAMU č. 2: Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce
i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města. Alokovaná částka pro Program č. 2 činí 500.000 Kč. Lhůta pro podání žádos o dotace je od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.
Podrobnos najdete na webových stránkách města..
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Plánované projekty v letošním roce
Odbor rozvoje pod vedením města stále přichází s novými projekty, které přináší rozvoj města napříč všemi
oblastmi. K řadě z nich jsou zpracovány podklady, jako jsou odborné studie, rozpočty, vydané stavební
povolení, vypracovaný prováděcí projekt... Pro vaši představu přinášíme některé záměry významných projektů, na které jsou zpracovány nebo podány žádos o dotaci. Částky jsou zaokrouhleny.
Parkoviště B+R u nádraží v Českém Brodě
Projekt řeší návrh parkovací plochy, plochy pro stání
motorek a plochy pro umístění přístřešků pro jízdní
kola a pro cykloboxy.
Dotace: IROP
Realizace projektu: 2018 - 2019
Celkové náklady: 5.540.000 Kč
Výše dotace: 4.580.000 Kč
Spoluúčast: 960.000 Kč
Podzemní kontejnery ul. Palackého
Výstavba podzemních kontejnerů v ulici Palackého
a nákup popelnic do domácnos na tříděný odpad.
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 2018 – 2019
Celkové náklady: 2.500.000 Kč
Výše dotace: 2.100.000 Kč
Spoluúčast: 400.000 Kč
Komunitní centrum v Českém Brodě
Rekonstrukce budovy v areálu nemocnice na Polyfunkční komunitní centrum
Dotace: IROP
Realizace projektu: 11/2018
Předpokládané náklady: 24 500 000 Kč
Výše dotace: 19.317.000 Kč
Spoluúčast: 5.183.000 Kč
Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu
Český Brod
Výstavba nové akumulační komory pro pitnou vodu
a kompletní rekonstrukce stávající akumulační nádoby, výměna stávajícího vodovodního přivaděče.
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 09/2018 – 05/2020
Předpokládané náklady: 52.788.000 Kč
Výše dotace: 37.081.000 Kč
Spoluúčast: 15.705.000 Kč
Rekonstrukce čás objektu bývalé nemocnice na
školní kuchyni a jídelnu
Rozšíření stávající jídelny a vybudování nové školní
kuchyně.
Realizace: 2018 – 2019
Dotace: Ministerstvo financí
Předpokládané náklady: 48.600.000 Kč
Výše dotace: 34.000.000 Kč
Spoluúčast: 14.600.000 Kč

Prožitkové učení v Pošembeří
Propojení formálního a neformálního vzdělávání dě
a mládeže, vytvoření 21 výukových programů.
Realizace: 2018 – 2021
Dotace: OP VVV
Předpokládané náklady: 18.000.000 Kč
Výše dotace: 18.000.000 Kč
Spoluúčast: 0 Kč
Přístavba odborných učeben (čekáme na vyhlášení
dotačního tulu)
Pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na
trhu práce v klíčových kompetencích na ZŠ Tyršova.
Dotace: IROP
Realizace projektu: 2017 – 2018
Celkové náklady: 6.000.000 Kč
Výše dotace: 5.400.000 Kč
Spoluúčast: 600.000 Kč
Doplnění vodovodní sítě v Českém Brod
Doplnění vodovodní sítě v lokalitě Na Křemínku, ulice
Nábřežní, Jungmannova, Polomská, Tovární.
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 2017 - 2020
Celkové náklady: 7.520.000 Kč
Výše dotace: 3.780.000 Kč
Spoluúčast: 3.740.000 Kč
Nízkoprahový klub Zvonice ve městě Český Brod
Rekonstrukce budovy v areálu nemocnice na nízkoprahové zařízení.
Dotace: IROP
Realizace projektu: 07/2017 - 06/2018
Celkové náklady: 5.680.000 Kč
Výše dotace: 5.110.000 Kč
Spoluúčast: 570.000 Kč
Bezpečně po městě
Zvýšení bezpečnos pohybu chodců a dopravy formou rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení
Dotace: IROP
Realizace projektu: 9/2018 – 12/2019
Celkové náklady: 9.600.000 Kč
Výše dotace: 8.640.000 Kč
Spoluúčast: 960.000 Kč
Ing. Jitka Šmídová, referent odboru rozvoje
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Rezervační systém online a rezervační terminál
Od 1. 12. 2017 jsme zavedli v rámci realizace projektu Nové funkce IS města Český Brod podpořeného
z MMR ČR další službu pro občany.
Jde o rezervační systém online, díky kterému se
můžete na h p://rezervace.cesbrod.cz z pohodlí
domova objednat k našemu pracovníkovi a vybrat
si den a čas, který vám vyhovuje. Systém je možné
využít i z mobilních zařízení.

a především pokladny, je nutné vždy využívat v přízemí budovy MěÚ na nám. Arnošta z Pardubic č.p. 56
obslužný rezervační terminál, který vydává pořadová
čísla. S mto pořadovým číslem přistupte k našemu
referentovi, který vaši záležitost rád vyřídí.

Jde například o agendy cestovních dokladů, občanských průkazů, registru vozidel nebo o agendu pokladny. Rezervace online je naprosto jednoduchá
a zvládnete ji z každého počítače nebo chytrého telefonu. Po vybrání termínu stačí vyplnit jen jméno,
příjmení a emailovou adresu. Na uvedený email
vám přijdou souhrnné informace o vaší registraci a požadavek na její potvrzení. Poté obdržíte emailem a SMS zprávou pin kód, který použijete na
dotykovém kiosku k vy štění rezervačního lístku.
Systém také zasílá automa cké upozornění SMS
zprávou den před rezervovanou návštěvou. Pokud
se systém osvědčí, výhledově uvažujeme o rozšíření o další agendy.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Jestliže však přijdete rovnou na městský úřad k vyřízení vybraných agend odboru dopravy, vnitřních věcí

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Rekonstrukce prostor v přízemí budovy č.p. 1 na náměs Arnošta z Pardubic je v plném proudu. V této souvislos prosíme návštěvníky knihovny, aby používali zadní vchod do budovy (od
kostela), dbali své osobní bezpečnos a neprocházeli staveništěm. Děkujeme za pochopení.
BŘEZEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 6. března od 16.00 zveme všechny dě na odpolední živé čtení Knihohrátky aneb
S knížkou do pohádky. V pátek 23. března od 12.00 do 16.00 zveme všechny dě na zábavné
Pohádkové odpoledne s Andersenem, čeká na vás čtení, tvoření a vaření s Pejskem a Kočičkou. Vstup a materiál zdarma. Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Sport a volný čas ve městě
Říká se, ve zdravém těle zdravý duch či i ve zdravém městě čilý ruch, k tomu jistě přispívají sportovní a volnočasové spolky.
K sepsání tohoto článku mě vedly dvě událos .
První vzešla z prosincového jednání zastupitelstva
a s „nadneseným“ požadavkem, aby část Fondu
sportu, kultury a volného času byla přerozdělena
do jiných oblas . Tou druhou okolnos bylo smutné zjištění během mé lektorské činnos na základních školách v rámci průřezového tématu Člověk
a společnost, jak je to s povědomím našich mladých občanů o vlastnictví sportovišť ve městě a jejich podporou, kterou nezřídka využívají.
Na počátku stojí elán... a peníze, jak to bylo s financováním sportu a jak je to nyní
Dlouhá léta byl sport financován mimo rozpočet
města ze zdrojů účelového zařízení ČSTV Sazka.
Stavbou komplexu O2 však finanční prostředky ze
Sazka výrazně poklesly až posléze na svět přišel
„Loterijní zákon“, který sloučil výnosy všech loterijních společnos (Synot, Fortuna apod.) a část daní
přidělil obcím. Vývoj financování sportu i ve vztahu
k podpoře Sazka je patrný i na výčtu výše rozpočtu
města v podpoře sportu, posléze i kultury a volného času až po schválení Fondu pro podporu sportu,
kultury a volného času.
Vybráno z rozpočtů:
V roce 2011: 400 s. Kč v rozpočtu města na sport,
doba, kdy spolky měly ještě možnost dotace ze
Sazka – Sportka
2013: 850 s. Kč v ORJ tajemníka, začátek loterijní
daně, jiné dotace přes tzv. Střešní organizace (ČUS,
Sokol apod.)
2015: 3 mil. Kč z loterijní daně do rozpočtu města,
ZM schválilo vznik Fondu podpory sportu, kultury
a volného času. Výstupy z výzkumu Benchmarkingu
ukázaly, že podpora není ve srovnání s podobnými
městy dostatečná, již s ohledem, že vlastníky většiny sportovišť není město (sportovní hala, areál
tenisu, areál Ku lka, hřiště Na Ku lce – v majetku
TJ Slavoj; sokolovna v majetku obce sokolské)
2018: 7,5 mil z toho 1,1 mil na městské akce
a sportoviště, 3,5 na inves ce do sportovišť ostatní na opravy a provozní náklady 8 spolků ve výši

2,1 mil Kč. Rozpočet, který koresponduje s potřebnos inves c do rekonstrukcí stávajících sportovišť,
zejména areálu na Ku lce a výhledově i do veřejných sportovišť (Liblice, Štolmíř). Často bývá Č. Brod
srovnáván s Čelakovicemi, takže pro srovnání:
Čelákovice
Český Brod
12 s. obyvatel
7 s. obyvatel
nejsou obcí s rozšířenou je ORP ( část rozpočtu ji
působnos (ORP)
pokrývá)
178.000.000 Kč ( z toho
Vlastní příjmy
18 mil Kč na agendy
222.416.000 Kč
ORP)
Podpora sportu: 12 mil
600 s. Kč (areál Liblice
Kč do svých zařízení
a veřejná sportoviště)
(sportoviště patří městu)
7 mil. Kč (včetně kultury
3 mil.
a volného času a invesdo činnos spolků
ce, opravy)
To, jak současný stav, hodno představitelé spolků,
se můžete dočíst v následujícím anketním dotazníku, kdy jsem se obrá l na 8 spolků s celoroční
činnos . U každé otázky nebude ale 8 odpovědí,
protože ne všechny spolky zaslaly odpovědi.
1) Je podpora vaší činnos spolku ze strany města dostatečná, případně v jaké oblas by se měla
zlepšit
Sokol: Máme za to, že město je vůči spolkům
v rámci svých možnos opravdu velmi vstřícné.
Zejména finanční podpora ze strany města je ve
srovnání s řadou jiných měst nadprůměrná, což je
samozřejmě dobře, protože členy spolků jsou zejména občané města a činnost spolků je veskrze
prospěšná a užitečná. Pozi vně hodno me i vstřícné jednání vedení města se spolky a ak vní přístup
při spolupořádání různých akcí.
TJ Slavoj: Podpora města je především systemacká, objemově je výrazná a v posledních dvou
letech doslova nenahraditelná. Nicméně i přes
výraznou podporu města je provozování, údržba
a modernizace našich sportovišť velmi nákladná
a není snadné zajis t finanční prostředky z dalších
zdrojů, tedy z dotací Ministerstva školství, mláde-
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že a tělovýchovy, z darů a sponzorských příspěvků,
z členských a oddílových příspěvků a z příspěvků
na provoz za využívání sportovišť základními školami a gymnáziem a v poslední řadě z příjmů z pronájmu reklamní plochy. V ostatních městech tomu
tak není a sportoviště jsou v majetku měst, popřípadě rozpočtových organizací zřizovaných městy.
Nemusíme chodit daleko, například v Čelákovicích, Nymburce nebo v Milovicích jsou sportoviště financována z městského rozpočtu a sportovní
oddíly si pak hradí jen snížený dotovaný nájem pro
svou sportovní činnost. Sportovní oddíly nenesou
náklady na provoz, opravy ani modernizaci sportovních zařízení. V Českém Brodě vlastní veškerá
sportoviště sportovní oddíly a jednoty a město je
podporuje prostřednictvím své grantové poli ky.
Junák – český skaut, středisko Psohlavci Český
Brod, z. s.: Dle našeho názoru je podpora spolkové
činnos ze strany Města systema cká a ve srovnání s jinými městy i nadstandardní. O dobře nastaveném systému podpory svědčí nejenom rozsah
spolkové činnos v Českém Brodě, ale i její kvalita.
Vyzdvihnout musím i vstřícný postoj vedení Města,
zaměstnanců i ICM k našim požadavkům a potřebám. Díky této interakci lze pořádat i rozsáhlejší
typy projektů, jako byla třeba účast neziskových
ins tucí na oslavách 580 let... nebo v letošním
roce připravovaný Fes val neziskových organizací
Feneg 2018.
SK: Podpora města je velmi prospěšná a nenahraditelná. Přesto jsme nuceni provoz mládeže dotovat ze sponzorských zdrojů. Stejně jako provozování sportoviště, opravy a kofinancování inves c
a rekonstrukcí. Jsme přesvědčeni, že financování
provozních nákladů jednoho z klíčových sportovišť by nemělo být významně závislé na podpoře
sponzorů.

TJ Slavoj
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Většina srovnatelně velkých měst vlastní základní
sportovní infrastrukturu a spravuje ji na vlastní náklady. Zajišťují opravy, údržbu i rekonstrukce. Sportovní organizace pak podporuje formou příspěvků
na činnost, za odcvičené hodiny účtují dotovaný
nájem.
Naše organizace dlouhodobě provozuje sportovní
areál Na Ku lce. Venkovní travnaté sportoviště má
limit ve vy žení. Jakmile se na trávě odcvičí více
hodin než je doporučená maximální zátěž, tráva
zátěž nevydrží. Není proto možné zlepšovat ekonomiku provozu sportoviště navýšením počtu odcvičených hodin. Proto se pokoušíme hledat další
využi areálu mimo zatěžované travnaté plochy.
TJ Liblice: Odpověď bych rozdělil do tří čás . Podpora je zcela dostatečná u jednorázových akcí typu
dětský den, či jednorázového nákupu inves čního
majetku, který není součás areálu (sekačka, ukazatel skóre apod.). Tam funguje bezvadně.
Provozní podpora je středně dostatečná u provozních výdajů. Na rozdíl od ostatních spolků je v našem práce v podstatě zadarmo, resp. odměnu za ní
dr vá většina funkcionářů věnuje zpět ve prospěch
klubu a ještě přidá daleko více. Díky takto nastaveným pravidlům zřejmě přicházíme o určitou výši
provozní dotace.
Za v podstatě nedostatečnou považuji podporu
u inves čních akcí resp. akcí na významnou rekonstrukci areálu, které jsou cíleny na celkové zlepšení prostředí areálu. Podotkl bych „areálu, který je
v majetku Města Český Brod“. Areálu, který sice
máme bezplatně ve výpůjčce, ale na druhou stranu,
o který se staráme ve smyslu, že jej jednak vlastní
prací a vlastními prostředky udržujeme a jednak
si sami žádáme o dotace na opravy či inves ce.
Uvítal bych zejména větší podporu při realizaci
plánované výstavby hřiště s umělým trávníkem 3.
generace. V tomto směru byla podpora minimální, pominu-li příslib synergie při získání dotace od
MŠMT. Město Český Brod má rozhodně jiné postavení v pozici žadatele o dotaci. Mrzí mne to o to
více, protože máme díky vlastní práci a díky vlastním peněžním prostředkům tři roky projektovou
dokumentaci, stavební povolení, v podstatě jsme
i vysoutěžili dodavatele podle zákona o zadávání
veřejných zakázek a podle směrnice Města Český
Brod. Třikrát jsme neúspěšně žádali o dotaci na
MŠMT, dvakrát jsme neúspěšně žádali o podporu
ČEZ, jednou TPCA. Na dotační tuly Středočeského
kraje dosáhnout nemůžeme, protože nejsme maji-
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telé areálu. Tady osobně vidím velký nedostatek.
Za další nedostatek považuji nastavení způsobu
proplacení inves čních a rekonstrukčních nákladů
v programu 3. Spolek si bez garance příjmu z dotace musí finančně náročnou akci nejprve sám zaplat z vlastních prostředků a až následně si požádat
o proplacení. To si v podstatě mohou dovolit jen tři
finančně silné spolky působící na území města.
Českobrodský spolek šachovní: Podpora činnos
Českobrodského spolku šachovního a také akcí,
které pořádá pro mládež a dospělé – Memoriál
prof. Jaroslava Pelikána, Otevřený turnaj v rapid
šachu - je ze strany města dostačující.
2) Jak se ve vztahu s podporou města vyvíjí členská základna a kolik členů registruje váš spolek,
z toho kolik členů je mladších 26 let?
Sokol: K 31. 12. 2017 bylo v T. J. Sokol 431 členů,
z toho 279 bylo členů mladších 26 let.
TJ Slavoj: K 31. prosinci 2017 registrujeme celkem
822 členů, z toho 584 mladších 26 let a 238 dospělých.
Junák – český skaut, středisko Psohlavci Český
Brod, z. s.: 167 členů, z toho 137 mladších členů.
SK: Celkem 247 členů, z toho 202 ve věku do 26 let.
TJ Liblice: Podle evidence FAČR náš spolek k 1. 1.
2018 registroval 153 členů, z toho mladších 26 let
je opravdu hodně. Konkrétně je jich 110.
Českobrodský spolek šachovní: Spolek registruje
35 ak vních členů, kteří jsou současně registrováni v Šachovém svazu ČR, z toho je 16 mladších
26 let.

SK Český Brod

Pozn: Spolky naplňují volný čas pro 1347 členů
mladších 26 let, ale chybí údaje VOXu a skautského střediska Ládi Nováka (tj. na základě žádos asi
400 členů).
3) Kterým sportoviš m ve městě je třeba věnovat
pozornost, patří mezi ně i koupaliště?
Sokol: Pozornost je třeba věnovat všem sportovišm, ať už jsou v jakémkoliv stavu. I zde pla , že zanedbání pozornos v jakémkoliv směru se po letech
silně prodraží. Sokolovna je toho zářným příkladem.
Výjimkou je zde právě koupaliště, zde již žádná pozornost nestačí. Je těžké si představit, že by někdy
v budoucnu opět sloužilo svému účelu, a pokud by
tomu tak bylo, byl by zcela jistě zcela ztrátový provoz. Řešením je jiné využi těchto prostor.
TJ Slavoj: Pozornost je třeba věnovat každému
sportoviš , pokud tomu tak není, vrá se to v horizontu několika let jako bumerang zvýšenými náklady a to nejen na provoz. Máme s m své zkušenosz minulos . Pokud jde o koupaliště, nevěříme, že
lze desítky let chátrající stavba provozovat znovu
jako koupaliště. Vnímáme, že inves ce by přesáhla možnos města a následný provoz by byl velmi
ztrátový, tak jako v ostatních okolních lokalitách,
například Úvaly, Klánovice atd. Stávající stav areálu koupaliště je jen bezpečnostním rizikem. Preferujeme celoroční využi pro všechny sportovní
ak vity a sdružení ve městě, například vybudování
umělé sportovní plochy.
Junák – český skaut, středisko Psohlavci Český
Brod, z. s.: Myslím si, že koncept provozu venkovního koupaliště ve městě naší velikos je již přežitý
a ekonomicky nerealizovatelný. Co se týká podpory
sportovišť, dle mého názoru je třeba věnovat pozornost všem, neboť všechna sportoviště využívají
českobrodš občané. Rovněž nezanedbatelné je
využi školami. Rozsáhlé majetky TJ Slavoj, historická budova sokolovny jistě vyžadují systema ckou podporu. Nezapomínejme ale například na
Liblice, kde je velmi ak vní spolková činnost. Za
zvážení by určitě stálo zjištění potenciálu ve Štolmíři, zda by se nenašlo uplatnění pro vybudování
sportovní kapacity.
SK: Město by mělo podporovat udržitelný rozvoj
základní sportovní infrastruktury, především té,
které slouží také k výuce TV na školách.
Sportoviště na Ku lce je dlouhodobě podfinanco-
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vané, komplexně neopravované. Sportoviště by
mělo být vzhledem ke svému významu komplexně
rekonstruováno.
Prostor koupaliště vyžaduje rozhodnu a jeho smysluplné využi . Nyní je pouze bezpečnostním rizikem
pro veřejnost. Prostor koupaliště může být použit
jako rozvojová plocha sportovního areálu na Ku lce.
Dlouhodobě prezentujeme návrhy na jeho využi .

přerozdělený jiným způsobem, například prostřednictvím střešních organizací, jako jsou Okresní tělovýchovné sdružení a Česká unie sportu.

TJ Liblice: Podle mne by se Město Český Brod mělo
z tulu péče řádného hospodáře prioritně starat
o svůj majetek, tj. sportoviště v jeho majetku.
Zachování koupaliště je podle mne velice důležité.
V okruhu cca 20 km není v podstatě kloudná možnost nalézt kvalitní možnost koupání.
Např. z vlastní zkušenos vím, že výrazně menší
obec a ve výrazně horších klima ckých podmínkách jako je např. Mříčná v Podkrkonoší dokáže
sama provozovat areál podobné velikos , jako je
areál bývalého koupaliště v Českém Brodě.

SK: Naše činnost je financovaná z mnoha zdrojů,
protože není možné činnost pokrýt z vlastních
zdrojů. Účetní rok 2017 se nyní uzavírá. V roce
2016 bylo 47 % rozpočtu naší organizace kryto ze
sponzorských darů, 15 % rozpočtu bylo pokryto
z členských příspěvků a příspěvků členů na akce
(soustředění apod.), 11 % rozpočtu bylo financování z veřejných zdrojů – dotací a příspěvků státu,
kraje, FAČR a města. Dalšími zdroji financování
jsou vlastní zdroje (startovné na turnajích, které
pořádáme, pronájmy prostor,...), reklamní a propagační činnost, vstupné atd.
Klíčovými náklady k veřejné podpoře jsou náklady
na provoz areálu. V roce 2016 jsme z příspěvku
města uhradili 13 % provozních nákladů areálu,
další 7 % jsme uhradili z příspěvku FAČR. Provozní
rozpočet nedává prostor pro systema ckou obnovu areálu formou oprav.
Město systema cky podporuje inves ční akce v areálu. Bez této podpory by nemohly proběhnout.

Českobrodský spolek šachovní: Koupališ by se
měla věnovat pozornost, neboť v Českém Brodě
chybí alterna va koupání pro veřejnost.
4) Z jakých zdrojů je financována vaše pravidelná
činnost a péče o majetek?
Sokol: Z největší čás z dotačních tulů, z menší
čás z vlastních zdrojů. Pravidelně nám v rámci
dotací přispívá město Český Brod, dále pak Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Středočeský kraj, Česká obec sokolská
a další subjekty.
TJ Slavoj: Pravidelnou činnost financujeme převážně z vlastních zdrojů, tedy z členských a oddílových
příspěvků, z darů a sponzorských příspěvků a také
z grantů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z Města Český Brod. Zdroj příjmů pro inves ce
a opravy a údržbu majetku je v podstatě stejný, jen

Junák skautské středisko Psohlavci

Junák – český skaut, středisko Psohlavci Český
Brod, z. s.: Z největší čás z dotačních tulů – Město, Středočeský kraj, MŠMT. Dále z členských příspěvků a darů našich členů pro středisko.

TJ Liblice: Zdroje financování jsou v podstatě čtyři:
- Dotace z různých zdrojů – Město Český Brod,
MŠMT – finančně naprosto klíčové dva subjekty
pro život klubu, FAČR, Obecní úřad Chrášťany,
OTS, rádi bychom i od Středočeského kraje, ale
tam jsme už více jak 7 let nedostali nic.

T.J. Sokol
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- Pronájem prostor
- Dary, reklamní činnost
- Vlastní činnost – příspěvky, vstupné, odstupné za
hráče
Českobrodský spolek šachovní: Činnost šachového
klubu ŠK Český Brod, jehož zřizovatelem je Českobrodský spolek šachovní, je financována primárně
z členských příspěvků. Dalším zdrojem jsou granty
Města Český Brod v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času. Spolek také splnil podmínky projektu Šachového svazu ČR pro zisk finanční částky na podporu šachových kroužků a oddílů.
5) Zde nechávám prostor pro spolky k jejich postřehům k danému tématu
Sokol: Možná by nebylo od věci lépe navzájem koordinovat akce všech spolků i akcí města. Občas se
stane, že dojde k souběhu i několika akcí najednou
a je to škoda, protože si tak navzájem „vykrádáme“
účastníky. A mělo by se to týkat i akcí, které se pořádají v okolí Českého Brodu, nejen v městě samotném. Navrhujeme zřídit stránku pod webem města s m, že by každý spolek včetně města dostal
k této stránce možnost přístupu a mohl vkládat své
akce do nějakého přehledného kalendáře. Výstupy
z něj by mohly být vodítkem jak pro návštěvníky,
tak hlavně pro pořadatele akcí, zda je v plánovaném termínu „volno“ či zda už zde další tři subjekty
své akce pořádají.
TJ Slavoj: Mezi jednotlivými sdruženími vládne
poměrně slušná spolupráce a kooperace. Přesto
se občas stává, že se překrývají významné akce
a účast na nich je pak roztříštěná. Nicméně stále
se zlepšujeme a Město Český Brod často přispěje
ke koordinaci jednotlivých akcí m, že je centrálně sleduje. Pro naši činnost a udržení sportovišť je
velmi důležité, aby se nesnižoval objem finančních
prostředků ve fondu města, určených pro podpo-

ru neziskových organizací v oblas sportu. Naopak
byli bychom velmi rádi, aby se Město Český Brod
výrazným způsobem podílelo na rekonstrukci, modernizaci a rozvoji zásadních sportovišť, které jsou
svým využi m a významem strategické a důležité
pro veřejnost, školy a ostatní ak vity všech občanů
regionu. Jedná se například o areál Ku lka čí hřiště
Na Vyhlídce, které by mohlo sloužit ZŠ Žitomířská.
TJ Liblice: Významnou pomocí by pro nás bylo, kdyby Technické služby Města Český Brod si mohly vzít
na staros sekání trávníku hrací plochy a okolních
prostor. Pro nás to aktuálně během roku představuje významný problém. Tréninky žáků, obou přípravek a ministars jsou nepřetržitě od úterý až do
pátku. Začínají v době kolem 15.30 a trvají cca do
17.30 hodin. Správce potom v podstatě nemá žádný časový prostor pro posekání hřiště, protože zejména na jaře je třeba sekat i dvakrát týdně, a jedno sekání zabere cca 3-4 hodiny. Během víkendu
se konají zápasy či turnaje. Náš správce též chodí
do práce a tuto činnost vykonává po své práci, ve
volném čase.
Junák – český skaut, středisko Psohlavci Český
Brod, z. s.: Nemám připomínky.
Co na závěr?
Pokud jste dočetli článek až sem, vyvstává i pro vás
řada otázek. Otevřel jsem problema ku podpory
sportu a volného času v našem městě z komorního prostředí Komise pro sport a volný čas. Jak
vidno jiné staros mají vlastníci sportovišť, dotační úspěšnost i výše podpory města. Naštěs rada
města má svůj poradní orgán, jak už jsem zmínil,
Komisi pro sport a volný čas, a tak i tento článek
může být impulsem nejen pro Váš vhled, jak to stojí
s podporou sportu a volného času v našem městě,
ale i pro zmíněnou komisi, aby radě a zastupitelům
navrhovala možná řešení. Radním i zastupitelům
je článek určen pro základní orientaci, jak velké je
penzum dobrovolnické práce, kterou spolky pro
rozvoj sportu a využi volného času věnují i počet
trenérů, vedoucích, kteří se této činnos věnují
a v neposlední řadě, že jejich činnost oslovuje takřka 2000 členů jejich spolků ve věku do 26 let.
Dě , které si hrají, nezlobí.
Dě , které skautují a sportují, zrají.

TJ Liblice

Pavel Janík, místostarosta města
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Miroslav Táborský exceloval v Blázinci
V lednu hos l KD Svět zájezdové divadelní představení s názvem Blázinec, ve kterém se představil herec
Miroslav Táborský. Jednalo se o napínavou grotesku o světě, ve kterém se vlády zmocnili blázni z psychiatrického ústavu s výstupy připomínajícími leckdy drama ku absurdního divadla.
Hra byla inspirována mimo jiné mo vy E. A. Poea,
jehož humor pro nající suges vní scénu, nečekané zvraty, i drama cké prvky ztvárnil Táborský
sám v neuvěřitelných patnác rolí. I když se jednalo o výstup pouze jednoho herce, po celou dobu
představení byla scéna zaplněna střídajícími se postavami se vzájemným dialogem, kterým bez sebemenšího zaváhání s naprostou přirozenos a lehkos propůjčoval svoji tvář. Celou situaci, spád děje
i častou změnu emočního napě měl pouze ve své
režii a pečlivě vypilovanou mimikou i specifickým
výrazem každé postavy, určoval aktuální dění na jeviš . Divadlo jednoho herce je samo o sobě velmi
ob žnou divadelní disciplínou a inscenace Blázinec
je z hereckého hlediska velmi náročným představením vyžadujícím dokonalé ztvárnění hned patnác postav.
Autor Jaroslav Gillar napsal Blázinec Táborskému
přímo na tělo s přesvědčením, že dané role uchopí
a předvede divákům ve světle, které bylo tvorbou
zamýšleno. Výsledkem této spolupráce je bezesporu divadelní koncert a nevídaný jevištní zážitek,
který se vymyká běžnému divadelnímu představení. Bezesporu lze mluvit o nejvyšší lize hereckého
umění, které si žádá opravdového profesionála.
Každou postavu, kterou Táborský ztvárňuje, má
velmi pečlivě propracovanou bez ohledu na délku
jejího výstupu, každá z nich figuruje v pozici samostatné hlavní role s jasně danou srozumitelnou tvá-

ří a projevem. Táborský v inscenaci nejen postavy
hraje, ale po celou dobu představení z něj čiší pocit, že si každou z nich užívá, vžívá se do ní a především si sám hraje, což dává celé inscenaci z hlediska diváka další neocenitelný rozměr. Miroslav
Táborský je výborný herec, který se dokáže zhos t
velmi náročných divadelních rolí, avšak v případě
Blázince dokázal, že jeho vlastní divadelní umění
dokáže posunout ještě o kus dále. Zprostředkoval
divákům jedinečnou podívanou a rozšířil obzory,
kam až lze v některých životních výzvách dojít.
Vzhledem k aktuálnos tématu, kterým je nepochybně ovládnu společnos šílencem, bylo zároveň i velmi obohacující sledovat, kam může velmi
lehce dnešní podoba světa sklouznout.
Rozhovor s Miroslavem Táborským naleznete na
muchova.blog.idnes.cz.
autor, foto: Lucka Hermína Muchová
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Postní doba
Drazí přátelé, 14. února jsme Popeleční středou vstoupili do postní doby. Ta je nejen 40- denní přípravou
na slavení Velikonoc, ale také časem vnitřní obnovy, vlastního obrácení. Ti, kdo přicházejí na Popeleční
středu do kostela, si nechávají sypat na hlavu popel – na znamení kajícnos a obrácení. Vyjadřují, že se
potřebují obrá t. V řeč ně, v níž jsou napsána evangelia, tato výzva zní: „metanoieite“, což v přesnějším
překladu znamená, „změňte smýšlení“, nebo také „jděte za běžné smýšlení“. Postní doba vede člověka
k tomu, aby uvažoval o svém životě a konkrétním způsobem jej přehodnocoval.
Dnešní svět je velmi zaměřen na majetek. Z touhy
člověka po blahobytu (blaženém by ) se z člověka
stala bytost, která usiluje o „blahomit“ (štěs spočívající ve vlastnění). Papež Fran šek předkládá zajímavý postřeh, že s rostoucím bohatstvím člověka
roste také jeho lhostejnost. Hovoří o jakési rovnici
– v čím větším blahobytu člověk žije, m je lhostejnější vůči druhým ( m větší nebezpečí lhostejnos
se u něho nachází).
Postní doba tedy vede člověka k přehodnocování
vlastního života. V tradici církve se proto rozvinula praxe tří úkonů – půst, modlitba a almužna. Ty
se vzájemně doplňují a pomáhají člověku v onom
konkrétním obrácení se, obnovení svého života.
Půst, který má člověk v tomto období zachovávat, nemá být dietou, ani dokazováním si toho, co
zvládnu a vydržím. Půst má být nabídkou, vytvořením prostoru, ve kterém člověk může prohlubovat
další dva aspekty – modlitbu a almužnu. Má sloužit
k odpoutání se od věcí (pos m se od) a vést k prohloubení vztahů (pos m se pro).

Často říkám, že dnes nemá primární význam pos t
se jen od pokrmu. Je třeba, aby se lidé dnešní doby
pos li od všeho, co je utvrzuje v tom, že šťastní budou, když budou mít. Aby se pos li od všeho, co
narušuje jejich vztahy, tedy např. od televize, počítačů...
Pos doba je ohromnou nabídkou. Člověk pos cí se např. od zbytečného posedávání u počítače,
získává čas. S ním pak může hospodařit. Můžeme se věnovat duchovnímu rozměru (číst si Bibli,
duchovní literaturu, či třeba i nějakou krásnou
literaturu, která povznáší ducha) a také druhým.
Ano, naší almužnou skutečně nemusí být finanční
příspěvek druhým, ale dání sebe samého, svého
času. Vždyť ten největší dar většinou není dáván
z otevřené peněženky, ale z vlastního srdce. A to
nakonec vede k tomu, že se onen „blahomit“ stává
znovu „blahobytem“.
Domnívám se, že postní doba je ohromným darem, který je nám nabízen. Je to čas, kdy se může
mnoho věci změnit, obnovit. Pokusme se tento čas
skutečně využít k našemu obrácení.
R. D. Mar n Sklenář
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Lyžařský kurz 2018
Dne 17. 1. se všichni sešli v dobré náladě před školou. Všechny věci jsme naložili do autobusu a vydali
se na cestu.
Poté, co jsme přijeli na chatu, jsme si vybalili věci,
převlékli a šli lyžovat, kde nás učitelé rozdělili do
skupin podle toho, kdo lyžovat umí a kdo ne. Ti, co
lyžovat neumí, okamžitě zvedli ruku a ostatní byli
rozděleni na sjezdovce. Rozdělení proběhlo tak, že
každý sjel kousek po sjezdovce a učitelé řekli první
nebo druhé družstvo.
Každý den od 9.00 hodin do 11.00 jsme lyžovali
dle rozdělení. Tře družstvo lyžovalo na sjezdovce
jménem Sachrovka, první a druhé družstvo lyžovalo na sjezdovce jménem Bahýnka. Když jsme přišli
ze sjezdovek, vždycky na nás čekal skvělý oběd. Po
obědě jsme měli dvě hodiny volno, abysme načerpali síly na běžky. Od 14.00 do přibližně 17.00 hodin jsme chodili běžkovat ke kapličce.
Tře den, takzvaně “krizový”, jsme šli jen lyžovat
a po obědě na procházku, při které jsme viděli polární záři. Celý týden pilného učení na lyžích završily závody. Závod na lyžích byl slalom, proje všech

branek ve dvou kolech znamenalo úspěch. Závody na běžkách byly jednotlivé, ale i ve skupinách.
Nejprve se jel závod jednotlivců, poté skupin, něco
jako štafeta. Nešlo o výsledek, ale o zúčastnění
obou super závodů a uži . Celých sedm dní jsme si
všichni náramně užili.
Karolína Klucsková, Vendula Spáčilová,
Iva Šupíková – ZŠ Žitomířská
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Naše první DofE ceremonie
Určitě jste už slyšeli o programu DofE, nebo jste se možná do něj i zapojili. Ve zkratce se jedná o Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu, kde se vyplňují ak vity v oblas talentu, sportu a dobrovolnictví v počtu
několika určených hodin ve třech úrovních – bronzová, stříbrná a zlatá. A my, jakožto první účastníci tohoto
programu, jsme 1. prosince již minulého roku vyrazili na ceremonii dokončené bronzové úrovně.
Všichni jsme byli plní jakéhosi očekávání nebo spíše jsme nevěděli co vůbec čekat. Ceremonie se
konala v Praze v Muzeu hudby na Malé Straně. Je
to nádherný obrovský sál, moderně designovaný,
a jednoduše nás ohromil. Sjely se tam školy z celé
republiky. Každý měl přidělené své místo, a dokonce na nás i čekal menší raut.
Při předávání ocenění jsme obdrželi diplom a malý
odznak v krásné červené sametové krabičce a nechyběla ani fotka.
Celé předávání trvalo sice jen pár vteřin, ale byl to
i tak zážitek. Jednotlivá škola vždy vystoupila do
uličky a moderátoři postupně předvolávali jednotlivce a sdělili jednu zajímavou ak vitu, kterou jsme
uvedli předem v přihlášce. Podle pokynů, které
nám několikrát sdělili na začátku, jsme převzali odznak, pak diplom, vyfo li se a odešli na své místo.

Jedna z našich odvážných dofaček se dokonce ujala samostatného slova a vyprávěla o své sportovní ak vitě – lukostřelbě. I přes trému se toho ale
zhos la skvěle.
Abych to nějak shrnula, na můj vkus, a myslím že
i na vkus ostatních, byla ceremonie až příliš formální, což (minimálně mně) přidávalo na nervozitě, nevyjímaje toho, že celé předávání bylo online
streamováno na oficiální facebookový profil DofE
a fotkami se také nešetřilo. Ale pryč od nega v,
celé to byla skvělá a inspira vní zkušenost a možná
některé z nás to ještě více namo vovalo pokračovat dál. Jsem moc ráda, že jsem mohla být součás
tohoto dění.
Mar na Jarolímková 6A8,
Gymnázium Český Brod
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Vánoční koncert
Jako již tradičně i tento školní rok u nás proběhl dne 22. 12. vánoční koncert. Tato událost se v průběhu let
přesunula z našeho školního schodiště až do prostor KD Svět.
V letošním ročníku měli studen volnou ruku
s výběrem vystoupení, totéž pla lo i o nacvičování, které si vzal každý na své triko. I přesto to
většina účinkujících zvládla ve výsledku velmi dobře. Koncert začal představeními nižších ročníků
gymnázia, která byla jak divadelní, tak hudební,
a dokonce i taneční. Druhá část, čísla poskládaná
ze studentů vyšších ročníku, byla převážně hudebního charakteru. Zazněly písně nejen vánoční, ale
i muzikálové, také se objevila jedna metalová. Po
dohře školní kapely, jejíž jméno málokdo zachy l,
odměněné velkými ovacemi, přišlo překvapení pro
všechny, když si p. profesor Kašpar pozval své kolegy a předvedli velmi náročnou a capella skladbu
Carol of the Bells.
Po optání se na dojmy z koncertu jsem vyzvěděla,
že někteří konec bohužel prospali, pravděpodobně
kvůli neočekávaným dvou hodinám trvání a skoro
50 °C v sálu. I přesto se však koncert líbil a své re-

prízy se dočkal 25. 1. 2018 opět v KD Svět, tentokrát byl určen pro širší veřejnost.
Děkujeme všem účinkujícím i divákům, velký dík
patří zejména p. profesoru Kašparovi za organizaci
této akce.
Adéla Spurná 6A8,
Gymnázium Český Brod
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V zimě na hory, v létě třeba na tábor k moři
Letní, zimní, příměstské, po Čechách nebo za hranice k moři, takové letní tábory, ale i víkendové výjezdy
pro dě a mládež pořádá každoročně LECCOS, z. s. Také v tomto roce jich uspořádáme několik.
Hned první lyžařský tábor s Rodinným centrem
Kos čka proběhne o jarních prázdninách. V sobotu 24. února vyrazí dě na celý týden s oblíbenými vedoucími a instruktory na Medvědí boudu do
Špindlerova mlýna a užijí si zimu na lyžích či snowboardu, zábavou při dalším zábavném programu či
výletech po Krkonoších. V Kos čce, ale již na konci
minulého roku připravili letní prázdninové tábory.
V plánu jsou dva týdenní turnusy příměstských táborů. Jeden pro ty nejmenší dě , které jsou ještě
školkou „povinné“ a další již pro školáky, kteří budou brázdit Český Brod a okolí na koloběžkách. Pobytové tábory tento rok proběhnou dokonce dva.
Na konci července Letní tábor na Sázavě a na konci
srpna Letní tábor u moře, v Itálii na poloostrově
Gargáno. Všechny termíny a podrobné informace
najdete na webu www.leccos.cz/kos cka.
Výjezdové akce pro dě a mládež, ale pořádá také
NZM Klub Zvonice, kromě týdenních pobytů o jar-

ních prázdninách, také víkendové výjezdy na hory,
ke koním... Velmi oblíbené je letní vodácké putování na řece Otavě, které dlouholetý vedoucí „nízkoprahu“ Jaroslav Nouza organizuje pro dě , který
klub pravidelně navštěvují již řadu let. Podrobnější
termíny všech výjezdových akcí NZDM můžete průběžně najít také na webu www.leccos.cz/zvonice.
Většinu těchto akcí využívají také dě v pěstounské
péči, se kterými pracujeme v našem programu služeb pro pěstounské rodiny. Těmto rodinám kromě
vícedenních pobytů pro dě nabízíme také vzdělávání, odbornou asistenci a poradenství a samozřejmě doprovázení v jejich pěstounství. Všechny vzdělávací akce i akce pro dě mohou využít zájemci
z celé České republiky. Další podrobnos , termíny,
uzávěrky přihlášek a vše potřebné je k dispozici na
webu www.leccos.cz/pestounske-rodiny.
za LECCOS, z. s. Dita Nekolná
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Ukliďme Pošembeří = Ukliďme svět, ukliďme Česko
16. 3. – 15. 4. 2018 se uskuteční 8. ročník tradiční akce Ukliďme Pošembeří = Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří.
Úklid probíhá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v našem okolí. Význam této dobrovolnické akce podtrhuje již 4. získané ocenění pro Region Pošembeří o.p.s od Nadačního
fondu Veolia, generálního partnera akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ za rok 2017.
Každoročně se zapojují obce, školy, školky, neziskové organizace, řada spolků, firem a jednotlivců.
V roce 2017 se zapojilo 71 organizací, 2589 dobrovolníků, z toho 1757 dě do 15 let. Bylo uklizeno
289 pneuma k, cca 72 tun odpadu, atd.
Připojte se k nám i v roce 2018 a změňte své okolí.
Jak se zapojit? Podívejte se na www.posemberi.cz
– Další ak vity – Ukliďme Pošembeří 2018. Následně napište na email: vraj@posemberi.cz nebo volejte na tel. číslo: 727 946 341. Zde se dozvíte, zda
ve Vašem okolí existuje skupina, ke které se můžete připojit nebo můžete udělat skupinu vlastní.
Prospějete m dobré věci.
Stále nám chybí pytle, rukavice, drobné odměny
pro dě , bezpečnostní vesty, občerstvení aj. A tak
hledáme další partnery akce – připojte se i Vy! Můžete se zapojit formou věcných darů, služeb a finanční podpory zaslané na účet naší organizace:
0435066359/0800.

Zveřejnění výsledků 8. ročníku proběhne v květnu
2018 a o všem vás budeme informovat v průběhu
dubna 2018 na našich webových stránkách.
Pro letošní ročník „Ukliďme Pošembeří“ vyhlašujeme 4 nové soutěže v kategorii:
• nalezená kuriozita,
• místo před a po,
• v pné foto z kolek vní akce,
• video z akce.
Více na www.posemberi.cz – Další ak vity – Ukliďme Pošembeří 2018.
BEZ VÁS TO NEDOKÁŽEME.
POJĎTE S NÁMI DO TOHO!
Gabriela Vraj,
Region Pošembeří o.p.s.

Tento Projekt je realizován s finančním přispěním
Středočeského kraje.
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Spolupráce organizací neziskového sektoru v našem městě
Následující řádky budou stručným přehledem spolupráce spolků a dalších organizací na území našeho
města. Ty tam jsou doby, kdy akce oslovovaly pouze omezený počet příznivců pořádající organizace. Provázanost jednotlivých akcí si dovolím demonstrovat na činnos našeho skautského střediska – tedy skautského střediska Psohlavci 14 v chronologickém řazení tak, jak plyne kalendářní rok.
Za již téměř tradiční se dá označit naše spoluúčast
na obnovené sokolské akci Pouť do Lipan, kde se
spolupodílíme na doplňkovém programu u mohyly. Asi nejoblíbenější atrakcí je hledání replik historických mincí.

a KD. Tuto akci lze uskutečňovat díky spolupráci
s ICM, vedením KD a podpoře Města.

Prezentace neziskových organizací v rámci městských oslav v květnu 2017 pod taktovkou PR manažerky Petry Ištvánikové a Informačního centra pro
mládež /dále jen ICM/ byla díky mediální podpoře,
ale i díky velmi pěknému počasí zdařilou přehlídkou nabídky ak vit nejen pro dě a mládež. Celá
řada pobídek byla to ž cílena i na dospělé. Další
jarní akcí je Pochod pohádkovým lesem. Mnoho
let veřejnos hojně navštěvovaná akce partnerského skautského střediska Ing. Ládi Nováka.

Co to vlastně je FENEG 2018?
Jedná se o fes val neziskových organizací, který
proběhne 12. 5. 2018 pod záš tou Města Český
Brod a jeho hlavním cílem je prezentace ak vit neziskových organizací. V rámci akce budou prezentovány tři na sobě nezávislé okruhy ak vit:
• Sportovní
• Kulturně-vzdělávací
• Volnočasové
Akcí navazujeme na předchozí projekty realizované
v našem městě, jako byla v minulých letech Bambiriáda či v loňském roce úspěšná přehlídka neziskových organizací v rámci městských slavnos .

Novinkou byla akce u příležitos otevření nové
školní budovy 1. září. Rodiče budoucích prvňáčků
mohli společně se svými dětmi prožít první školní
den tak trochu netradičně. Ve večerních hodinách
se potom připojila veřejnost v rámci Fóra města.
Díky podpoře Gardy města Český Brod se pravidelně uskutečňuje skautské odpoledne pro rodiče
a dě . Součás jsou i malé závody ve skautských
dovednostech pro veřejnost.
Podzimní kalendář je naplněn společnými ak vitami v poměrně hojné míře. Šemberská 12 – opět tradiční akce partnerského skautského střediska je oblíbenou součás programu našich mladších členů.
Následuje Drakiáda, společný projekt Leccos, ICM
a skautského střediska Psohlavci 14. Ve stejném termínu realizujeme opět s ICM akce v rámci celostátního dobrovolnického hnu 72 hodin. Tyto ak vity
lze rozdělit do dvou oblas . Tou první je provedení
vlastní akce – v loňském roce to bylo odstraňování
a likvidace odpadků v údolí Šembery, druhou pak
koordinace dalších kooperujících organizací.
Za samostatnou zmínku pak stojí jedna z osvědčených akcí v závěru roku a tou je „Zpátky do papučí“,
kde se v rámci společných činnos potkávají dě ,
rodiče i veřejnost v prostorech našich kluboven

A co nás čeká v tom roce letošním? Bezesporu to
bude Fes val neziskových organizací FENEG 2018.

Co je cílem akce?
Fes val bude sloužit k prohloubení obecného povědomí široké veřejnos o tom, co se v Českém
Brodě a okolí děje a jaké jsou zde možnos volnočasových ak vit, a to nejen pro dě a mládež. Dále
může fes val pro jednotlivé organizace sloužit i jako náborová akce k rozšíření členské základny.
Ještě něco zajímavého?
Za zmínku jistě stojí, že na fes val budou pozváni
i zástupci ostatních Brodů v České republice. Na
podrobnos se můžete těšit v dalším čísle Českobrodského zpravodaje.
Josef Ležal, komise pro sport a volný čas,
vedoucí skautského střediska Psohlavci 14
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Pololetní výprava do Jablonce nad Nisou
V pátek 2. 2. 2018 jsme se sešli u klubovny. Když jsme naložili batůžky a dobroty od našich maminek, vyrazili jsme směr Jablonec nad Nisou, kde se letos konala naše pololetní výprava. Cesta nám rychle utekla
a po procházce po Jablonci jsme konečně dorazili do zdejšího skautského domu, kde jsme se ubytovali.
Po obědě a poledním klidu začal oddílový program,
kde nám MO a Tygříci předvedli vlastní TV show
a Legendy nás potěšili krátkou pohádkou v jejich
režii. V podvečer dě zjis ly, jaké bude téma výpravy. Terezku to ž při krátkém odpočinku přepadlo snění, ze kterého se po chvíli vyklubala zlá
noční můra, z níž se nemohla probudit. Následně
se rozdělily do týmů a dostaly první úkol, vžít se
do své říše snů a společný sen nakreslit. K večeři
byly fantas cké řízky od našeho vůdce a po nich
následovala večerní hra v parku, dušičky, kterou
organizovaly Legendy.
V sobotu ráno jsme se rozdělili na skupiny. První
jela do blízkého muzea a výrobny dřevěných hraček v Albrech cích. Zde si prošli celou cestu, kterou musí každý špalíček projít, aby z něj byla krásná a nová hračka. Po absolvování prohlídky si navíc
mohli z jednotlivých dílků vyrobit a odnést vlastní
hračku. Druhá skupina zůstala v Jablonci, kde navš vili aquapark a Kopršky se vydaly do muzea
bižuterie. Po obědě začal oddílový program. Děvčata se zaměřila spíše na tvorbu, Dračice si vyrobily
vlastní plyšové hračky a Kopršky navlékaly korálky.
MO s Tygříky si zahráli hry v klubovně, a LG se vydali na prohlídku města.
Druhý odpolední program se nesl v duchu shánění
mozku pro svůj tým. Na několika stanoviš ch mohli za splnění jednoduchého úkolu získat jeho část.
Složení všech čás jim vyneslo nejenom mozek, ale
i šifru se zprávou, která je žádala o pomoc, museli

vymyslet jak vzbudit naši spící Terezku. Večer si
menší pus li film, LG měli černou hodinku s kytarou a Legendy uspořádaly vlastní prezidentskou
volbu. Celý večer probíhala diskuse kandidátů,
moderovaná neúprosným Rayem Korantengem,
a večer byl zakončen samotnou volbou, ze které
vyšel vítězně pan Bízek.
Ráno už byl čas začít balit a poklízet, abychom
mohli před obědem s hnout splnit úkol ze včerejška. K buzení přistoupila každá z družin velmi
originálně, a tak jsme mohli vidět víly na vysavači, šamanská kouzla, nebo i tanec s koštětem. Nu,
a pak už následovalo vyhodnocení snažení týmů
v průběhu celé výpravy, rychlý oběd a po něm jsme
mohli vyrazit na cestu domů.
Terka a Gabča, Psohlavci 14
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Skautky a skau na pololetkách
Byl čtvrtek po škole a my všichni skau ci a skau ce, nadšení z konce prvního polole , jsme se vydali na
,,odpočinkovou“ dovolenou do Slivic u Příbrami. Jely jen oddíly skautů a skautek, a tak jsme si hned první
den při příjezdu mohli dovolit večerní hodinový pochod s krosnami na zádech z blízkého Milína až na místo
našeho pobytu. Tam nás čekaly palačinky a pak nastal čas na zabydlení a několik už zaběhnutých a oblíbených her před spaním.
V pátek jsme se všichni vzbudili hezky v osm hodin,
udělali si rozcvičku na čerstvém vzduchu, najedli se
buchet od maminek, ta nků, babiček či dědečků
a vyrazili do Příbrami na plně nabitý celodenní výlet. Po cestě jsme navš vili bývalý pracovní tábor
z dob komunismu Vojna a o další hodinu a kousek
později nás čekal dovezený oběd v podobě delikatesních zapečených těstovin. Po jídle jsme si šli
zabruslit na stadion a naražené zadnice jsme následně nechali odpočinout a rozhýbat v aquaparku. Už bylo rela vně pozdě, a tak jsme se zpět dopravili místním autobusem. Do večeře se hrál, jako
v každou volnou chvíli, ping-pong, a po večeři jsme
zhlédli film se Spidermanem.
Následující den jsme překvapivě zjis li, že i kluciskau jsou občas větší dámičky než holčičí oddíl
skautek, a to když jsme hráli tzv. trojnožku a pár
dalších náročnějších her. Po obědě jsme zase vyrazili do přírody, tentokrát přes památník poslední

bitvy 2. světové války a pak po týmech do Milína
na hru Dědeček měnil, až vyměnil. Všichni jsme se
nakonec zase sešli u žárového pohřebiště za městem a už za tmy jsme se společně vydali zpátky na
chatu. Pak nás čekal poslední společný večer a nebyli bychom to my, kdybychom zas až do noci nehráli hromadu her.
V neděli den jsme nejprve všichni jako pilní mravenečci uklidili všechen ten svinčík, co jsme natropili, naše milé vedoucí - roverky uspořádaly pingpongový turnaj a snědli jsme všechny zbytky jídla
z předešlých dnů. Potom nás už čekal spořádaný
odchod a cesta na zastávku autobusu, který nás
odvezl směrem domů k rodinám.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Barča Wallenfelsová
www.skaut7.cz
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Tříkrálová sbírka na Českobrodsku 2018
Jak jsme předeslali, ve dnech 2. - 9. ledna proběhla v našem městě mediálně známá Tříkrálová sbírka,
kterou každoročně koordinuje zdejší římskokatolická farnost. A letos opět nejen v Českém Brodě a Liblicích,
ale také v Kounicích, Tismicích, Přehvozdí, Přistoupimi, Vrátkově, Bříství, Ls boři a nově také ve Štolmíři
a Starém Vestci – snad jste měli štěs a potkali jste koledníky i vy. Velkou podporou nám letos byly i tři
zapsané spolky (Spolek přátel obce Liblice, M´am´aloca a oPŘISe), jejíž členové ochotně vykonali obchůzku
v Liblicích, Štolmíři a Přistoupimi. Zvláštní Tříkrálová sbírka proběhla i na 1. ZŠ Český Brod (Žitomířská),
kde byli rodiče i vedení školy opravdu vstřícní a štědří. Velký dík v našem městě patří kromě koledníků také
Základní umělecké škole, která letos opět zorganizovala velmi povedený a kvitovaný charita vní Tříkrálový
koncert. Kromě ZUŠ náš dík také patří českobrodské městské policii a pracovnicím MěÚ za pomoc s počítáním tak hojného obsahu našich/vašich kasiček.
V naší farnos se letos vybralo neuvěřitelných
87.354 Kč opro loňským 51.531 Kč. I výsledek
letošní sbírky Charity ČR bude patrně největším
v historii této sbírky a překročí loňské 104 miliony
Kč. Opro loňskému roku letos vyšlo na tříkrálový víkend i nádherné slunečné počasí. Z rozkvětu
sbírky máme samozřejmě radost, jednak kvůli vybraným penězům pro dobrou věc, ale také jako obnově hezké staročeské tradice (konkrétní výsledky
a využi peněz můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz/vysledky).
Hlavním smyslem akce je pomoc rodinám i jednotlivcům v nouzi u nás i v zahraničí. Tříkrálová sbírka je
rozdělena podle předem určeného klíče: 65 procent
se vrací zpět do místa výběru (konkrétně v Českém
Brodě na volnočasové ak vity seniorů v Penzionu
Anna a především pro Rodinný hospic z Lysé nad
Labem - h p://hospic-lysa.cz/ ), 15 procent podpoří charitní projekty ve středních Čechách – letos
např. nové rodinné centrum v Kolíně. Deset procent
sbírky přispívá na podporu Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí (především pomoc České nemocnici v Ugandě). Pět procent sbírky jde na podporu projektů CHČR a zbylých pět na režii sbírky.

Děkujeme všem, kteří otevřeli koledníkům svoje
dveře a srdce a podpořili tak dobrou věc. Na závěr
jsem ještě požádal tři naše koledníky, aby napsali
své dojmy z tříkrálové obchůzky v Českém Brodě:
Ondra: Šel jsem rád za Baltazara. Přišlo mi zábavné
až na to, že mě chvilkami bolely nohy. Mám dojem,
že se to lidem líbilo, protože jsme dostali také čokoládu. Když jsme zpívali, asi jsme byli šikovní a lidé byli štědří, a tudíž jsme hodně vybrali.
Jenda: Těšilo mě, že jsem mohl pomoci dobré věci.
Přál jsem si, abychom vybrali co nejvíce, a všechny
příspěvky jsem pořád počítal. Vyšlo mi 3.500,- korun a nakonec jsem se spletl o korunu. Obcházeli
jsme na Škvárovně a prošli skoro všechny domy.
Dospělý doprovod Petra: Já se sbírky zúčastnila
poprvé a na rozdíl od chlapců jsem cí la rozpaky
zazvonit u cizích dveří. Obavy jsem měla i z negavních reakcí. Zbytečně. Kluci byli opravdu šikovní
a neúnavně zpívali všude, kde nám otevřeli. Lidé byli
vstřícní, někdy překvapeni, někdy doja , někde na
nás sami volali. Kolikrát se omlouvali, že nám mohou
dát jen drobné mince. Bohu díky za každou korunu.
Vladimír Jakub Mrvík
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Výlet na hájenku
Ve středu 31. 1. si prvňáčci veledůležitě odnášeli svá první, krásná vysvědčení. Rozhodli jsme se tuto událost oslavit výletem.
Hned druhý den jsme se sešli ráno ve škole, vybaveni batůžky s pláštěnkou, pi m a něčím, co kdo
rád k opékání na ohni. Paní učitelka nesla také ještě nějaké mlsání a samozřejmě hořčici s kečupem,
bez kterých by buř k či párek byly ochuzeny. Autobus nás dovezl k doubravčickému rozces a my se
vydali lesem k hájence ve Vrátkově, hledajíce zelené stromečky na kmenech stromů. Ty nás vedly
k vytčenému cíli.

a k tomu ještě donesl karimatky k sezení. Patří mu
za tuto péči naše veliké poděkování. Teď už nám
nic nebránilo začít opékat. Po dlouhé době, která
uběhla od letního grilování, chutnaly buř ky báječně a moc jsme si pochutnali. Protože nás trochu
pozlobil déšť, jedli jsme pod stromy, ale to nám
ani trochu nevadilo. Cestou zpátky jsme si zpívali a i velbloud Leopold, náš třídní maskot, si výlet
moc pochvaloval.

Cesta lesem byla voňavá, uprostřed zimy velmi příjemná. Nohy nám šus ly lis m a v rukách se nám
stále objevovaly nejrůznější větvičky, klacíky, ale
i pořádné klacky, k jejichž přenesení jsme potřebovali zapojit i ramena. Nešli jsme jen po rovince,
ale cesta vedla do kopce, pak po rovině, přes silnici
a zase jsme sbíhali z kopce.

Michaela Kemrová a 1. A, ZŠ Tyršova
foto: Michaela Kemrová, Petra Stehlíková ZŠ Tyršova

Do cíle jsme došli docela uťapaní. Už z dálky jsme
u hájenky viděli stoupat kouř. A jaké bylo naše překvapení, když nás vítalo zcela připravené ohniště
s plápolajícím ohněm. Žádnou z donesených větví jsme nepotřebovali. Pan hajný se už postaral

Ohlédnu
Vánoce už jsou nějaký ten den za námi. Všichni jsme se na ně moc těšili a nejvíc samozřejmě dě . My jsme
se s dětmi podívali na Vánoce trochu jinak, netradičně, očima vánočního stromečku, kapra a nejkrásnějšího dárečku. Pojďte se s námi vrá t o měsíc zpátky a zkuste se s dětmi převtělit do těchto symbolů Vánoc.
Stromeček. Je Štědrý den a mě právě zdobí ozdobami. Kouličkami, rolničkami, hvězdičkami a třpy vými provázky. Ta nek právě dal na moji špičku tu
nejkrásnější hvězdičku. Maminka donesla cukroví
a začali dělat vánoční zvyky. Přišla noc, rodina šla
spát a já zůstal sám. Najednou jsem něco uslyšel.
Byl to Ježíšek! Právě dával pode mě dárky a zase
odletěl. Když rodina přišla a začali rozbalovat dárky, bylo veselo. A tak jsem prožil Vánoce.
F. Štěpán
Kapr. Plaval jsem v rybníku, najednou jsem objevil
žížalu na háčku. Věděl jsem, že jsou to rybáři, co

mě prodají, a já skončím na pekáči. Ale já jsem ji
tak chtěl ochutnat, že jsem naskočil na prut. Pořádně jsem se nadechl a pak mě vytáhli na tu strašnou
zem. Chvíli jsem měl zavřené oči a otevřel jsem je
až ve vaně a ve vůni cukroví. Tam bylo hezky. Jenomže se na mě dívaly dvě dě a maminka. Slyšel
jsem, jak se dě radují z toho, že mě mají a že budou Vánoce. Je Štědrý den a já se trochu bojím, že
skončím na talíři. Jsou tu dě . Jupííí, nejsem sám.
Páni, proč je tu tolik lidí a proč mě berou? Zjis l
jsem, že mě jdou dát zpět do rybníka za kamarády.
Tak ahoj, rodinko!
H. Fořt
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Dárek. Na Štědrý den jsem se hodně těšil. Když
konečně přišel, tak jsem byl nadšený. Lucka pro
mě hned sáhla, já byl rád. Pak mě odložila a já se
těšil, až přijde ten správný čas a půjde si se mnou
hrát ven. Všude je bláto, raději si hrajeme doma.
Nejraději si spolu házíme. Když se splácnu, oba se
lekneme. Nejraději jsem ve tvaru kytky a le m jako
talíř. Nevím, jakou barvou přistanu, jestli žlutou
nebo oranžovou. Rád se nafouknu i v úplném klidu, vylétnu do vzduchu a všichni kolem se leknou.
Je se mnou zábava, vyženu všechnu nudu. Pojď si
se mnou hrát, jsem s každým kamarád.
L. Vorlická
Dě z 3. C a 4. C, Olga Kupcová,
Mar na Hálová, ZŠ Tyršova

Lyžařský výcvik 7. A
14. ledna 2018 jsme se všichni sešli před školou. Sraz byl ve 12.45 a ve 13 hodin jsme odjížděli. Cesta
nebyla příliš dlouhá a už v autobuse jsme věděli, že si to všichni užijeme. Přibližně po dvou hodinách jsme
byli na místě. Vše jsme si vyložili a ubytovali se. Po ubytování přišlo na řadu vybalení. Na pokoji jsem byla
s Bety a Terkou. Začínali jsme večeří a před ní jsme se šli ještě projít. Na Benecku je to moc hezké a i náš
hotel Kubát byl moc pěkný.
Po návratu z procházky jsme šli na večeři. Už si ani
nevzpomínám, co jsme měli, ale bylo to moc dobré. Po večeři jsme měli hodinu volného času a pak
jsme se sešli v jídelně, která byla zároveň společenskou místnos . Tam jsme každý večer hráli hry,
soutěžili a tančili. Učili jsme se mazurku, ptačí tanec, cha-chu, letkis a také „ploužáky“. Večerní program se nám moc líbil. Po hrách jsme šli do pokoje
a spát.
Každé ráno byl budíček v 7.30. Na každý den byl
jiný vedoucí, který chodil budit a upozorňovat na
jídlo. V osm hodin byla snídaně – švédské stoly,
po snídani bodování pořádku, náš pokoj 224 byl
vždy nepořádný. V devět hodin jsme šli na lyže na
Sychrov. Lyžovalo se opravdu dobře. Ve 12 hodin
byl oběd, pak polední klid. Odpoledne jsme šli na
běžky, ze začátku nám to nešlo, ale pak jsme se
rozjezdili. Takto se opakoval skoro každý den, jen
ve čtvrtek byl celodenní výlet na běžkách. Dostali
jsme s sebou řízek k obědu, to se nám hodně líbilo.
V pátek nastaly závody. Nejdřív ve slalomu a potom na běžkách. Navečer jsme šli na snowtubing.

To bylo super. Na konci lyžařského výcviku byl karneval.
V sobotu po obědě jsme už jeli domů. Před školou
nás vítali maminky a ta nkové. Doma jsme jim vyprávěli o našich zážitcích.
M. Kleinová, K. Jordáková, J. Vlasák, 7. A, ZŠ Tyršova
foto: Ĺubica Spurná, ZŠ Tyršova
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T. J. Sokol Český Brod a XVI. všesokolský slet
Rok 2018 není pro Českou obec sokolskou jen významným výročím vzniku české státnos , ale také rokem,
kdy se bude konat 5. a 6. července XVI. všesokolský slet v Praze. I letos se naše Tělocvičná jednota účastní
ve čtyřech skladbách.
Předškolní dě vede Iva Bašusová se skladbou
„Noty“. Starší žactvo pod vedením Jana Blažka,
Diany Minaříkové a Gábiny Záhrobské nacvičují
velice pěknou skladbu „Cirkus“ s netradičním nářadím Rinosety. Koedukovaná skladba mužů a žen
s názvem „Spolu“ je společnou skladbou se Slovenským Sokolem a bude zároveň skladbou pro
Světovou gymnaestrádu v Dornbirnu v roce 2019.
V těchto třech skladbách se naši cvičenci představí
nejprve na župním sletu župy Barákovy v Brandýse
nad Labem 26. 5. a potom v Praze.

Chtěla bych poděkovat všem cvičitelům především
dětských skladeb za trpělivost a ochotu věnovat
svůj čas dětem. Zároveň také požádat rodiče našich malých i větších cvičenců, aby podpořili jejich
úsilí a umožnili dětem pravidelné nácviky a následná vystoupení. A všem cvičencům přeji radost
a pohodu při přípravě i na závěrečném vystoupení
v červenci 2018.
Ludmila Raková, místostarostka T. J. Sokol
Český Brod a cvičitelka seniorů

Čtvrtá skladba s názvem „Princezna republika“ je
pro nejstarší cvičence – seniory. Nacvičuje nás 10,
tedy jeden nácvičný celek. Tím, že jsme se „nevešli“ ke cvičencům naší župy, byli jsme přiřazeni
k celkům z Moravy. Budeme mít tedy více cestování, protože první vystoupení bude již 20. května
na župním sletu v Jedovnici a 10. června potom
na oblastním sletu v Brně. Původní nevýhoda se
zvolna stává výhodou a tak do Prahy pojedeme již
s jistotou správného předvedení skladby.

Kultura hýbala sokolovnou
Nejen tedy, že pilně nacvičujeme na slet, jak jste si přečetli v článku výše, ale také si užíváme, když k nám
do sokolovny přijede někdo něco předvést.
Ke konci loňského roku to byla jedna z nejznámějších trampských kapel – Hop trop – se zcela novým pořadem, ve kterém zazněly i některé staré
písničky. Hlavně jsme ale slyšeli ty novější a ještě
ne tolik známé. Přesto s Hop tropem zpívala celá
sokolovna a celý večer byl úžasný.
Ke konci ledna zavítala do sokolovny známá televizní „Par čka“. Zájem byl tak velký, že jsme přidali ještě jedno představení, a přesto, že se jednalo
o představení odpolední, vyprodalo se i to. Takto
nabitou sokolovnu diváky jsme dlouho neměli...
Kluci byli bezvadní a některé improvizační scénky

byly přímo excelentní. Za dva roky tady Suchoše,
Geňu a ostatní určitě opět rádi uvidíme.
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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ČakoBrodské války
ČakoBrodské války nejsou až tak novou věcí, jak se na první pohled může zdát. Vždyť po několika posledních
nohejbalových utkáních mezi Čakovicemi a Českým Brodem následovala daleko pres žnější akce, alespoň
co se ega týče. Losovaný tenisový turnaj deblů. Letos tyto souboje povyšujeme na novou úroveň. Vymanili
jsme se z bariér tenisových turnajů a záběr rozšířili na všechny sporty. Pravidla jsou celkem jednoduchá. Čakovice volily sport jako první. Zvolily hokej, prohraný z tohoto zápasu určuje další sport a zároveň pla velký
sud plzeňského piva. Hraje se do třech vítězných utkání. Hrají registrování hráči oddílů, či blízcí přátelé.
A jak tedy dopadlo první klání? Čakovice zvolily
sport správně a chytře. Ve svých řadách schovávají
několik hokejových talentů - Jakuba Kopáčka, Jardu Vacka, Fran ška Schneidera. I my, brodš jsme
měli minimálně 2 trumfy, ale ani jeden jsme nedokázali z různých důvodů vytáhnout. Prvním byl
David Horáček, který ve své největší slávě okusil
farmu za velkou louží. Druhým byl David Ešner zvaný „Ešňo Chára“ hrající jako malý kluk bez výstroje
na zimních stadiónech po celé České republice.

doopravdy jen sporadicky. Další naši hráči bojovali
srdnatě, ale výborně připravený led byl často nad
naše síly a velmi často jsme okusili jeho tvrdost.
Nebylo tedy žádným překvapením, že čakovič
buldoci drželi otěže zápasu pevně ve svých rukou,
i přesto jsme se dotáhli až na dvoubrankový rozdíl, u kterého bohužel až do konce zápasu zůstalo.
Výsledek tedy je 7:5 pro Čakovice. Nezbývá než
pogratulovat a popřát, aby jim vyhraný sud piva
předčasně nedošel.

Slavnostní výhoz, za účas kamer Michala Němce,
byl v pražských Letňanech ve 22:55 středoevropského času. Jan Vokáč mladší nám po celou dobu
klání ukazoval, že se na ledě narodil, a že rychlost
je jeho nejsilnější hokejová stránka. Dále mnoha
hokejovými zápasy ostřílený Tomáš Cibulka a Milan Majer se slitovali nad vyděšeným výrazem
Jirky Kalouse v bráně a na jeho svatyni vystřelili

Nyní je míč na naší straně kurtu. A my, po pečlivém zvážení všech variant, volíme jako svůj sport
fotbal. Zápas se odehrál 11. 2. na fotbalovém hřiš
v Kounicích poblíž Českého Brodu. Průběh utkání
najdete jak na Facebooku Českého Brodu, tak Čakovic a instagramových účtech hráčů.
Marek Vedral
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Jak uhlíř skoumal svěrák – představení Divadla Věž pro dě z MŠ a ZŠ

KD SVĚT

městská knihovna

KD SVĚT

sportovní hala

KD SVĚT

sokolovna

KD SVĚT

KD SVĚT

městská knihovna

region Pošembeří

5. 3., 8.30 a 10.00

6. 3., 16.00

8. 3., 19.00

10. 3., 9.00

10. 3., 19.00

10. 3., 20.00

11. 3., 15.00

13. 3., 19.00

15., 19. 3., 8.00, 9.00 a 10.00

16. 3. – 15. 4.

Ukliďme Pošembeří = ukliďme svět, ukliďme Česko – dobrovolnická akce

Dobrý den, opičko aneb Vesele o slušném chování – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ

Křeslo pro hosta: Antonín Panenka – fotbalista a reprezentant, moderuje Jiří Vaníček

Hurvínek a kouzelné muzeum – animovaná komedie pro celou rodinu (Česko 2017, 85 min.)

Sokolský ples – taneční orchestr TOX, občerstvení, tombola, předtančení, barmanská show

Milada – film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové (drama, Česko 2017, 130 min.)

Veřejné atle cké závody v kryté běžecké dráze (KBD)

Iluzionisté – divadlo/komedie, v hl. r. Stanislav Zindulka, J. Zindulka a O. Ženíšková

Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky – odpolední živé čtení pro dě , vstup volný

Dobrý den, opičko aneb Vesele o slušném chování – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ

Podlipanské muzeum Brouci ve fotografiích Antonína Kůrky – ukázka z tvorby RNDr. A. Kůrky (český arachnolog)

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

5., 8., 12. 3., 8.00, 9.00 a 10.00 městská knihovna

1. 3. – 31. 3.

KALENDÁŘ AKCÍ – březen 2018

autokemp

KD SVĚT

městská knihovna

KD SVĚT

městská knihovna

sportovní hala

Kudowa Zdroj

Štolmíř

SOŠ Liblice

KEC Štolmíř

sportovní hala

sportovní hala

KD SVĚT

18. 3., 10.30

18. 3., 15.00

22. 3., 8.00, 9.00 a 10.00

23. 3., 8.30 a 10.00

23. 3., 12.00 – 16.00

24. 3. – 25. 3.

24. 3., 6.00

24. 3.

24. 3., 10.00 – 15.00

24. 3., 10.00 – 17.00

24. 3., 13.00

25. 3., 10.00

26. 3., 19.00

Křeslo pro hosta: Helena Třeš ková – filmová dokumentaristka, moderuje Ema Klementová

Basketbal, dívky U14, BK Český Brod – BC Vysočina

Basketbal, dívky U14, BK Český Brod – Sokol Hradec Králové

Košíkářská dílna ve Štolmíři – pletení z prou

Vítání jara – krea vní dílny Spolku přátel obce Liblice s možnos zakoupení výrobků a dekorací

Akce Ukliďme Pošembeří ve Štolmíři – Mamaloca zve na společný úklid v obci

Nákupní zájezd do Polska – přihlášky v IC, pořádá autobusová doprava Vladimír Trpálek

Českobrodská soutěž v aerobiku – sportovní aerobik a pohybové sestavy s Corridoorem

Pohádkové odpoledne s Andersenem – čtení, tvoření a vaření s Pejskem a Kočičkou, vstup volný

Velikonoční království – představení pro dě z MŠ a ZŠ, Liduščino divadlo

Dobrý den, opičko aneb Vesele o slušném chování – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ

Mami, už tam budem? – loutkové, alterna vní představení pro dě Divadla Minor

Českobrodská pečeť – silniční běh pro veřejnost, start v autokempu u Podviničního rybníka

34

Sport

Českobrodský zpravodaj
únor 2018

Camp sportovního aerobiku v Českém Brodě
Poslední víkend v lednu Corridoor v Českém Brodě pořádal VI. ročník sportovního campu pro závodníky
a trenéry sportovního aerobiku. Cílem této akce je nejen zvyšování výkonnos závodníků, ale i výměna
zkušenos mezi trenéry.
Trenéři se svými svěřenci měli možnost účastnit
se tréninků s Jakubem Strakošem, Davidem Holzerem, Miroslavem Zítkem a dalšími kapacitami
ve světě aerobiku a gymnas ky. Akce se účastnilo
více jak padesát závodníků a trenérů z celé České
republiky, kteří přijeli čerpat zkušenos a inspiraci. Někteří si vyzkoušeli hodiny baletní průpravy
s Kateřinou Klánovou, jiní trénovali s Eliškou Strakošovou, Kristýnou Faktorovou nebo Gabrielou
Zikovou.
Protože se Camp konal „doma“ v Českém Brodě,
účastnili se ho všichni naši závodníci sportovního
aerobiku. A přesto, že to byl víkend náročný, tak
jsem rádi, že jsme se mohli v tak hojném počtu zapojit, protože tato akce byla velkým přínosem pro
naše svěřence i trenéry. Camp se tak připojil mezi
mnoho školících akci, kterých jsme se v poslední
době účastnili. Velká část trenérského týmu se

účastnila školení rozhodčích sportovního aerobiku
v Bra slavě, další pak mezinárodního školení trenérů v Praze nebo inspira vního Campu v Liberci.
Máme posledních pár týdnů před závodní sezónou,
na kterou se snažíme co nejlépe připravit. V úterý
20. 2. proběhne v Českém Brodě zkušební závod,
po kterém, na základě zpětných vazeb, uděláme
ještě poslední úpravy v sestavách a doladíme formu na soustředění v Liberci. Pak už nás čeká ostrý
start. V březnu začínáme závodem Czech Open ve
Zlíně, pokračujeme závody Mistry s Mistry v Olomouci a na konci března někteří odjedou reprezentovat na Interna onal Open v Portugalsku. Držte
nám palce...
Eliška Strakošová
www.corridoor.cz
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Českobrodský zpravodaj
únor 2018

35

Městská knihovna, co Vás (a nás) čeká?
V průběhu ledna jsme tradičně plánovali, co pro naše čtenáře a všechny ostatní, kteří mají rádi knížky
a čtení, připravíme v nadcházejícím půlroce. I když přístup do knihovny je v současné době, v souvislos
s probíhajícími stavebními pracemi v přízemí naší budovy, poněkud komplikovaný, věříme, že naše příznivce trocha nepohodlí neodradí...
Od 1. února probíhá cyklus literárních pořadů pro
žáky ZŠ Dobrý den, opičko aneb Vesele o slušném
chování. Základní pravidla e kety si u nás zopakuje
více než 800 školáků z obou českobrodských základních škol, ze ZŠ Přistoupim, Poříčany, Kouřim,
Vi ce, ZŠ a Prš Český Brod a ZŠ a PrŠ Kostelec nad
Černými lesy, takže se společně budeme setkávat
až do konce března.
Začátkem března se dě mohou těšit na odpolední
živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky,
v pátek 23. března proběhne zábavné Pohádkové
odpoledne s Andersenem, v podvečer nás navš ví
ještě druháčci z třídy paní učitelky Tůmové, společně si připomeneme 90. výročí vydání knihy Povídání
o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. V březnu také
oslaví českobrodská knihovna 130. výročí svého
založení, ale protože již zmiňované stavební práce
první etapy rekonstrukce budovy staré radnice potrvají pravděpodobně až do konce května 2018 a zasáhnou částečně i do prostor knihovny (příprava pro
další etapy), neplánujeme žádné speciální akce.
V dubnu čeká na dě z mateřských škol cyklus patnác malých pohádkových čtení a hraní Za zvířaty,
za zvířátky, do přírody, do pohádky, navš ví nás
malí školáčci ze všech tří českobrodských mateřských škol, z MŠ Tismice, Tuchoraz, Doubravčice,
Chrášťany, Chrást a Poříčany.

Na květen připravujeme další cyklus literárních pořadů pro žáky ZŠ s pracovním názvem Od básničky
po bublinu aneb Co to vlastně čteme věnovaný různým literárním žánrům, který potrvá až do poloviny června. Kromě toho se v květnu naše knihovna
zúčastní fes valu neziskových organizací FENEG,
který organizuje skautské středisko Psohlavci ve
spolupráci s Městem Český Brod, plánujeme také
další odpolední živé čtení pro dě .
V červnu chystáme pro prvňáčky obou českobrodských základních škol a ZŠ Přistoupim už jedenácté
slavnostní Pasování na malé čtenáře a na prázdniny čtvrtý ročník Sedmi prázdninových čtení.
Těšíme se na Vás, čtení sluší každému!
Eva Vedralová, Městská knihovna

36

Českobrodský zpravodaj
únor 2018

Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Jiří Hájíček: Rybí krev (audiokniha)
Román z jihočeského venkova přelomu 80. a 90. let dvacátého stole zachycuje osudy
lidí, jejichž domovy musely ustoupit stavbě jaderné elektrárny Temelín. Autor na vlastní
oči viděl atmosféru umírajících vesnic, studoval dobové materiály a zpovídal pamětníky, roztroušené po zániku svých domovů po panelových sídliš ch. Napsal silný příběh
o ztrátě kořenů a marném boji pro jaderné elektrárně, ale také o rodinných vztazích,
rozvrácených a poškozených v nevlídných časech. Kniha získala cenu Magnesia Litera
pro nejlepší knihu roku 2013, audioverzi načetla Dana Černá.
Marie Tomášová: Věřit napsaným slovům
Česká herečka Marie Tomášová, která v skla tvář českému divadlu šedesátých let, napsala knihu, která není jen vzpomínáním na dobu minulou, ale svébytným prozaickým
textem, se specifickým rytmem a melodií vyprávění. Manželka režiséra Otomara Krejči
zachycuje své venkovské dětství, cestu za divadlem, hereckou práci v oblastním divadle
i na prknech předních národních scén, spolupráci s filmovými režiséry i recitační činnost
v Lyře Pragensis za normalizace. Kniha je doplněna unikátními fotografiemi a úplným
soupisem jejích rolí, součás svazku je také CD s ukázkami z divadelních her.
Cecílie Jílková: Najím se a zhubnu!
Kniha pro všechny, kdo chtějí hubnout bez hladovění a už nevěří na diety. „Každý z nás
může mít š hlou postavu, jediné, na čem záleží, je CO, KDY a JAK jíte,“ říká Cecílie Jílková,
dcera spisovatelů Ludvíka Vaculíka a Lenky Procházkové, která se v posledních letech věnuje především tématu zdravého hubnu . Na svém webu Najím se a zhubnu.cz publikuje
vlastní recepty na zdravá jídla, je lektorkou kurzů o zdravé stravě a kvalifikovanou poradkyní pro výživu. Kniha v pnou a č vou formou přináší všem zájemcům prak cké rady
a návody, jak krok za krokem přejít na nový a účinný způsob stravování.
Markéta Pilátová: Papírový Pepíno
Malý skřítek Pepíno má zvláštní nadání, díky papírovým skládačkám dokáže pomoci lidem
i zvířátkům tak, jak by to nikdo nečekal. Každá kapitola knihy je věnovaná jedné papírové
origami skládačce, Pepíno tak čtenáře přivádí ke starobylé tradici skládání z papíru, učí
je trpělivos a představivos . Spisovatelka Markéta Pilátová hodně cestuje a když někam jede nebo něco píše, skládá u toho japonské skládačky origami, jsou pro ni důležité,
stejně jako příběhy, které vymýšlí. Protože skládačky origami jsou barevné a křehké, ale
zároveň musí držet pohromadě, právě tak jako příběhy, jako život...

Kompletní přehled nových knih za měsíc leden 2018 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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In memoriam Jaroslava Holuba
V pondělí 5. ledna jsme se v Nové obřadní síni rozloučili s Ing. Jaroslavem Holubem. Smuteční řeč měla
nějaká paní ze Strašnic. Neřekla skoro vůbec nic a mně přišlo, že takové rozloučení si Jaroslav nezaslouží.
Alespoň, že naše město dalo ky ci a snad mu může udělit i čestné občanství, i když posmrtně. S Jaroslavem
a jeho nedožitými devadesá nami jakoby odcházely i poslední přirozené hodnoty první republiky, hodnoty
Sokola, skautů a hlavně hodnota „fair play“! V našem městě už nezbývá moc nositelů tohoto étosu, který
mu usnadnil profesně přežít čtyři dekády onoho komunis cké totalitního nesmyslu. Přežít důstojně a hlavně
mimo stranu. Myslím, m, komunis ckou. Nebudu psát o tom, jak byl Jaroslav „pravověrným“ cukrovarníkem, nebudu psát ani o tom, jak byl posléze úžasným pedagogem tohoto oboru včetně autorství učebnic, ale
chci hlavně připomenout to, co bylo na něm úžasné pro jeden obyčejný život v obyčejném malém městě.
Jsem zaujatý, protože jsem se – o generaci mladší - setkal s Jaroslavem v řadě ak vit. Na vodě, na
horách, na tenise a konečně i v divadle. A on, zcela
nezištně, se „eduka vně“ věnoval i takovým „talentům“ jako jsem byl já sám. S Jaroslavem jsem byl
na své první vodě, jako jeho háček. Pozoruhodného na tom bylo, že i když jste s ním na vodě byli třeba 14 dní v jednom kuse (např. v Rumunsku) nebo
jen týden na tzv. dětské vodě (většinou na Ohři či
Otavě) tak byl schopen se svou kytarou každý večer stále jiné a jiné písně. Opakoval jen na přání.
Jeho repertoár byl bezbřehý (od V Zarazicách krajní dům až po Niagaru). Léta jezdil také s gymplem
jako lyžařský instruktor, jezdil a učil svou „rakouskou“ klasiku. Takže i tam jsem mu spadl do drápů.
Navíc pro nás objevil babičku Novákovou, k níž
jsme se, jako ne moc majetní studen , uchylovali. Někdy i se spacákem na půdu pod Zahrádkami
v Peci. Nedávno jsem se byl rozloučit i s neméně
zajímavou brodskou rodačkou pí. dr. Šormovou,
s jejímž otcem právě Jaroslav a Chaloupka sen.
ještě hrávali tenisového debla. A pan Jiří Šorm, to
opravdu byla (vedle starého pana Olmera) tenisová klasika. Jaroslav míval tenis vždy za svůj – ostatně kolik stovek brigádních hodin – tam odkrou l.
Bylo mu pro srs chování minulého vedení oddílu
a těžce to snášel.
Velkou kapitolou jeho sportovního života byl brodský basketbal anebo jak se za nás říkávalo: brodská
košíková. Začínal se zakládající generaci, kdy beky
hrával pan Auerswald a Milan Slavíků a jejímž trenérem byl Jiří Brožek sen. Byl u obou pobytů brodského basketbalu v lize, jak mužů, tak žen. Jaroslav
jako pivot si od nás „bažantů“ vysloužil přezdívku
„svěrák“, protože když chy l míč, tak ho opravdu
nepus l. Měl k sobě geniální (z našeho pohledu)

křídla: Vaška Navrá la a Bohouše Skláře, bohem
políbeného „špílmachra“ Léta trénoval ženy od
skvělého tria Dáši Šimákové, Hanky Navrá lové
či Ireny Dejmkové po partu „divoženek“, které do
sokolovny přinášely sportovní radost. Samozřejmě, že i pro svou slušnost, si od nich přicházel na
své. Také proto, že poměrně dlouho odolával stavu
„ženatos “.
V šedesátých letech si naše „mladší“ parta založila v bývalé restauraci u Günterů na náměs (ve
velkém sále) Divadlo Pro 116. A Jaroslav, který
10 let před m si zažil své se souborem brodské
Avantgardy, byl opět při tom. Skvělý basista Karel
Kundrum dal dohromady pro nás i skvělou kapelu a Jaroslav prostě nemohl nebýt u toho. Ač jsme
byli poměrně jiného ražení (včetně příchylnos
k alkoholu, kartám a tomu podobně), tak přesto
na nás Jardova laskavost, obětavost a neobyčejná
trpělivost nemohla nezanechat stopy.
Dávám dohromady pár nesouvislých řádků, abychom si připomněli, co život jednoho slušného
člověka může znamenat v životě jednoho města. A dodali, každý za sebe, pár drobných střípků
svých vzpomínek a doufám, že i vděčnos . Začal
jsem s m, že mi s Jaroslavem odchází cosi ještě
z první republiky. Už pamětníků u nás není moc.
Připomenu takového René Trinkla, který zažil i tvrdé restrikce poúnorového režimu. Tak odchází i to,
co znamená cosi nenahraditelného pro paměť našeho „genia loci“. A o tu bychom se měli vzájemně
postarat. Jaroslavovi pak skládám dodatečně velkou poklonu a úctu.
Mgr. Bohumil Nekolný
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Píšete nám

Cyklo parta slaví první výročí
Myšlenka dát do kupy partu cyklistů a stát se pokračovateli ACFR 11 (atle ka, cyklis ka, fotbal, rybaření)
jsem chtěl uskutečnit delší dobu. Promeškal jsem termín 1. 1. 2016, potom jsem začal sledovat u předsedy
KČT pana ing. Misterky podmínky přije pod KČT, neboť příčina úspěchu ACFR 11 byla ta, že nikdo nebyl ochoten vzít na sebe zodpovědnost za finanční stránku klubu a KČT Český Brod má tuto záležitost ošetřenou. Promeškal jsem i termín 1. 1. 2017, ale jelikož se členská schůze KČT konala až 4. 2. 2017 nebylo ještě pozdě.
Dne 2. 2. 2017 se v restauraci „Beseda“ sešlo asi
8 příznivců cyklis ky, především z okruhu přátel
Slávka Rybáře, a tak byl dán základ ke vzniku cyklis ckého kroužku či skupiny. Na výroční schůzi KČT
jsem nesl přihlášky 6 členů a potom postupně 3
a 3 přihlášky a oznámil tuto skutečnost. Překvapení všech členů včetně členů výboru bylo veliké. KČT
Český Brod nás kri zuje za jednostranné zaměření
na Polabí a opomíjení tak krásných míst naší vlas
jako je Posázaví a krajina kolem Vltavy. Tak jsem
cykloturis ckému kroužku nepřipravil vřelé přije
do KČT, diskuse o tom zda založit vlastní klub či jen
oddíl ve stávajícím klubu, nakonec zůstalo vše při
starém, že jsme pěšáci jezdící na kole.
Předsedkyní naší party je zvolená Světlana, která
má vynikající schopnos organizační a komunikační s ostatními členy. Kromě debat o našem organizačním zaměření jsme prošli i jinými dětskými
nemocemi jako je neuskutečnění 3 denního zájezdu na Berounsko a někdy špatnou komunikací
o jednotlivých akcích, ale byly i povedené akce

jako Kersko, soutok Labe a Cidliny, 2x Český ráj (1x
pěšky, 1x kolo), po stopách Svatojánských proudů,
kdy i přes nepříznivé počasí se výlet vydařil. Letos
se chystáme výlet zopakovat. Zajímavé jsou i naše
v létě pondělní a v zimě úterní schůzky. Hezké byly
i soukromé akce v červenci a v srpnu i letošní Novoroční Třebestovice.
V sezoně 2018 máme na programu opět Svatojánské proudy, Český ráj, tajný výlet BB 80 a samozřejmě obě akce KČT Český Brod.
Závěrem bych chtěl připomenout, že členství v KČT
není podmínkou k účas na našich akcích, o kterých se více dozvíte ve vývěsce nebo na telefonu
704 032 214.
Naší skupině přeji hodně najetých kilometrů v roce
2018 a hezkých chvil při společných setkáních.
Slávek Břečka

Kdo neviděl, neuvěří
Každoročně začátkem ledna se vydávám na obchůzku rybníka Chodo n, přiléhajícího k oblíbené stezce
podél Šembery. Nečiním tak ale jen proto, abych se zbavil zbytečných kilogramů po nedávných svátcích,
mám k tomu i další konkrétní důvody. Jako jeden ze členů místní rybářské organizace zde svým způsobem
pravidelně přispívám k řešení společných hospodářských staros a občasná obhlídka tak není od věci. Například uprostřed loňského léta nám u mostku na Regulaci, snad z hloupos nebo z pochybného potěšení,
kdosi vytáhl ze stavidla dvě prkénka a rybník tak byl v době největšího srážkového a kyslíkového deficitu
prak cky bez přítoku! Jiným problémem, který nás opakovaně zarmucuje, je nepořádek na jeho březích.
Letošní „sbírka“ vynesla 5 pytlů odpadu. V podstatě
podobně jako pokaždé. Dotyčnému úlovku výsledkově opět dominovaly PET láhve nejrůznější kapacity i tvarů, jak nealko, tak i původního alkoholického
obsahu, v křoví a rákosinách se postupně objevovaly stříbřité záblesky vyprázdněných plechovek od
dalších nápojů nesčetných značek, láhve nevratné

i vratné, přehršle všemožných sklenic a nádobek
od rybářských nástrah, ponejvíce od sterilované
kukuřice. Rovněž tak početné obaly od pochu n
pro ryby i pro lidi, navíc dva plastové kbelíčky, ještě
zčás naplněné jakýmsi tlejícím zbytkem krmení.
K tomu se připojil nález dvou rozbitých deštníků.
To vše častokrát velmi důmyslně poschovávané do

Píšete nám
okolního porostu, který však v tuto dobu postrádá
zelené kry , a vše tak bylo, pohříchu, viditelné doslova v plné nahotě. Na jednom místě, za značkou
zákazu vjezdu, si tu dokonce jakýsi výtečník důkladně vygruntoval v autě a vyházel vše, co mu nelíbilo,
včetně prázdného kanystru od motorového oleje.
Je to až k nevíře, co my lidé také někdy dokážeme.
Někteří jedinci, v tomto případě obzvlášť někteří
rybáři, jsou prostě neuvěřitelní.
Když jsem pak odpoledne, ještě plný dojmů, poslal
uvedené foto jednomu ze svých kamarádů, s připojeným komentářem, že ho zkusím podat do místního sku, přišla mi od něho vzápě poněkud sarkascká, ale dost možná i trefná odpověď. Prý jen do
toho, jen si posluž, když budou vědět, že to po nich
někdo uklidí, naházejí tam toho příště dvakrát tolik.
Na bezprostřední repliku jsem se nějak nezmohl.
Tak tohle bych do kufru normálního osobáku nenacpal. A když už, musel bych ho pak pracně čist a bezmála i dera zovat. Proto velké díky českobrodským Technickým službám za domluvený
odvoz. Příroda však musí, bohužel, snést ledacos.
Z tohoto i mnoha dalších důvodů bych byl nesmírně rád, kdyby si nepojmenovatelní anonymové
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sáhli alespoň trošičku do svědomí a přestali se
chovat takhle hloupě. Vždyť přece vstrčit prázdný
a odlehčený obal zpátky do batůžku nebo do tašky a odložit jej pak někde do odpadkového koše,
popelnice nebo určeného kontejneru by mělo být
samozřejmos .
Nicméně abych se zde stále jen necílil na rybáře,
většina z nich je naopak těch slušných, čestných
a hlavně ochotných pro svůj koníček udělat ledacos navíc, všechen tenhle nepořádek to ž podle
druhové skladby nálezů zcela s jistotou nepocházel
pouze jen od nich.
Zkusme se proto zamyslet a sáhnout si do svědomí, prosím, my všichni, co všechno kdy vezmeme
do rukou a co se pak nějakým zvláštním pohnu m
ocitne na místech, kam nepatří. Maličkostmi to začíná a většími věcmi může postupně pokračovat.
Pokud však půjdeme alespoň trochu do sebe, bude
se nám žít určitě lépe, stejně tak i dýchat a budeme se moci kolem sebe rozhlížet daleko radostněji
a bez zbytečného uzardění. Vždyť jsme přece lidé,
nebo ne?
Pavel Bretšnajdr
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Iluzionisté
Komedie
Herecký koncert
se Stanislavem
Zindulkou
v hlavní roli.

Dále hrají
Jakub Zindulka a Olga Ženíšková. Autor Bengt Ahlfors,
překlad František Fröhlich, režie Jakub Zindulka.

08/3/2018 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 270 Kč, NA MÍSTĚ 320 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Křeslo
pro hosta

Antonín

Panenka

Moderuje Jíří Vaníček

Československý fotbalista a reprezentant,
mistr Evropy z Bělehradu 1976

13/3/2018 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 250 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Mami, už tam budem?

Loutkové a alternativní divadlo
pro děti od 3 let / Divadlo MINOR
Nová autorská inscenace režiséra Jiřího Jelínka inspirovaná
cestováním a s ním spojenou častou, možná nejčastější otázkou,
která neomylně padne, jakmile se dítko připoutá do autosedačky,
zavřou se dveře a nastartuje se: Mami, už tam budem?

18/3/2018 15:00 hodin
PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 250 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Helena
Třeštíková

Křeslo
pro hosta

Moderuje Ema Klementová
Naše přední dokumentaristka zaměřená
zejména na mezilidské vztahy a sociální problémy.

KRGLQ
PŘEDPRODEJ 200 KČ, NA MÍSTĚ 250 KČ.
INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA
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ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Dan&Bárta
Illustratosphere
Illustratosphere
je jazzovým
projektem, na
kterém se podílí
zpěvák Dan Bárta
s muzikanty Filipem
Jelínkem, Jaroslavem
Friedlem, Stanislavem
Máchou, Robertem
Balzarem a Jiřím
Slavíčkem.

11/4/2018 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 400 Kč, NA MÍSTĚ 450 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

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

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

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

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

Bydlím tu s Vámi!
ČENÍ! t?
OPORU
A ZA D
oji nemovitos
edkuji
sv
í
ol
ODMĚatNně
ok
ho
Pokud zprostř
kdo z Vaše
!
to odměním!

ře
Chce prod
a já Vás za
realitní kancelá
a moje služby
cz.
10% z provize
Doporučte mě
měnu ve výši
www.rkbohemia.
od
ch
ká
mě
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e
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h
e
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prodej, obdržít
naleznete na na
ny
mě
od
ní
ká
zís
k
Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

OPRAVNA
BOT, KABELEK, BATOHģ
KUFRģ, PÁSKģ…
pĜemístČna
do

Second handu

u KouĜimské brány
nám. Arnošta z Pardubic 30,
v ýeském BrodČ

HLEDÁM POZEMKY
K PRONÁJMU VHODNÉ PRO
ZEM D LSKOU VÝROBU

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

(POLE, LOUKY, SADY, ZAHRADY)

www.diabetologiepraha9.cz

TEL. 728 168 776

RozšiƎujeme ordinaēnş hodiny
PƎijşŵĄŵĞ nové pacienty

MUDr. Barbora Diepoltová
Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice
150 metrƽ od vlakového nádƌĂǎş

Telefon: 222 230 131

NOVÉ
BYTOVÉ
ÎHVN
JEDNOTKY
¿

města: V L
část
uk

Brod

ác
h

www.bydleniceskybrod.cz

3ĵLMPHPHQDYROQÄSUDFRYQÈSR]LFH
$8720(&+$1,.$

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

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

REVIZE | KONTROLY | ŠKOLENÍ
· REVIZE – plynu, elektroinstalace, hromosvodů, tlakových nádob, hasicích přístrojů, hydrantů
· KONTROLA – požárních dveří, klapek a ucpávek
· ŠKOLENÍ – vyhlášky 50, obsluhy plynových zařízení,
obsluhy plynových kotelen, obsluhy
tlakových nádob stabilních

· DERATIZACE, DEZINFEKCE, DEZINSEKCE
· PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH POTŘEB
· PŮJČOVNA ELEKTRICKÝCH
POLOHOVACÍCH POSTELÍ

ELITGROUP s.r.o., Skramníky 38, 28201 Český Brod, elitgroup@email.cz, tel.: 724 062 057, 725 534 852

Technometra Český Brod, a.s.
TMCB je společnost zaměřující se na výrobu leteckých přístrojů, převodovek,
hydraulických přístrojů a filtrů a drobných dílů pro automobilový průmysl.
Aktuálně nabízíme pracovní místa v oborech:
frézař, soustružník CNC, soustružník na klasické stroje, brusič ozubení, brusič otvorů.
V případě zájmu volejte na telefon 604 222 963 nebo pište na vanova@technometra.eu



   !!!

"#$%&'()&
  
 !"#$%&()*$
+#",- +#",-*"% *$
."%%+/1 23+4 5($
"%%+/,6($7*
#"6%+,$%).+
 % 64 *&,6#*$
"64$#,+"*.6%#"64%+ 6$
% .- 5(",8 9: $
",-- 5(;%#;5.7& " !"/<
*"(%&+,&*-"."*/(1)2*-(+2'


1'#&'()&"#$%35%1"
 :3=>1?=@=:=A=:1B9AC1=DC1A1:E
%!.+,, + - F++/4-%+ 6+-)
6#7$#7%)%#7, $6*GH<
"%),$"64,$,5(,$5%+%!",46.%#7(
67%&-%+ 66IF $:% ,"F<
.6*,6,$=/4-* %+ 6F,JF+*"*<3)
H # % 6*"&, $**"#%5"&*"% *$4 5($
,*6(,"#5%+%&"<,$"-6# -+#,65<
F6#, )"%(.&+-<F+"#6F& 6,6F&"#4<


6 789 :;<:9=>?@A9 =?:=?C

KDO NAUČÍ DRÁTKOVAT? 605133059 Děkuji

PŘIJMEME FAKTURANTKU
do teamu
Bohemia Apple družstvo
Požadujeme středoškolské vzdělání
ukončené maturitou.
Praxe v oboru minimálně 5 let,
práce v systému Pohoda a Byznys výhodou.
Smlouva na HPP a dobu neurčitou.
Kontaktní osoba: Michal Tyma,
727 853 722, tyma@bohemiaapple.com

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 motocykl SIMSON bez TP, Jawa, ČZ, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, vozík PAV,
Velorex i vrak, Škoda, Tatra, Lada, Wartburg, Trabant, Fiat 600 a jiné automobily až do roku 2017.
Tel. 736 741 967

PRODÁM SENIORSKOU TŘÍKOLKU,
TEL. 321 620 412

PRODEJ
TVRDÉHO
PALIVOVÉHO
DŘEVA
Štípaný, rovnaný
1 PRMR 1.600,- Kč
Doprava do 10 km
ZDARMA
+420 777 206 106

Areál Sběrných surovin, Klučovská 1371, Český Brod

kolekce
Hliníkové nádobí, s dvouvrstvým nepřilnavým povrchem v granitovém dekoru a celonerezovou rukojetí s otvorem na zavěšení, určené na všechny
typy sporáků
rendlík 16 x 7,6 cm, s poklicí
kastrol 24 x 13 cm, s poklicí
pánev 24 x 7,5 cm, s poklicí
pánev 24 x 4,7 cm
pánev 28 x 5,1 cm
pánev WOK 28 x 7,8 cm

Cenová nabídka platí od 15.2. do 30.4.2018

579,- *
999,- *
849,- *
389,- *
499,- *
549,- *

od 389,-*

kolekce

kastrol a rendlík Natural stone
hliníkovy litý, se skleněnou poklicí
s nepřilnavým povrchem, kamenný vzhled,
plně indukční dno, rukojeť
s imitací dřeva
kastrol 20 x 8,5 cm s poklicí
kastrol 24 x 10,5 cm s poklicí
rendlík 16 x 7,5 cm s poklicí

od 369,-*

panev Natural stone
hliníková litá kovaná panev s nepřilnavým povrchem, kamenný
vzhled, plně indukční dno, rukojeť s imitací dřeva
panev 20 x 4,3 cm 369,- *
panev 24 x 4,7 cm 399,- *
panev 28 x 5,1 cm 499,- *

599,- *
779,- *
519,- *

panev WOK
28 x 7,8 cm
panev na palačinky
24 x 1,8 cm

599,- *
399,- *

sušák na prádlo Premium
18 m sušící plochy

999,-*
Virobi Slim
robotický mop

2v1

1 199,-*

mop Set-Easy
Wring Ultramat

čistič oken
Windomatic
s extra sacím
výkonem

999,-*
Jana Kouly 1528,
282 01 Český Brod

1 299,-*
tohoto slevového kupónu
* Přinaodevzdání
prodejně, získáte dodatečnou

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

*

slevu 20% na zboží označené .
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.

2 933900 000017

-20%
Platí do vyprodání zásob.

PĜijmeme
prodavaþku
na celý nebo þásteþný úvazek
do ěeznictví U SojkĤ
v ýeském BrodČ
Možné i na brigádu
(vhodné pro dĤchodkyni).
Informace na tel. 321 783 515

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.

Vedoucí výroby/ředitel výroby
lokalita: Černíky
zadavatel: ALUFIX Bohemia spol. s r. o.
Hledáme kvalitního Production Managera
pro nově otevřenou výrobu
Popis pozice:
• Kompletní vedení výrobního závodu (cca 20 zaměstnanců)
• Organizace, řízení a plánování dvojsměnného provozu
• Rozvoj týmu
• Zajištění dodržování pravidel BOZP a PO
• Plnění hlavních ukazatelů výrobních cílů (kvalita, odpad,
produktivita atd.)
• Vedení a zlepšování systému 5S ve výrobě
• Zvyšování kvalifikace podřízených, plánování školení, zpracování podkladů pro mzdy za podřízené, další personální a
administrativní činnosti vedoucího
• Místo výkonu práce: obec Černíky – středočeský kraj nedaleko Č. Brodu ca. 15 min z Černého mostu
Profil kandidáta:
• Odborné znalosti potřebné k výkonu postu manažera výroby + znalost systémů kvality, zlepšování procesů a jejich
realizace ve výrobě

• Schopnost identifikovat nedostatky a najít, zavést metodiku pro jejich odstranění
• SŠ/VŠ technického směru se zaměřením na elektro a IT
• Minimálně 3 roky zkušeností ve výrobě a prokazatelné
úspěchy na obdobné pozici
• Analytické a koncepční uvažování a smysl pro detail
• AJ na pokročilé úrovni – nutná komunikativní úroveň, další
jazyky výhodou
• Pokročilá znalost MS Office,
• Elektro vyhláška 50 výhodou
• Dovednost komunikace s podřízenými, včetně podání kritiky
Nabízíme:
• Příležitost dělat věci po svém a vidět za sebou výsledky
dobře odvedené práce
• Seberealizaci, profesní rozvoj
• Velmi zajímavé mzdové ohodnocení na základě Vašich
zkušeností
• Příspěvky na stravování
• Možnosti služebního vozu
• Kurzy pro další rozvoj, služební notebook, mobilní telefon

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

NABÍZÍME:

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

Vepřovou kýtu bez kosti – 85 Kč/kg
Vepřovou pečeni s kostí – 79 Kč/kg
Vepřové koleno přední – 39 Kč/kg

ceny jsou platné od 26. 2. do 10. 3. 2018
na prodejně v Českém Brodě

PRODE J
PALIVOVÉHO DŘEVA
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