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Co nového

Blíží se svátek demokracie
První říjnový pátek a sobotu proběhnou i v našem městě komunální volby. Celkem kandiduje 9 stran
a 189 kandidátů. Svůj post se snaží obhájit mimo MUDr. Drahoňovské všichni zastupitelé. Podrobnos
o způsobu volby, volebních místnostech a dalších náležitostech se dozvíte uvnitř čísla, přesto bych chtěl
upozornit, že na volebním lístku budou kandidátní lis ny uvedeny na obou stranách. Volit tedy můžete
volební strany i kandidáty z přední i zadní strany. V zářijovém zpravodaji nenajdete ani téma měsíce, neb
jej nahrazují prezentace volebních uskupení na konci čísla.
Chtěl bych vás moc poprosit, abyste k volbám přišli v co nejvyšším počtu, protože volební účast v komunálních volbách v Českém Brodě nebývá moc velká. Svým hlasem můžete projevit svou spokojenost či
naopak nespokojenost s rozvojem našeho města a zvolit si dle vašeho názoru důvěryhodné, pracovité
a odborně zdatné zástupce.
Volby nějak dopadnou a vy zvolíte novou městskou reprezentaci. Na té následně bude záležet, jak se dohodne a jaké ze svého středu vybere vedení města. Ustavující zasedání zastupitelstva města se bude konat
ve středu 31. října od 18.00 opět v budově KD Svět. Pevně věřím, že drobné rozmíšky z volební kampaně
již budou zapomenuty, převládne věcná atmosféra, která povede k žádoucímu výsledku respektujícímu
výsledek voleb. Musím konstatovat, že v podobné atmosféře probíhala jednání zastupitelstva či rady města v končícím volebním období a osobně mi bylo c tato jednání řídit.
Závěrem bych chtěl všem zastupitelům, členům výborů a komisí velmi poděkovat za kolikrát nezištnou
práci pro naše město. Společně se nám podařilo Český Brod zase o kus posunout. Poděkování samozřejmě
patří i všem zaměstnancům městského úřadu a městem zřizovaných organizací, ale tam patrně nehrozí
tak významná proměna jako se tomu děje u zastupitelů. A v neposlední řadě si velké díky zaslouží i více či
méně ak vní veřejnost, kterou se snažíme zapojovat do rozhodování o věcech veřejných.
Tak ještě jednou děkuji, bylo mi c zastávat post starosty, a těším se na věci příš !
Jakub Nekolný
starosta města
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Krátce z města
Od začátku září začala v našem městě fungovat
českobrodská doprava pro seniory.
3. září byly slavnostně otevřeny nové prostory
informačního centra.
5. září 2018 proběhlo na radnici veřejné projednání problema ky parkování na Škvárovně, na
kterém se zástupci města dohodli s veřejnos na
zřízení parkovací zóny pro rezidenty a znemožnění přímého vjezdu do ulice Ruská ve směru od
Klučova. Nutná opatření obecné povahy budou
přijata a svislé i vodorovného značení instalováno v podzimních měsících tak, aby celý systém
mohl začít fungovat od začátku roku 2019.
10. září starosta města přestřihl pásku a předal
do užívání rekonstruované komunikační prostory v hlavní budově nemocnice.
16. září od 20.00 hod. pokračuje promítání letního kina animovanou rodinnou komedií Coco, se
kterou opět přijede Kinematograf bratří Čadíků
a slavnostně výtěžek celého léta ředitelce nadace Konto bariéry.
O víkendu 22. a 23. září oslavíme tradiční českobrodské posvícení aneb den posvěcení kostela sv.
Gotharda. V centru města opět uvítáme atrakce
a lunaparky Třískovi a v sobotu se od 20.00 hod.
můžete těšit na též již tradiční ohňostroj.
Rada města schválila zahájení přípravných prací
na vybudování parkovacího domu v areálu bývalého ZZN.
Schválením smlouvy o budoucím bezúplatném
převodu veřejné dopravní a technické infrastruktury do majetku města rada města umožnila postoupit v přípravě bytové zástavby lokality
za „Zvonečkem“ pod názvem Nové Mexiko.
Rada města také schválila zřízení nového vjezdu
do areálu ZZN, tak aby lokalita nebyla závislá jen
na vjezdu z velmi vy žené křižovatky u ZZN.
V září také proběhlo jednání Fóra města, na kterém byly diskutovány výsledky loňského jednání
a navrženo aktuálních 10 problémů města.
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Poslední jednání zastupitelstva města v tomto
volebním období se uskuteční 19. září od 18.00
v obřadní síni budovy městského úřadu na adrese náměs Husovo 70.
23. září od 15.00 hod. proběhne slavnostní otevření nových prostor Nízkoprahového zařízení
pro dě a mládež Zvonice spojené se dnem otevřených dveří. Více uvnitř čísla.
Město rozděluje finanční prostředky z fondu
Regenerace městské památkové zóny. Podpořeny byly stará radnice čp. 1, kostel sv. Gotharda,
kostel Nejsvětější trojice, budova Podlipanského
muzea nebo Sokolovna.
V Liblicích hlavně v ulici Na Parcelách proběhla
rekonstrukce veřejného osvětlení.
V Tyršově ulici v chodníku u Sokolovny probíhá
výměna kabelu elektrického vedení s následnou
úpravou chodníku do zámkové dlažby.
Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele parkoviště B+R u nádraží pro jízdní kola
a motocykly.
Rada města také vyhlásila veřejnou zakázku na
vybudování podzemních kontejnerů na sídliš
a pořízení popelnic na papír a plast pro zájemce
z řad veřejnos .
Zastupitelstvo na svém příš m zasedání projedná i zpracovaný vizuální manuál, který by měl
napříště sjedno t jednotlivé prvky ve veřejném
prostoru, jako jsou odpadkové koše, lavičky, zastávky a podobně.
Na základě smlouvy s úřadem práce se v ulicích
našeho města opět objevili asisten prevence
kriminality.
Zastupitelstvo též bude rozhodovat o uzavření
veřejnoprávní smlouvy s Hasičským záchranným
sborem Středočeského kraje o zajištění jednotky
požární ochrany pro město Český Brod a jeho 3
katastrální území, čímž by naplnilo své zákonné
povinnos na tomto úseku.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Zastupitelstvem města 8. 8. 2018
1. MŠ Kollárova - žádost o souhlas s čerpáním fondu majetku - staženo
2. Zavedení podporované dopravy pro seniory v Českém
Brodě
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnu finančních prostředků pro r. 2018
4. Dodatek č. 2 k servisní smlouvě č. 488/2006 programového vybavení Codexis
5. Pronájem čás pozemku (E.V.)
6. Prodej pozemků v k.ú. Štolmíř (F.Ř.)
7. Pacht pozemků v k.ú. Klučov
8. Revokace usnesení 22/2018 rozdělení příspěvku na regeneraci MPZ
9. Aktualizace Programu regenerace MPZ v Českém Brodě
č. 6
10. Lokální biokoridor 14 Štolmíř - Dodatek k protokolu
11. Žádost o změnu dispozičního řešení pronajatých prostorů v č. p. 507
12. Žádost o snížení nájemného z důvodů rekonstrukce
prostor v budově č. p. 282 - Point Med, s.r.o.
13. MONETA Money Bank, a. s. - žádost o prodloužení
doby nájmu a snížení nájemného
14. Výběr dodavatele VZ „Český Brod Liblice, ul. Na Parcelách - oprava chodníku“
15. Prodej obsazených bytů Suvorovova 59
16. Prodej obsazené bytové jednotky č. 1 v č. p. 1127 ul.
K Dolánkám
17. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení ČEZ - dělící ostrůvek Jana
Kouly
18. Uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
- 2 odběrná místa pro Nové vodní zdroje NV1 a NV2
19. Souhlas s přípravou projektu Parkovací dům v areálu
ZZN
20. Výběr dodavatele VZ Nové funkce IS města Český
Brod
21. Žádost města Český Brod o spoluúčast synergie finančních prostředků Středočeského kraje na inves ční akci
TJ Slavoj Český Brod - Rekonstrukce atle ckého stadionu.
22. Produkce Barbory Mochové s Unique Quartet
23. Vybavení interiéru čp. 1 - I. etapa - Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě
24. Záměr na pronájem bytu č. 30, Palackého 1256, Český
Brod
25. Pověření k přípravě projektové dokumentace na přístavbu ZŠ Žitomířská
26. Smlouva o dílo na renovaci terasové podlahy v 1:NP
budovy čp. 282
Body projednávané Radou města 29. 8. 2018
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2. MŠ Kollárova - žádost o souhlas s čerpáním fondu majetku
3. Pravidla priva zace bytového fondu v majetku Města
Český Brod č. 4

4. Smlouva o výpůjčce LECCOS, z. s. - budova č. p. 508 NZDM
5. Smlouva o budoucím o bezúplatném převodu veřejné
dopravní a technické infrastruktury Brodnex Nové Mexiko
6. Smlouva o zřízení věcného břemene - Povodí Labe Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod
7. Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.
282 - Servisní smlouva pro posuvné a kouřotěsné dveře
8. Dodatek č. 2 ke SoD č. 201800209/OR ELTODO OSVĚTLENÍ, Snížení energe cké náročnos osvětlovací soustavy Český Brod
9. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě – Malechov
č. 201600252
10. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o sdružených dodávkách plynu
11. VB - RWE GasNet, s.r.o. - Reko MS ul. Pod Velkým Vrchem
12. VZ - Český Brod, Kollárova - Vjezd a zpevněná plocha
technického areálu města
13. VZ - Parkoviště B+R v nákladové čás nádraží
14. VZ - Podzemní kontejnery v ul. Palackého, Český Brod
15. VZ - Dodávka 960 ks popelnic a 2 ks vanových kontejnerů
16. Vyhlášení záměru - prodej čás pozemku v ulici V Lukách
17. Nabídka realitní kanceláře - staženo
18. Směna chráničky op ckého vedení v přednádraží
a v ulici Cukrovarské
19. Revokace usnesení RM č. 224/2018 Oprava fasády
a sta cké zajištění vstupního portálu č.p. 70 – 1. etapa
20. Vizuální manuál města Český Brod
21. Změna platového výměru ředitelky PO MŠ Liblice
22. Žádost o povolení výjimky z počtu dě v MŠ na rok
2018/2019, jejichž zřizovatelem je Město Český Brod
23. Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ zřizovaných městem do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ.
24. Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 2 (H. L.)
25. Aktualizace ceníků
26. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
27. Informace - Výzva k uzavření kupní smlouvy nástavba
Komenského 340
28. Informace - Zápisy z komise pro místní čás č. 17, 18,
19
29. Informace - Průběh projektu Sdílené rados a stras
škol III
30. Smlouva divadelní představení Tři veteráni
31. Smlouva o zájezdovém představení OTYLKA
32. Smlouva na divadelní hru „Každý rok ve stejnou dobu“
33. Spolupráce s HZS Stč. kraje
34. Dohoda o vytvoření pracovních příležitos v rámci veřejně prospěšných prací
35. Dodatek č. 1 ke smlouvě - Štomíř - údržba, zdi hřbitova
márnice, vrat a vrátek
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Volby do zastupitelstva města Český Brod
– informace o způsobu volby
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 5. – 6. 10. 2018, v Českém Brodě občané volí v osmi volebních
okrscích, jejichž rozpis naleznou na úřední desce MěÚ Český Brod. Svou příslušnost do konkrétního okrsku
najdou na obálce, ve které jim bude doručen hlasovací lístek. V letošním roce kandiduje v Českém Brodě
devět volebních stran, z nichž bude voleno 21 zastupitelů. Každá volební strana v Českém Brodě při registraci postavila plnou kandidátku, tedy 21 kandidátů na zastupitele. Přehled kandidátů je možné nalézt též
na stánkách ČSÚ www.volby.cz.
Občané obdrží jeden hlasovací lístek, na kterém
budou volební strany vy štěny na obou stranách
hlasovacího lístku. Volič si může vybrat mezi třemi
způsoby hlasování, které budou podrobněji popsány v informačním letáku, který obdrží spolu s hlasovacím lístkem. Ve stručnos – hlasuje se takto:
V prvním způsobu hlasování označí volič křížkem
před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím dává hlas všem kandidátům této volební strany. Pokud se volič rozhodne volit jednu volební stranu, jestliže by v rámci této volební strany
zároveň dal preferenční hlasy, nepřihlíží se k nim.
Druhým způsobem hlasování je označit křížkem
před jménem kandidátů kandidáty, pro které volič
hlasuje, maximálně jich takto může označit tolik,
kolik bude členů zastupitelstva, v případě Českého
Brodu 21. Pokud jich označí méně než 21, nevyužité hlasy tzv. propadají.
Tře m možným způsobem hlasování je označit
křížkem jednu volební stranu a dále označit v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty,
pro které volič hlasuje, z ostatních volebních stran
(tedy neoznačuje už kandidáty z volební strany,
kterou označil křížkem, pokud je označí, do počtu
jednotlivě označených kandidátů se nezapočítávají). V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany tolika
kandidátům v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasova-

cím lístku, kolik jich zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva, tedy do 21.
V případě, že volič označí více než jednu volební
stranu, více než 21 kandidátů nebo neoznačí žádného kandidáta, jedná se o neplatný hlas.
Výsledky hlasování zjišťuje sta s cký úřad způsobem, který je popsán v § 45 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí, a je v něm stanovena 5% uzavírací klauzule a tzv. ďHondtova metoda přepočtu
hlasů voličů na mandáty. Má-li některý z kandidátů
nejméně o 10 % více hlasů, než je výše uvedenou
metodou stanovený průměr, postupuje v kandidátní lis ně na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů,
které byly pro ně odevzdány, v případě rovnos
hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující
původní pořadí kandidátů na kandidátní lis ně.
Mgr. Klára Uldrichová MPA,
vedoucí odboru vnitřních věcí
foto: ilustrační

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Věra Šormová, paní Jaruška Vosecká, paní Miroslava Kučerová,
paní Zdenka Chybná, paní Marie Nováková, pan Vladimír Go lieb,
pan Jan Pačes.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

6

Českobrodský zpravodaj
září 2018

Co nového

Proměny staré radnice
Po téměř roční náročné rekonstrukci v městské památkové zóně jsme v pondělí 3. září slavnostně otevřeli
pravé křídlo nově zrekonstruovaných přízemních prostor původní staré radnice v čp. 1 na náměs Arnošta
z Pardubic. Celý prostor je nyní sídlem Informačního centra, Informačního centra pro mládež a k dalšímu
využi je galerie Šatlava a zejména zrekonstruovaný radniční sál, který bude sloužit nejenom našim zastupitelům při jednáních, ale i široké veřejnos a místním spolkům k realizaci různých jednání nebo vzdělávacích akcí. V neposlední řadě sál může být využit i jako svatební síň.
V dopoledních hodinách proběhlo symbolické přestřižení pásky s krátkými projevy zástupců vedení
města. Význam budovy zájemcům přiblížil v krátkos historik PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. Zahájení se zúčastnili pozvaní hosté – Pavel Hlaváč,
zástupce Asociace turis ckých informačních center, Šárka Kušková a Mar na Borovská z Národního
informačního centra pro mládež, ředitelé místních
škol, nestátních neziskových organizací, média
a obyvatelé našeho města i okolí. O doprovodný
program v průběhu dne se postaraly místní spolky,
které si připravily dílničky, kvízy pro dě a nabídku
volnočasových ak vit na nový školní rok. Se svoji
nabídkou a pestrým programem se připojila také
městská knihovna, Jazyková škola Carpinus a 3 RE.
Pro všechny návštěvníky v čp. 1 bylo připraveno
malé pohoštění, dárkový hrneček, bezplatné prohlídky českobrodského podzemí a samozřejmě
i bezplatné informační materiály z oblas turis ckého ruchu i informací pro mládež. Nové prostory
zhlédlo více jak 250 návštěvníků, Radniční sál prošel svým prvním zátěžovým testem v 18.00 hodin
při jednání Fóra města 2018. Zástupci vedení města
představili významné projekty let 2017-2018, přiblížili projektovou činnost s ohledem na akční plán
a financování jednotlivých projektů. Dalším bodem
programu bylo hledání palčivých oblas v našem
městě podle klíčových oblastní strategického plá-

nu, které čeká také ověření online anketou. S jejími výsledky bude seznámeno zastupitelstvo města
a široká veřejnost.
Radniční sál přivítal návštěvníky i následující den,
kdy proběhlo veřejné jednání s názvem O náměsna náměs . Architekt města předložil několik
možnos úprav náměs a poté se věnoval diskusi
a dotazům občanů. Celé jednání doplnila výstava
architektonických návrhů projektů studentů ČVUT,
které by mohly být v našem městě realizovány.
Program v nových prostorách je opravdu nabitý:
Ve čtvrtek 6. září proběhla přednáška Mgr. Zdeňka Hazdry, Ph.D. připravená k výročí 100 let vzniku
republiky na téma Šlechta ve službách Masarykovy
republiky, ve čtvrtek 13. září jsme přivítali na semináři Galaxie informací své kolegy z okolních informačních center a v pátek 14. září se konal první
svatební obřad.
Zdenka Bočková, ICM Český Brod
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Co dělají učitelé na konci prázdnin? Učí se!
Naplněné sály, plné soustředění, smích i vážné tváře, krátké přestávky, živé diskuse – to vše i řada dalších
věcí patří k týdenní Letní škole pedagogů (LŠP), kterou již počtvrté pořádalo na konci srpna město Český
Brod v rámci projektu Sdílené rados a stras škol III ORP Český Brod. Cílem LŠP je zprostředkovat pedagogům nové přístupy ke vzdělávání a rozvíjet ty, které se v praxi osvědčily. V letošním roce jsme využili
pohos nství poděbradského zámku, kde sídlí ÚJOP Univerzity Karlovy v Praze. Školy se zúčastnilo celkem
113 lidí z 27 škol v regionu, z toho 47 účastníků ze škol města Český Brod.
Nabídka byla opravdu pestrá - proběhlo 17 seminářů s 15 zkušenými lektory. Učitelky z MŠ zvláště oceňovaly semináře „Diagnos ka a s mulace
školní zralos “ s Mgr. Jiřinou Bednářovou, „Rozvoj
jazykových dovednos dle prof. Elkonina“ s PhDr.
Miroslavou Schöﬀelovou či „Podpora sociálních
dovednos dě “ s Mgr. Hanou Švejdovou. Učitelé
ZŠ nalézali podněty pro výuku v dílnách „Čtenářské
strategie metodami kri ckého myšlení“ vedených
Mgr. Rákosníkovou a Mgr. Hartychovou, na Ekocentru Huslík či při semináři Mikrobiologie. Manažeři škol přivítali semináře týkající se financování
školství s odborníkem z MŠMT a „Aplikované právo ve školách“ s Mgr. Michaelou Veselou. Sociální
dovednos pedagogů byly podpořeny v seminářích „Práce s trauma zovaným dítětem ve škole“
s PhDr. Simonou Hoskovcovou či při dvoudenním
semináři „Sociální komunikace“ s Mgr. Romanem
Musilem. Oblíbeným doplňkem seminářů jsou krea vní dílny vedené Mgr. Lucií Ulíkovou.
Pedagogové si možnost dalšího vzdělání během
prázdnin velice pochvalují. Oceňují skvělou úroveň
lektorů i pestrost témat. Např. Mgr. Marie Šnajdrová, ředitelka Základní školy a Prak cké školy Český
Brod říká: „Letní škola pedagogů je pro mne skvělou možnos setkat se s kolegyněmi z jiných škol,
vyměňovat si s nimi zkušenos z práce a také se
prak cky seznamovat s novými vzdělávacími metodami, které pak uplatňuji ve škole při práci s dětmi
se speciálními vzdělávacími potřebami“. Ředitelka
MŠ Doubravka, Mgr. Jana Halaxová: „Letní škola je
místem setkání se zajímavými lidmi a hlavně inspiromatem. V praxi jsem použila výtvarné techniky,
vítací písničky a zajímavé interak vní hry.“ Ředi-

telka ZŠ Tuklaty, Mgr. Ludmila Plesná: „Na letní
škole jsem získala nové informace, podněty a materiály k rozvoji fonema ckého rozlišování u dě
dle prof. Elkonina.“ Tuto metodu oceňuje i Mgr.
Lancová z Pedagogicko-psychologické poradny
v Českém Brodě. Ing. arch. Linda Pačesová z Doubravčic, Dokolečka z. s. říká: „Letní škola pedagogů
je příležitos , jak se dozvědět o různých možnostech v oblas vzdělávání nebo se přímo vzdělávat
v různorodých oblastech. Velkým přínosem je také
nácvik prak ckých dovednos pro práci. Nabídka
kurzů a seminářů je tak pestrá, že si každý vybere
téma, které ho zajímá. Úroveň lektorů skvělá, organizace a zajištění bezvadné. Je to pro nás výborná
nabídka, která se nedá vynechat! Vážíme si toho.“
Více informací na h ps://skoly-orp-cb.eu.
Ing. Jiřina Soukupová,
PhDr. Alena Bauerová
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Virtuální univerzita tře ho věku začíná už v říjnu
Prázdninový čas se pomalu blíží ke konci a nadcházející podzim je spojen s otevřením dalšího semestru
Virtuální univerzity tře ho věku. Jako v minulém semestru zájemce o studium čekají dvě zajímavá témata,
která byla vybrána na základě hlasování samotnými studenty a také z veřejné ankety.
Velmi příznačně vyhrálo
téma České dějiny a jejich souvislos , které
bude jistě krásně doplňovat stoleté výročí vzniku naší republiky. V rámci tohoto kurzu bude možné se seznámit s nejstaršími dějinami naší země
do konce 14. stole . Druhým vítězem hlasování se
stalo téma Cestování – co jste možná nevěděli. Během zimních měsíců studenty jistě potěší virtuální
cestování po blízkých i dalekých končinách a možná nám právě tento kurz vnukne někomu nápad
na jarní výlet.

Všechny přednášky budou probíhat v čase od 9.00
do 11.00 hodin.
Případné dotazy Vám ráda zodpoví Hana Hladíková
na emailu hladikova@cesbrod.cz nebo na telefonním čísle 703 143 830.
Hana Hladíková, odbor sociálních věcí
foto: ilustrační

Stejně jako v minulém semestru bude výuka probíhat formou předem natočených přednášek. Celkově se můžete těšit na 6 přednášek, na jejichž závěr absolvujete malý společný test. Přednášky se
budou opět konat v počítačové učebně v budově
Městského úřadu Český Brod na adrese nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.
Na kurzy není nutné se hlásit předem. Samotné
přihlašování bude probíhat až na první ukázkové
přednášce. Kurzy budou jako v minulém semestru
zpoplatněné částkou 200 Kč za kurz. Podmínkou
pro účast na studiu je nárok na starobní nebo invalidní důchod.
Virtuální univerzita tře ho věku bude zahájena
ve středu 3. 10. 2018 v 9.00 v počítačové učebně
kurzem České dějiny a jejich souvislos . Stejně
jako v minulém semestru se budou kurzy střídat.
Proto bude následující týden 10. 10. 2018 v 9.00
spuštěna první přednáška kurzu Cestování – co jste
možná nevěděli.
PŘEHLED KONANÝCH PŘEDNÁŠEK
Kurz
Datum přednášek
České dějiny a je3. 10. 2018 17. 10. 2018 31. 10. 2018 14. 11. 2018 28. 11. 2018 12. 12. 2018
jich souvislos
Cestování – co jste
10. 10. 2018 24. 10. 2018 7. 11. 2018 21. 11. 2018 5. 12. 2018 19. 12. 2018
možná nevěděli
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Příběh „Putovní knihovny“ v Liblicích
Již delší dobu jsem přemýšlela, jak přispět k dění v obci, a několikrát jsem narazila na projekt „venkovní“
knihovny nebo „knihobudky“ již v několika městech. Tento nápad se mi zamlouval, protože jsem si říkala, že
každý má doma určitě nějakou knihu, kterou již nepotřebuje nebo nechce a rád by ji věnoval do naší „Putovní
knihovny“. V momentě, když byl odstraněn telefonní automat z budky na návsi, mě napadlo, že by se dala
využít pro tento účel. Po prvotní domluvě s Městským úřadem byla ovšem dohodnuta jiná varianta i místo.
„Putovní knihovna“ je již na svém místě, první
knihy a časopisy již našly svoje uplatnění, takže se
můžete přijít podívat a třeba i přidat nějakou knihu
nebo si některou vzít na čtení.
A proč vypadá zrovna takto? Je napuštěná přírodním voskem pro deš , pro zachování přírodní
barvy a hlavně proto, aby upoutala pozornost a díky tomu v ní postupně přibývaly další knihy.

Věřím, že se knihovna brzy zaplní a bude sloužit svému účelu. Ráda bych poděkovala paní Dočkalové
z MěÚ Český Brod za vstřícnost při umístění knihovny, Technickým službám za její připevnění a Městu
Český Brod za sponzorský dar na tuto knihovnu.
V neposlední řadě i předsedkyni Spolku přátel obce
Liblice Ireně Kuklové za následnou pomoc.

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO DOMÁCNOSTÍ
Pro obyvatele všech bytových domů v Českém Brodě Technické služby Český Brod, Palackého 339 vydávají zdarma
tašky na tříděný odpad do domácnos v době od 6.00 do
11.00 a od 12.00 do 14.00 hodin. K dispozici jsou dva typy
velikos :
Typ A „velká“ - 35 cm šířka x 50 cm x výška 26 cm hloubka,
Typ B „menší“ - 25 cm šířka x 40 cm x výška 25 cm hloubka.

Ivana Havlínová, kronikářka Liblic,
členka Spolku přátel obce Liblice
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SLÁDEK: Ale stejně: jsou to paradoxy, co? VANĚK: Hm
Povídání o českobrodském gymnáziu uvodil kousek textu vypůjčený z Havlovy hry AUDIENCE. A kde je
souvislost? Tak čtěte.
Tři roky vedení gymnázia usilovně pracuje na tom,
aby mohlo dojít v rámci operačního programu
životní prostředí k realizaci spousty stavebních
úprav, které budova školy opravdu nezbytně potřebuje. Projekt se jmenuje „Snížení energe cké
náročnos budovy Gymnázia Český Brod“. Dávno máme hotovou projektovou dokumentaci, je
schváleno kofinancování z krajského úřadu i z EU.
Stavební povolení nabylo právní moci a pla již od
18. září 2017. Od 15. května 2018 víme, kdo vyhrál
veřejnou zakázku na realizaci celé akce. První potřebné peníze jsou od června na našem účtu.
Harmonogram realizace to ž počítal s m, že se
začne pracovat v červnu 2018. S nadějí jsme proto
očekávali, že za tři měsíce nejideálnější stavební
sezóny proběhnou ty nejšpinavější práce, a že se
žáci vrá po prázdninách do uklizené školní budovy. I tak je práce naplánováno více než dost. Naivně jsme si mysleli, že dál to všechno půjde flexibilně zorganizovat za běžného provozu. Projekt má
stanovenu dobu realizace až do října 2019, takže
žádný problém.
A tady jsou ty paradoxy. Nepracovalo se ani v červnu, ani červenci a i v srpnu se fyzicky nic kolem
realizace nestalo. Probíhaly to ž zákonem předepsané úkony a všechna možná ověřování. Rada
kraje na svém zasedání teprve 6. srpna rozhodla,
že může ředitel školy podepsat smlouvu. Oficiální zápis z tohoto jednání byl ale k dispozici až za

dalších deset dní. Konečně jsme se dobrali toho,
že 3. září mohlo dojít k podpisu smlouvy o dílo. Ta
nejlepší stavební sezóna je, bohužel, již pro letošní rok pryč. Máme o to větší příležitost prokázat,
že jsme skutečně flexibilní. První říjnovou sobotu
v roce 2019 nás čekají oslavy 100. výročí založení
našeho gymnázia. A my si chceme dát záležet, aby
bylo všechno v tom nejlepším pořádku. Držte nám,
prosíme, palce.
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia
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Svatováclavské střelecké slavnos 2018
Tento rok se uskuteční již desátý jubilejní ročník Svatováclavských městských střeleckých slavnos ve střelbě
historickou kuši. Soutěž se uskuteční 29. září 2018 na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici.
divadla určeného pro nejmenší návštěvníky, ukázkovou dobovou kuchyni a zejména pro mladší návštěvníky bude možnost si mimo soutěž vystřelit
z malé kuše. V neposlední řadě se můžete občerstvit v krčmě U Vola.

Střelecké slavnos zahajují v 11.00 slavnostní přísahou všech střelců a po přísaze soutěžní střelba
začíná. Soutěž pro střelce z kuší je rozdělena do tří
čás , kdy v prvním kole střílí všichni přihlášení dvanáct ran na vzdálenost dvace pě metrů na terč
o průměru 40 cm, do druhého kola se dostává šest
nejlepších z kola prvního a střílí čtyři rány na přesýpací hodiny – trámek, tře kolo střílí tři nejlepší ze
střelby na trámek a to vsedě na stoličce po jedné
ráně na malovaný terč. Vzhledem k tomu, že nemálo střelců již vlastní skutečně zdařilé repliky gockých kuší, rozhodli jsme se doplnit letošní soutěž
ještě o jednu střílenou disciplínu věnovanou právě
přesné replice kuše z patnáctého stole .

Ten, kdo navš ví střelecké slavnos v Českém Brodě, uvidí celou řadu kuší v akci a seznámí se s různými typy zařízení pro napínání kuše, používanými
šipkami a samozřejmě i s dalším příslušenstvím
souvisejícím s kušemi. To vše uvidíte jak na sta cké ukázce, tak samozřejmě v akci. Připravena budou i některá řemesla, zmiňovaná polní kuchyně
a mnoho dalších netradičních zážitků.

Soutěž je určena výhradně pro střelce z historických kuší a ručnic a to zcela v duchu střeleckých
slavnos pozdního patnáctého věku v Čechách,
tedy době poděbradské a jagellonské.

Přijďte nasát atmosféru dobových střeleckých
slavnos a podpořit zejména naše brodské střelce,
kteří porovnají své střelecké umění s řadou střelců
z celé republiky tak i ze zahraničí.

Samotná soutěž je doplněna o zajímavý doprovodný program, tak jak tomu bylo i v minulos .

Za podpory města Český Brod pořádá Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta Český
Brod.

Uvidíte střelce z kuší a ručnic v akci. Dozvíte se
mnoho zajímavos o vývoji střelných a palných
zbraní. Spatříte boj městské hotovos , představí
se dobová hudba, uvidíte představení loutkového

Broda hrrr a kuším zdar!
Mar n Semrád, G.B.B.
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Českobrodská vzduchovka, poděkování
V sobotu 25. 8. 2018 proběhl již sedmý ročník Českobrodské vzduchovky. Soutěž se uskutečnila za českobrodskými hradbami, kdy začátek střeleb byl letos nově stanoven na 13.30 hod.
Letošního ročníku se zúčastnilo dvacet osm dospělých střelců, kteří se utkali ve třech střílených
disciplínách, a osm juniorů, kteří stříleli ve své kategorii.
O vyrovnanos soutěže a kvalitě střelců svědčí
fakt, že řada soutěžících dosáhla shodných nástřelů. Rozdíly v nastřílených bodech nebyly velké
a mnozí obsadili shodná místa. Možná je v tom
jistá symbolika, ale … nejshodnějším počtem nastřílených bodů byla letos číslovka 68. Letos si připomínáme 100 let od vzniku naší republiky v roce
1918 a 50 let od nešťastné invaze vojsk varšavské
smlouvy v roce 1968. Že by letos byly v kurzu osudové osmičky?
Nyní se však pojďme podívat, jak vše probíhalo
a dopadlo. Po třinácté hodině se k zápisu dostavilo
mnoho známých tváří a předpokládaných favoritů
soutěže. K jistým smolařům letos patřil pan Milan
Rollo hájící barvy skautů, konkrétně 14. stř. Psohlavci, kterému se po famózním začátku, kdy se mu
podařilo zasáhnout hned po sobě tři čisté desítky,
rozbila zbraň a dostřílet musel půjčenou vzduchovkou. Jako černý kůň soutěže se ukázal být pan Jan
Slavík, který měl v základní čás stejný nástřel jako
smolařův bratr Pavel Rollo, tedy 79 bodů. Oba
úspěšné střelce pak ale vysoko přestřílel pan Tomáš Opršal, který dosáhl 97 bodů. Jen těsně o bod
se umís l na čtvrtém místě střelec z pořádajícího
spolku G. B. B. pan Mar n Picek.
Ve finálové střelbě vedené na 25 m, kdy se střílí
na srdce ptáka o rozměrech 4,5 x 4,5 cm zvítězil
Tomáš Opršal, druhý byl Jan Slavík a tře místo obsadil Pavel Rollo.

V juniorské kategorii obhájil první místo Fran šek
Semrád, druhý byl Michal Jelínek a tře příčku obsadil Matěj Tůma.
Nevíme, jak to děláme, ale ač nikdy nikoho z ciziny nezveme, skoro vždy má Českobrodská vzduchovka mezinárodní účast. Krom Slováků, které lze
skoro považovat za přespolní, se již účastnili Irové,
Rusové a letos to byl pan David Leon z Anglie. Z toho lze snadno odvodit, že všechny cesty vedou do
Českého Brodu.
Závěrem zbývá poděkovat všem, střelcům a těm,
kteří je přišli podpořit či se jen tak podívat. Děkujeme a doufáme, že se Vám letošní ročník líbil
a příš rok se znovu opět setkáme. Poděkování
patří samozřejmě i všem účastníkům doprovodného programu, Technickým službám Český Brod
a samozřejmě Městu Český Brod, za jehož podpory
se soutěž konala.
Výsledky na: h p://www.brodahr.cz/ceskobrodska-vzduchovka-2018-vysledkova-lis na/
Mar n Semrád, G.B.B.
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NZDM Klub Zvonice v novém
Od začátku školního roku se NZDM Klub Zvonice přestěhoval do nově zrekonstruovaných prostor v areálu
nemocnice. My i dě a mládež, kteří klub navštěvují, z toho máme velikou radost. Rekonstrukce proběhla
díky naší dlouhodobé spolupráci s Městem Český Brod, které je i majitelem objektu.
Věříme, že NZDM Klub Zvonice nalezl konečně trvalé zázemí v našem městě, které je pro poskytování a rozvoj služby velmi důležité. Klub jsme začali provozovat v roce 2000 v prostorách zvonice
u evangelického kostela v parku. Odtud také vznikl
jeho název.
V roce 2002 se nám díky úspěšným žádostem
o dotace podařilo prostory zvonice zrekonstruovat
a klub zde působil až do roku 2015. Mezi m, v roce
2007, jsme naši činnos zaregistrovali jako sociální službu, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Od září roku 2015, kdy skončila smlouva
o pronájmu, jsme se museli přestěhovat do náhradních prostor – klubovny SK na Ku lce. I sem si
naši klien našli cestu. V obou těchto místech jsme
byli rádi, avšak vždy jsme museli počítat s m, že
prostory slouží zároveň i k jiným účelům, než jsou
činnos NZDM.
V nových prostorách konečně stavební řešení i vybavení klubu odpovídá potřebám dě a mládeže,
pro které je klub určen. Nízkoprahové zařízení
pro dě a mládež Klub Zvonice je sociální služba,
určená dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let.
Návštěvníci u nás najdou možnost bezpečného
trávení volného času, máme tu fotbálek, horolezeckou stěnu, koloběžky, keramickou pec, spoustu
stolních her. Venkovní prostranství nabízí možnos
dalšího vyži .

Důležité je, že prostřednictvím této nabídky navazujeme s mladými návštěvníky kontakt. Naši zkušení pracovníci jim mohou snáze pomoci řešit jejich
nejrůznější životní situace, se kterými se nemohou
nebo nechtějí obracet na nikoho jiného. Nachází
zde zázemí, ak vity zaměřené na vzdělávání, prevenci, rozvoj vzájemných vztahů, vztahů mezi vrstevníky, mezigeneračních i rodinných. Řešíme zde
problémy s učením, výběr povolání, konflikty, posilujeme sebevědomí a sounáležitost, finanční gramotnost, schopnost respektovat pravidla, schopnost těšit se ze svých dovednos .
A jak je to s návštěvnos klubu? V minulých letech
sem denně přicházelo 20 dě , během roku se jich
zde vystřídá více než 100. Otevřeno máme v pondělí, úterý, ve středu a v pátek, vždy odpoledne.
Děkujeme Městu Český Brod, díky jehož projektu
byly tyto prostory zrekonstruovány. Projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve výzvě
č. 29 Rozvoj sociálních služeb z IROP. Zveme vás na
otevření klubu, které proběhne 26. 9. od 15 hodin.
Kromě prohlídky prostor se také dozvíte, jak klub
funguje a v čem jsou jeho služby prospěšné a pro
naše město potřebné.
za LECCOS, z. s. Jana Kratochvílová
a Dita Nekolná
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Dotační příležitos z Pošembeří
MAS Region Pošembeří má na konci července 2018 za sebou již pět dotačních výzev.
Dvě dotační výzvy byly z Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ) zaměřené na sociální problema ku a prorodinná opatření. Do výzvy se sociální
problema kou se přihlásili 4 žadatelé a v současné
chvíli probíhá věcné hodnocení.

a Cyklodoprava (výstavba samostatných stezek pro
cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, realizace liniových opatření pro cyklisty). V této výzvě mohou
podávat žádos obce a dobrovolné svazky obcí.

Z Programu rozvoje venkova (PRV) byla vyhlášena
výzva zaměřená na zemědělské podnikatele, podnikatelské subjekty, mikropodniky a malé podniky
ve venkovských oblastech. Tema cky byla výzva
zaměřena a rozdělena na Podporu místního zemědělství (Fiche 7 – alokace 3.800.000 Kč), Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh (Fiche
8 – alokace 840.600 Kč) a Rozvoj agroturis ky a inves ce do rozvoje nezemědělských činnos (Fiche
9 – alokace 4.203.000 Kč). Žádos bylo možné podávat do 4. 7. 2018, bylo přijato 10 projektů a nyní
probíhá věcné hodnocení a výběr projektů.

Druhá výzva s názvem Vzdělávání 02 byla vyhlášena 20. 6. 2018 (s celkovou alokací 10 mil. Kč) se
zaměřením na budování infrastruktury základních
škol a zájmového, neformálního a celoživotního
vzdělávání. Žádos je rovněž možné podávat do
17. 10. 2018. Podporované činnos musí být s vazbou na Klíčové kompetence (komunikace v cizích
jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory) a Budování
bezbariérovos škol. Podporované činnos jsou
Stavební práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí,
úpravou infrastruktury, nákup pozemků a staveb,
pořízení vybavení budov a učeben.

Za m poslední dvě výzvy pochází z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) a jsou
zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury a inves ce do vzdělávání.
První výzvou byla Bezpečnost 01, která byla vyhlášena 11. 6. 2018 (s celkovou alokací 11 mil.
Kč), přičemž žádos je stále možné podávat do
17. 10. 2018. Podporovanými činnostmi jsou Bezpečnost dopravy (výstavba, rekonstrukce a modernizace chodníků podél silnic I., II. a III. třídy,
výstavba, rekonstrukce a modernizace podchodů
nebo lávek pro chodce přes silnice I., II., a III. třídy)

Více informací k výzvám se zájemci mohou dozvědět na h p://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/
dotace-2014-2020/.
Bc. Gabriela Vraj, Region Pošembeří o.p.s.
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Legendy v Alze a na motokárách
Neděle 5. srpna 2018 se do naší kroniky zapíše jako další legendární den. Den, kdy si Legendy udělaly malý
výlet do Prahy, aby navš vily logis cké centrum Alzy a poté se vydaly do největšího motokárového centra
v ČR. A k tomu všemu se výpravě podařilo ukázat, že sbírání zkušenos je otázkou času a toho ještě nebylo
úplně dosaženo. Ale vezměme to pěkně popořadě…
První malý přešlap byl, že se ne všichni dostavili na
nádraží. Někdo protože zapomněl, David protože
zaspal. Ani na nádraží to neměli všichni jednoduché, takže začala oblíbená hra, kdo mi půjčí drobné
na PIDku. Tuto soutěž vyhrál Kubíček. Naše cesta
směřovala do Horních Počernic do logis ckého
centra Alzy, kterým nás provedl Jan, jenž v Alze
pracuje jako školitel a popsal nám celý proces od
naskladnění zboží až po jeho expedici ke konkrétním zákazníkům. Viděli jsme spoustu technologie
a byli velice překvapeni, kolik kilometrů po skladě
může zboží najezdit na automa ckých dopravnících, než je finálně zabaleno a připraveno k vyzvednu či odeslání.
Po necelých dvou hodinách jsme
se přesunuli na motokáry do nedaleké Praga Arény. Ve dvou dese minutových jízdách jsme si všichni
vzájemně poměřili své řidičské
schopnos a i zde se našel prostor
pro bohulibé chvástání Šíši o tom,
jak všechny beznadějně porazí.
A víte, kdo je tře ? To je až ten
v pořadí druhý, kdo nevyhrál, v Šíšově případě obě kola. Motokáry
každopádně byly zlatým hřebem
dne a věřím, že bychom tam vydrželi doteď...
Když už se na zpáteční cestě zdálo, že jsou všechny útrapy u konce,

tak z čista jasna zazářil Mára, když nes hl vystoupit
z autobusu a popojel dál, aby mohl ukecat autobusáka na zastávku mimo běžnou trasu.
Na závěr jsme v Kyjích maličko zmokli, ale vzhledem k dlouhodobým vedrům to bylo spíše nečekané zpestření, než nepříjemnost.
Náš výlet proběhl jako dobrovolné prázdninové
setkání v rámci Fénixe – čekatelského kurzu, který
na letošním táboře začátkem prázdnin odstartoval
pro naše rovery a rangers.
Jan Novák, Psohlavci 14
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Oslavy 100. výročí vzniku republiky
Že je naší republice letos právě sto let, ví asi každý. A je nám také všem jasné, že málokteré výročí – a navíc
tak pěkně kulaté - bychom považovali za významnější. Proto bychom velmi rádi toto veliké jubileum důstojně oslavili společně se všemi občany Českého Brodu i okolí.
Stoleté oslavy proběhnou záměrně pár dnů před
28. říjnem, který je m „dnem D“. Důvod je ryze
prak cký: 28. říjen vychází přesně uprostřed pě
volných dnů... Proto celé oslavy vypuknou už v sobotu 20. října a skončí ve čtvrtek 25. října.
Hlavním centrem oslav se stane naše sokolovna,
kde hlavní program proběhne právě 20. října. Program se sice ještě vyvíjí, ale kosterní body už jsou
dané. V sokolovně bude po celý týden instalována
velká výstava o historii republiky s řadou zajímavých artefaktů, dále pak samostatné výstavy sokolské a výstavka junácká. Oficiální část vypukne za
přispění městské gardy, nástupu praporečníků z řad
sokolů, legionářů a skautů a slavnostním přivítáním přítomných. V rámci programu pak návštěvníci
budou moci mimo jiné zhlédnout ukázky sletových
skladeb, se kterými naši členové sklízeli úspěch na
letošním XVI. sletu i pohybové ukázky sportovních
oddílů. Pro malé i velké zde
budou připraveny kvízy
a hádanky, za které bude
možné získat i malou odměnu. Těšit se můžete i na
vystoupení žáků Základní
umělecké školy, promítání
filmů a fotografií, prohlídku sokolovny, autogramiádu a představení zajímavé
knihy či přednášku o historii Sokola.

Jedním z velmi zajímavých bodů bude odhalení
nových soch našich gryfů, které musely po dlouhé,
stotřice leté službě, střechu sokolovny pro svůj
havarijní stav opus t. Nyní se v inovované podobě
vracejí zpět a my věříme, že nás budou dál hlídat
stejně věrně jako jejich předchůdci. Sochám požehnají oba naši českobrodš faráři a do jedné z nich
pietně uložíme prsť z památného bojiště u Zborova, kde v roce 1917 umírali za naši svobodu češ
legionáři. Pokud budou mít přítomní zájem, budou
se moci podepsat k lis ně se vzkazem budoucím
generacím, kterou do sochy uložíme také.
Večer proběhne v sokolovně slavnostní koncert
v podání po světě i u nás známého Filharmonického komorního orchestru.
Až do čtvrtka 25. 10. bude v určený čas sokolovna přístupná školám i veřejnos , protože výstavy, přednáška i promítání zde poběží každý den.
V rámci tohoto týdne proběhnou i další akce, mezi
nimi např. tema cká hra v ulicích města, komentovaná prohlídka našeho hřbitova s přiblížením těch,
kteří bojovali v 1. světové válce a mezi další zajímavé počiny bude jistě i výklad o budovách z doby
první republiky.
25. října naše oslavy ukončíme pietním položením
věnců k pomníku T. G. Masaryka a vysazením stromu života ve spolupráci s Výborem dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové. Posledním bodem programu
oslav 100. výročí naší republiky budou „Osmičky“,
komponovaný pořad gymnázia, ve kterém budou
za účas pozvaných hostů probrány významné roky
naší republiky, které jsou zakončeny číslovkou 8.
Věříme, že si bohatý program této akce nenecháte
ujít a za všechny, kdo oslavy připravují, si Vás na ně
dovoluji co nejsrdečněji pozvat.
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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VOX: Horký podzim
Na nečekané změny tempa podle nálady pana sbormistra, kterými nás udržuje v bdělos , jsme si docela
přivykli. Náš umělecký program měl však doposud docela pravidelný rytmus s vrcholy v období Vánoc
a koncem školního roku při fes valu Podlipanské hudební slavnos . Letos nás však čeká i doslova horký
podzim. Začali jsme na něm pracovat už na letním soustředění v Orlických horách. První, rozhodně ne
tradiční, zkoušku jsme pak absolvovali hned v pondělí 3. září v sále pražského Hlaholu.
Pro koncerty repertoáru, který zpíváme s doprovodem velkého filharmonického orchestru, jsme tam
získali výborné parťáky. Zpěvácký spolek Hlahol patří k nejstarším tělesům u nás a na tradici sahající
do nejlepší éry Smetanovy a Dvořákovy jeho dnešní generace energicky navazuje. Když nás počátkem
roku oslovili organizátoři Dnů evropského dědictví
z partnerského Havlíčkova Brodu, věděli jsme, že
Dvořákova Lužanská mše na slavnostním koncertě
nemůže chybět. Spolu s Requiem od G. Fourého
a modlitbou Jeana Raceina jsme ji tam uvedli už
v sobotu 8. září. Myslím, že jsme docela zabodovali:
„Společný slavnostní koncert sborů Vox Bohemica a Hlahol v Praze je možno považovat za jeden
z vrcholů kulturního programu v rámci Národního
zahájení Dnů evropského dědictví v Havlíčkově Brodě. Profesionální výkon umělců obou těles přinesl
mimořádný a emo vní zážitek všem posluchačům,
kteří zaplnili interiér kostela do posledního místa.
Jménem spolupořadatele Národního zahájení EHD
touto cestou vyjadřuji uznání a poděkování za mistrovský výkon, který nám oba soubory v Havlíčkově Brodě předvedly,“ zhodno l místostarosta
města a zároveň předseda Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezka Libor Honzárek. „Podle
mého názoru nám sbor v kostele Nanebevze Panny Marie připravil ojedinělý zážitek, jeho souhra
byla velmi působivá. Orchestr hrál výborně, sbor
zpíval čistě, musím pochválit především sopranistku. Myslím, že aplaus i návštěvnost byly jasným důkazem toho, že tento koncert, a nebojím se to říci,
byl monumentální,“ řekl jeden z návštěvníků a zá-

roveň učitel havlíčkobrodské ZUŠ J. V. Stamice, který vychoval řadu úspěšných umělců Josef Brožek.
Obě větší skladby si během horkého podzimu ještě
zopakujeme při uvedení s dalším pražským sborem
od sv. Jakuba, který má také bohatou uměleckou
historii.
Pozvání jsme přijali také od organizátorů koncertů
Katedrály pomáhají katedrále. Jedná se o benefici ve prospěch stavby nových varhan do pražské
katedrály sv. Víta. Náš koncert uvedeme v Kutné
Hoře – Sedleci 16. listopadu.
Dvořákovým Te Deum budeme provázet oslavy
100 let naší republiky v Kolíně s tamní filharmonií
a partnerskými sbory z Lysé nad Labem a Kolína.
Výročí republiky s naším doprovodem si připomenou také 30. září v Přistoupimi. Tradiční svatomarnské posvícení pak zpěvem oslavíme ve ls bořském kostele.
Po takovém kvapíku se už jistě budeme těšit na
předvánoční zklidnění při sérii „Rybovek“ a pastorel.
Náš sbor také letos opus lo několik dlouholetých
opor. Ať už jsou důvodem náročná studia či rodinné putování, děkujeme jim za spolupráci, krásné
společné chvíle a kamarádství. Posílily nás i nové
tváře a přesun mezi hlasy si vyzkouší několik mladších talentů. Vox má ale stálou přitažlivost – tedy
neváhejte a zakuste fajn partu a především energii, kterou dobýváme z nádherné sborové muziky.
Každý čtvrtek od 18.00 v divadle J.K. Tyl naší milé
ZUŠky!
Těšíme se na Vás!
Aleš Kašpar
foto: Václav Haláček
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Máme směr, máme Kompas
Vážení občané Českobrodska, milí studen a rodiče, jsem velmi potěšena, že vás mohu oslovit prostřednictvím Zpravodaje. Jmenuji se Darina Doškářová a jsem od 1. srpna 2018 novou ředitelkou SOŠ v Českém
Brodě - Liblicích. Jsem vystudovaný ekonom, mám více než dvace leté zkušenos v pedagogické či lektorské činnos . Jsem op mista a mám ráda nové výzvy. Jsem přesvědčena, že naše škola stojí na pevných
základech, má skvělé žáky i kvalitní pedagogy. Naším cílem je budovat dobré jméno školy, nadále rozvíjet
kompetence pedagogického sboru a být atrak vní pro potenciální nové studenty.
Do nového školního
roku přicházíme s novou vizí, která zní:
vytváříme partnerské
a podnětné prostředí, podporujeme chuť
a potřebu poznávat,
obohacujeme se o fakcké znalos , rozvíjíme
komunikační a sociální
dovednos , přijímáme
osobní odpovědnost
a soustředíme se na to, abychom obstáli v reálném
životě. Nově pak přicházíme s koncepcí vzdělávání,
kterou jsme nazvali Kompas. Kompas je zařízení
k určování světových stran. Naše koncepce je založena na čtyřech hlavních principech, jejichž počáteční písmena jsou tvořena z počátečních písmen
světových stran – Spolupráce, Vytrvalost, Jedinečnost a Zodpovědnost.
Výrazně jsme aktualizovali výuku oboru informační
technologie. Náš tým oslovil přední firmy v oblasIT a dal na jejich zkušenos a současné trendy.

Nově jsme též součás projektu Pohodová škola
– účetní program Pohoda nám bude pomáhat při
výuce účetnictví. Do výuky zařazujeme čtenářskou
gramotnost, abychom vedli žáky k efek vní práci
s textem a usnadnili jim nejen přípravu k maturitě.
Každý měsíc budou mít naši žáci možnost posnídat
s vedením školy a pedagogy v rámci neformálních
setkání. Připravujeme celou řadu akcí, na kterých
se chceme potkávat nejen s dalšími školami v regionu, ale i s občany. Nový školní rok jsme odstartovali
skupinovým bubnováním, které pomáhá naladit se
na stejnou vlnu při budování dynamiky týmů.
Věřím, že budeme mít příležitost se osobně potkat při akcích naší školy a vy se tak budete moci
přesvědčit o tom, že SOŠ Český Brod – Liblice je
správná volba.
Přeji všem žákům a studentům úspěšný školní rok,
nám pedagogům mnoho inspira vních okamžiků
ve společnos našich žáků a zároveň nám všem
přeji pevné zdraví a mnoho elánu.
Darina Doškářová, SOŠ Český Brod-Liblice
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Sportovní ak vity na ZŠ Tyršova
V závěru loňského školního roku zbyl čas na několik sportovních akcí, z nichž některé naší škole přinesly
i výrazné úspěchy.
V polovině posledního měsíce školního roku, v pátek 15. června, se naši chlapci z 8. a 9. tříd zúčastnili druhého ročníku florbalového turnaje O pohár
českobrodského krále děravého míčku. Letošního
ročníku se zúčastnily týmy ZŠ Žitomířská, ZŠ Tyršova a ZŠ Úvaly, českobrodské gymnázium a základní
škola z Poříčan, pro kterou byl turnaj premiérou.
Systém turnaje byl pro diváky atrak vní, po zápasech základních skupin se odehrálo velice napínavé
play oﬀ, kdy některé zápasy musely rozhodnout až
nervy drásající samostatné nájezdy. Oba týmy reprezentantů Myšárny předváděly od počátku turnaje velice sympa cké výkony a zvlášť zkušenější
tým, složený především ze žáků loučících se devátých tříd, se od prvního zápasu hnal za úspěchem
v podobě zisku některého z pohárů. Na vítězství
nakonec kluci nedosáhli, ve finále jim už docházely síly a podlehli sokům z gymnázia, ale konečné
druhé místo je pro všechny zúčastněné obrovským
úspěchem.
O týden později, 22. června, se na stejném místě utkaly ve florbalových bitvách také dívky. Turnaj děvčat se konal v letošním roce zcela poprvé,
ale hráčky i jejich učitelé se na závěr jednohlasně
shodli, že i dívčí kategorie si zaslouží svůj pravidelný turnaj. Tentokrát se zúčastnily se „pouze“ obě

českobrodské základní školy a gymnázium. Každá
ze škol dovedla dvě družstva, gymnázium nominaci pojalo v lehce alterna vním duchu a složilo
pouze jeden tým dívek. Druhý tým, který z gymnázia dorazil, byl to ž vítězným mužstvem chlapeckého turnaje! Pro děvčata bylo ale měření sil
s kluky velkou výzvou a rozhodně jim nic nedarovala. Chlapci od začátku turnaje věděli, že budou
ve všech zápasech hrát v oslabení, pouze ve čtyřech hráčích v poli pro pě dívkám, a zároveň
respektovali i návrh organizátorů, že každé jejich
utkání překvapivě nezačíná 0:0, ale že prohrávají
s děvčaty 0:3. I přes tyto hendikepy se chlapcům
podařilo ve všech zápasech zvítězit a diplom za 1.
místo v dívčím florbalovém turnaji si tak odneslo
opačné pohlaví. Nominace děvčat ze ZŠ Tyršova
byla významně ovlivněna zraněními a výlety jednotlivých tříd, ale i přesto si mladší dívky dokázaly
probít cestu až na stupně vítězů a obsadily celkově
krásné 3. místo. Jediná prohra na turnaji je potkala
právě v souboji s chlapci.
Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova
foto: Tereza Langová, ZŠ Tyršova
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Vzdálený les za městem, aneb expedice Kácovec 2018
V neděli 17. 6. 2018 se naše třída 8. A vydala na třídní výlet do přírody. Přibližně okolo páté hodiny jsme měli
sraz na nádraží v Českém Brodě. Potom, co jsme jídlo a vše potřebné naskládali do auta (to jediné se to ž
vezlo autem), jsme nasedli do vlaku a mohlo se vyrazit. Čekaly nás cca dvouhodinová cesta a dvě přesedání.
Hned ve vlaku se probíralo, co budeme na našem‚
„dvoudeňáku“ dělat. Asi nejvíc jsme si chtěli zahrát
ping pong a so ball. Když jsme dorazili do Soběšína,
měli jsme přichystanou večeři v místní restauraci.
Pořádně “nacpaní” jsme vyrazili na místo určení.
Nemyslete si, že to byla nějaká obyčejná cesta bez
zpestření! Celkem třikrát jsme přecházeli brod, a to
potmě! Zvládli jsme to na jedničku a bez baterky! :-)
Okolo jedenácté hodiny jsme dorazili na místo určení, ustlali si na terase, vyčis li si zuby a usnuli.
Pod terasou tekl potok. Někoho to krásně uspávalo, někoho to dohánělo k šílenství.

pong. Po hodině volna jsme vyrazili na procházku.
Když jsme se vraceli z procházky, šli jsme po strmější louce a skoro všichni‚ „váleli sudy“.
Celé odpoledne patřilo jen hrám. Mezi m jsme se
s hli vykoupat v řece Sázavě. Klasikou jako vždy
bylo, že se k večeři opékají buřty. Byly vynikající.
Po druhém ranním probuzení jsme si dali snídani,
uklidili tábor, odešli na oběd a pak nás čekala cesta
domů. Všichni jsme se vrá li v pořádku a odpočinu . Výlet se nám líbil.
Bára Kozová, ZŠ Žitomířská

Po ranním budíčku jsme posnídali a nastal čas pro
různé ak vity. Samozřejmě všichni šli hrát ping
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Zahájení nového školního roku 2018/2019
Prázdniny utekly velmi rychle a začíná nový školní rok. Prvňáčky jsme uvítali na nové škole v parku za nemocnicí, počasí nám nakonec přálo a vše proběhlo bez deště. Do prvních tříd nastoupilo celkem 82 nových
žáků. Během prázdnin přišli do dalších tříd žáci z okolních obcí a celkový počet se zastavil na 635 žácích,
což je těsně pod plnou kapacitou školy (640). Velice mě těší zájem o naši školu, ale na druhou stranu mě
trochu děsí ten rostoucí počet.
Každý prvňáček obdržel pamětní list města Český
Brod, spoustu dárků a krásnou barevnou čepici
s logem naší školy. Ostatní žáci zahájili školní rok
ve svých kmenových třídách. V letošním roce jich
máme rekordní počet - 26.

Všem žákům přeji pohodový školní rok 2018/2019
a učitelům klidnou práci.
Mgr. Jiří Slavík,
ředitel ZŠ Žitomířská

Během prázdnin proběhla velká rekonstrukce na
hlavní budově. Inves ce dosahovala skoro 2,5 milionu korun, které město zapla lo za rekonstrukci WC
ve všech patrech hlavní budovy. Naše záchody tak
konečně patří do tohoto stole . Na všech chodbách
bylo strženo staré obložení a chodby jsou barevně
vymalované. Věřím, že se všem žákům bude ve škole líbit a vše zůstane dlouho čisté a nepoškozené.
Novinkou pro naše žáky a jejich rodiče je zavedení
školní pokladny pro žáky. Každý žák bude mít svůj
účet, na který mohou rodiče vkládat bezhotovostně částky dle potřeby. Učitelům odpadne vybírání
hotovos a všechny platby budou probíhat bezhotovostně.

TÝDEN KNIHOVEN 2018
Městská knihovna v Českém Brodě nabízí:
Knihovna pro celou rodinu – každý nově registrovaný dospělý čtenář má možnost přihlásit své
dě do městské knihovny zdarma, od pondělí 1. října do pátku
5. října 2018
Regionální historie v knihovně – výstavka zajímavých tulů regionální literatury z fondu městské knihovny, od pondělí 1. října do pátku 5. října 2018
Knihovna v sí – spuštění nových webových stránek městské knihovny, pondělí 1. října 2018
Knihohrátky – odpolední živé čtení pro dě a jejich dospělý doprovod, úterý 2. října 2018 od
16.00, vstup volný
Dveře knihovny dokořán – prohlídka prostor knihovny, ukázka knihovnických kronik, ochutnávka dobrot z knihovnické kuchyně, středa 3. října 2018 od 7.30
do 18.30, vstup volný
Domku, domečku, kdo v tobě bydlí? – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ,
od pondělí 1. října do pondělí 22. října 2018, každé
pondělí a čtvrtek dopoledne
Čtení sluší každému!
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Českobrodský víkend ve znamení mistrovství republiky v nohejbalu
V sobotu 25. 8. jsme v Českém Brodě pořádali jubilejní 50. ročník Mistrovství České republiky v nohejbalu
trojic mužů. Pro zkušený pořadatelský tým to byl tento rok již několikátý pořádaný turnaj na kolbiš ch za
sportovní halou.
Pro osvěžení chu fanoušků po nohejbalu jsme připravili hned několik specialit. Ledové nápoje za 10
korun, bohatá soutěž o ceny (mimo jiné například
zájezd na Mistrovství světa nohejbalu v Rumunsku,
či zapůjčení auta značky Hyundai na víkend), pro
nejmenší byl připraven skákací hrad s výhledem na
hrající ta nky na hřiš , či mnoho domácích dobrot
uvařených českobrodskými hráčkami.
Po sportovní stránce si šampionát připravil hned
několik překvapení. Nejdříve se ani jednomu domácímu týmu nepovedlo probojovat do vyřazovací čás turnaje, když oba týmy skončily tře
v základních skupinách, těsně pod hranicí zajišťující postup. Oči většiny diváků se upínaly k hráčům
Modřic, kteří mohli po čtvrté obhájit statut mistra
České republiky trojic. Tento sen se jim však rozplynul už ve čtvr inále. Do finále se tak postupně
probojovaly Čelákovice, kterým očividně brodská
,,klec’’ vyhovuje a Čakovice, které byly asi hlavním
překvapením turnaje. Kdo očekával nervy drásající
bitvu, bude muset čekat dál. Čakovice ovládly finále s přehledem ve dvou setech a zároveň ukázaly
nohejbalové obci, jak důležitý může být servis. Třemísto brali hráči Vse na a s bramborou odjížděli
domů Oranjes ze Šacungu.
Poslední prázdninovou neděli pořádal nohejbalový
oddíl TJ Slavoj Český Brod mistrovství České republiky v singlu žen.

Šestnáct účastnic bylo nasazeno do čtyř skupin.
Do play-of postupovaly vždy nejlepší dvě hráčky.
Skupinou A prošla nejlépe pozdější vítězka Foj ková. Druhé místo obsadila Tůmová ze Santošky.
Skupinu B ovládla domácí Vokáčová a postupovala
s Koscelánskou z Útěchova. Ve skupině C dominovala Cibulková před maďarskou singlistkou v dresu
Útěchova Körösi-Pál. A konečně skupinou D prošla
suverénně Bálková, již do čtvr inále doprovodila
Tomšová ze Santošky.
Ve čtvr inále pokračovala spanilá jízda Foj kové,
která povolila Körösi-Pál pouhých osm míčů. Zbylá klání patřily českobrodským barvám. Vokáčová
porazila Tomšovou, Cibulková přehrála Tůmovou
a Bálková s přehledem poslala ze hry Koscelánskou.
Vokáčová však narazila v semifinále na Foj kovou
a bohužel nepotvrdila svou ligovou bilanci, kdy
Foj kovou za poslední rok 2x za sebou porazila.
Ve druhém semifinále na sebe narazily domácí Cibulková s Bálkovou. Ve tře m setu se posledním
možným míčem nakonec prosadila Cibulková. Poražená Bálková pak vybojovala bronz v duelu pro
Vokáčové.
Ve finále první set vyhrála vršovická Foj ková
a druhý set Cibulková. V rozhodujícím tře m setu
však Cibulková nedokázala udržet koncentraci a tak
Foj ková po roce obhájila tul mistryně republiky.
Kdo by si snad chtěl Mistrovství připomenout,
může tak učinit na Youtube kanále Nohejbal TV.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci velmi dobře hodnoceného
MR v nohejbalu.
nohejbal TJ Slavoj Český Brod
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Atle cké soustředění v Hos nném 21. 8. – 26. 8. 2018
Pojď! Zaber! Skvělý! To zvládneš…! Povzbuzování atletům není cizí, takže by se bez něj ani naše soustředění neobešlo. Díky tomu, že hlavním tématem bylo mistrovství světa, ve kterém týmy: Afrika, Asie, Amerika,
Antark da, Evropa a Austrálie soutěžily v pě disciplínách, bylo fandění téměř nezbytné.
Po dokončení všech disciplín, tedy běhu do vrchu
(snaha dostat se na krátké kluzké tra až na konec), fotbale (v bodyzorbingových koulích), biatlonu (samozřejmě, že na běžkách) a v neposlední
řadě discgolfu, přišel na řadu zápočet poslední disciplíny. Vzhledem k blížící se velké událos nejen
pro sportovce, ale i pro všechny, kdo se na atle ku
rádi podívají, jsme se rozhodli poslední disciplínu
uspořádat v duchu Kon nentálního poháru (IAAF
Con nental Cup), na který jsme se k našemu obrovskému nadšení jeli podívat naživo do Ostravy,
kde se konal 8. – 9. září. Je největší atle cká soutěž, která se u nás může konat.
Kromě soutěžení jsme samozřejmě také pilně
trénovali. K tréninkům jsme měli k dispozici víceúčelové hřiště, workoutové hřiště pro kruhové
tréninky a posilování, park k dlouhým i krátkým
běhům a atle cký stadion v Trutnově, kde jsme
mohli trénovat všechny disciplíny, což pro nás bylo
skvělé. Když nebyly soutěže ani tréninky, tak jsme
například navš vili koupaliště, šli jsme se podívat
na pohádkové postavičky pochodu Loučení s létem
v Hos nném nebo zkoukli film v letním kině. Hrál
se kroket, sqash, petang, so ball, bruslilo se na

bruslích a chodilo po slack line. Soustředění uteklo
jako voda a my se v počtu 59 atletů vraceli v neděli
domů plni zážitků.
Byl to užitý týden plný smíchu, kamarádů, skvělé
kuchyně, ale i dřiny. Všichni se snažili a makali ať už
na náročném kruhovém tréninku nebo při náročném vstávání z postele. Ale vždycky se den završil
s úsměvem, který říkal: „Je to skvělý.“
Kristýna Jeníková
foto: David Machorek
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Letní soustředění aerobiku
Už druhým rokem vyrazil českobrodský aerobik na soustředění do Českého ráje. Počasí nám vyšlo na jedničku a tak jsme si krásné prostředí Malé Skály mohli užívat naplno.
První týden se náš hotel proměnil na Školu čar
a kouzel. Vděčné téma pohl lo dě i nás trenéry.
Dě rozdělil kouzelný klobouk do několika „kolejí“, týmů, ve kterých se snažily co nejlépe poprat
s úkoly, které jim profesoři z kouzelnické školy
připravili. Museli nakoupit kouzelnické pomůcky
v obchůdku a dávat přitom pozor na všudypřítomné mozkomory, zkoušeli se naučit umění telepae nebo poznat obsah kouzelných pytlíčků podle
vůně. Jedna z nejoblíbenějších ak vit byla chůze
po kluzké podložce a nechyběla samozřejmě i jízda
Maloskalským expresem.
Druhý týden naše malé svěřence vystřídali již zkušení závodníci. Tématem soustředění byla stolní
hra „La Catla“, která nás vtáhla a nepus la ven,
dokud jsme se nedostali až na konec. Ak vity byly

připraveny tak, aby naši svěřenci posílili svaly, nabrali fyzičku, ale měli i společné zážitky, které jsou
důležité, zvlášť proto, že společně trávíme během
školního roku, téměř každý den v tělocvičně.
Hned od září nám opět začíná kolotoč tréninků
v českobrodské sokolovně, víkendy plné závodů,
soustředění a školení. Začátek podzimu je zaměřený především na školení trenérů a zvyšování jejich
kvalifikace, potom se vrhneme na nové sestavy
a přípravu na novou závodní sezónu.
Více fotek ze soustředění a informací o naší práci
najdete na www.corridoor.cz
Za oddíl aerobiku Sokola Český Brod,
Corridoor tým Eliška Strakošová
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Hrdě slavíme 120 let existence klubu
SK Český Brod je 6. nejstarším fotbalovým klubem v ČR. Starší jsou pouze FK Loučeň 1893, SK Slavia Praha,
AC Sparta Praha, ČSK Uherský Brod, FK Meteor Praha VIII.
Historie klubu se začala psát v roce 1898, kdy
u zrodu kopané stáli studen Hyros, Winkler a Lukeš. Mezi slavná období klubu patřil vstup do divize roku 1948, za mco například v letech 1952,
1956, 1962, 1982 – 1990 se hrál v Brodě krajský
přebor. Do divize postoupil Brod opět v roce 1990
a po dvou letech se podařilo postoupit do ČFL.
Po krátké epizodě v krajském přeboru hrajeme již
7. rokem opět divizi.
120 let historie znamená stovky či spíše síce nadšenců – hráčů, trenérů, funkcionářů, rodičů, fanoušků a podporovatelů, kteří svůj sportovní život
spojili s naším klubem. Každý napsal svůj zlomek
historie. A právě o ni se chceme podělit. Sdílet naše
zážitky, potkat se s kamarády z dětství, prohodit
pár slov s trenérem, kterého jsem 20 let neviděl.
Znovu si připomenout ta velká vítězství, ale i prohry. Zasmát se historkám a v pům z kabiny nebo
zavzpomínat na ty, co nás ovlivnili a už tu nejsou.
Přijďte se s námi o ten svůj kousek historie podělit.
Společně slavíme v pátek 28. září. Dopoledne je věnováno široké veřejnos a především dětem – tradiční Ku lka v pohybu začíná již v 9.00. Odpoledne
bude plné fotbalu, na hřiš se vyřádí nejprve naše
béčko, hned poté od 16.30 áčko pro Sla ňanům.
Od 18.30 máme v plánu svatováclavský večírek,

hrát nám budou skvělé kapely. Určitě k našemu povídání a vzpomínání vytvoří tu nejlepší atmosféru.
Všichni naši členové, naši bývalí fotbalis , trenéři
a funkcionáři mají vstup na akci zdarma. Jak na to?
Stačí na našem webu vyplnit potvrzení účas na
oslavách. Pokud to nes hnete ani to nevadí, vyplníme ho s vámi rádi přímo na místě. Hlásit se můžete
taky telefonicky na telefon sekretáře 602 827 378.
Moc se na vás těšíme, protože jsme hrdi na naši
historii, které jste součás . Pro veřejnost jsou lístky
v předprodeji v informačním centru města nebo na
recepci v hale TJ Slavoj ČB.
Iveta Librová, SK Český Brod
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Začněte nový školní rok s bojovým uměním taekwon-do!
Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek Hosin Sool otevírá další školní rok! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwon-do! Máme nejširší nabídku tréninků v Čechách, minulý rok se nám již popáté
v řadě podařilo obhájit celkové vítězství Mistrovství České republiky.
V letošním prvním kole závodů Středisek talentované mládeže, konaném v červnu, jsme se opět
umís li jako nejlepší, s celkovým ziskem 29 zlatých
medailí. Tentokrát zde závodilo rekordních 210
účastníků bojujících za pět středisek, mezi nimiž
svou výhru získala i Nikol Křížová z Českého Brodu
v podobě zlaté medaile za sportovní boj. Také Elen
Jedidi si odvážela domů cenné kovy. Kromě bronzu ze sportovního boje dokázala vyhrát další první
místo ve speciálních technikách. Matyášovi Dvořákovi se povedlo vybojovat dvě stříbrné medaile za
sestavy a rovněž za sportovní boj. Nezahálela ani
Katrin Dejlová, ta se, opět v disciplíně sportovní
boj, nakonec umís la na tře příčce, stejně jako
poslední českobrodský závodník, Šimon Hrbek.
Všem pě účastníkům mto gratulujeme a děkujeme za jejich odhodlání i cenný příspěvek.

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 během celého roku, jen u nás
získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok,
lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte a zacvičte
si s námi v hale TJ Slavoj Český Brod pod vedením
Tomáše Komrsky.
Pro bližší informace a přesný rozpis tréninků navš vte náš web na tkd.cz.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool
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Zbořený Langův dům čp. 120 (a jak dál)
V dubnu letošního roku byl pro špatný stav a údajně nevratně narušenou sta ku do základů zbořen historický dům čp. 120 v ulici Prokopa Velikého, v základech možná už středověkých konstrukcí.
Původní objekt čp. 120 v minulos vznikl sloučením původních tří samostatných domů. První
písemná zmínka o domu (120/a) pochází z rentového rejstříku města Český Brod z roku 1444, kdy
jeho tehdejší majitel Jan Šišta prodal „své chalupy
pospolu a v jedno lěžící u struhy, kteráž jest mezi
láznú a příkopem u mostu kamenného z jedné
a Křížka Pěkníka ševce“ Jírovi ševci za 7 kop a 25
gr. českých. Později dům vlastnili např. Matěj Bázek
(† 1558), Jan Piknuska, koželuh Matěj Čeněk (od
1567) nebo řezník Stanislav. Posledně jmenovaný
prodal roku 1575 dům na Kouřimském předměs„v rohu uličky, kteráž běží ku potoku, jenž ode
mlejna jde, i s zahradou, kteráž při témž domě
jest“ Mar novi Sázavskému pekaři a Anně manž.
za 206 kop grošů míšeňských.
Do majetkových poměrů a viditelného rozkvětu
města Český Brod zásadní ničivou silou zasáhla třice letá válka (1618-1648). Během ní dům pravděpodobně při velkém požáru města 29. dubna 1628
nebo v listopadu 1639 vyhořel, resp. byl vypálen
a dlouhá dese le z něho k nebi čněly jen ohořelé zdi. Stejně dopadly prak cky všechny objekty v ulici Prokopa Velikého směrem na Malechov,
především sousední dva domy na místě dnešního
zbořeniště čp. 120.
Další zprávy o tomto místě máme až z doby po třice leté válce, konkrétně z roku 1666, kdy všechna
tři zmíněná spáleniště na Kouřimském předměs
„jdouce z brány k mostu po pravé ruce na rohu
podle potoka městskýho“ za symbolickou částku
skoupil erbovní měšťan Jiří Albrecht Šentál z Kerska, který původně působil jako hejtman nedalekých komorních panství Poděbrady a Brandýs,
a do Českého Brodu přišel krátce před rokem 1650.

Postupně ve městě skoupil víc opuštěných domů,
především na náměs , a propracoval se až na vrchol zdejší společnos – získal funkci císařského
rychtáře, tedy přímého zástupce českého krále ve
městě. Jiří Albrecht Šentál zemřel 1. 5. 1685 údajně
ve věku 74 let a pohřben byl po boku své manželky
a dalších příbuzných přímo v kostele sv. Gotharda.
Důležité ovšem je, že na místě spálenišť čp. 120
vybudoval zemědělský dvorec, který se pak dědil
v jeho rodě až do roku 1763, kdy ho jeho pravnuk
Michael Schönthal kvůli nezvládnutým dluhům nuceně prodal za 1000 zlatých Antonínu Krausovi.
Zásadní kapitola v dějinách domu na Kouřimském
předměs se začala psát 17. října 1852, kdy celou
usedlost s velkou zahradou (cca 5200 m2) koupili
za 2000 zlatých manželé Alois († 1897) a Rozálie (†
1904) Langovi. Rodina Langových přišla do Českého Brodu z jižních Čech na přelomu 18. a 19. stole
a roku 1802 koupil Fran šek Lang dům čp. 11 na
náměs . Jeho syn Alois se vyučil barvířem látek,
ovšem barvířské řemeslo prodělávalo v 19. stole
krizi, a tak se Alois rozhodl využít své kotle jiným
způsobem, vysázel ve městě rozsáhlý švestkový
sad a začal se živit vařením povidel a provozoval
také školku ovocných stromků, které sám rouboval. A mto způsobem vznikl rozsáhlý ovocný sad,
známý pojem v celém městě ještě ve 20. stole
jako tzv. Langova zahrada. Sad se táhl od domu
čp. 120 podél Šembery až k dnešnímu Pivovarskému rybníku, na jeho místě stojí v současnos mj.
i prodejna Pro-doma.
A právě Alois Lang přestavěl objekt do finální podoby a rozšířil ho až na hranu břehů potoka Šembery,
čímž zanikla ulička podél vody, zachycená ještě na
mapě Stabilního katastru v roce 1841. Nezbývá si
než přát, aby na místě zbořeného „Langova“ domu
vznikla architektonicky kvalitní a citlivá náhrada
a ideálně byla i obnovena stezka podél Šembery
do dnešního parku – přeci jen se lokalita nachází
v srdci městské památkové zóny a přirozená „zelená“ magistrála skrz město (např. po vzoru Poděbrad) je věc, která může Český Brod posunout
o kategorii výš.
PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D.
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Z knihovny

Sedm prázdninových čtení
Ani letošní horké léto neodradilo dětské i dospělé posluchače, a tak jsme se vždy ve středu odpoledne
společně sešli v městské knihovně na malém prázdninovém živém čtení.
Naše hrací pódium a jeho nejbližší okolí se sedmkrát zaplnilo dětmi a jejich dospělým doprovodem,
všichni si přišli poslechnout pohádkové, napínavé
a poučné příběhy, ale i veselé básničky, které jsme
pro ně vybrali z dětských knih. Připomněli jsme si

postavičky Křemílka a Vochomůrky a s nimi padesáté výročí uvedení večerníčku Pohádky z mechu
a kapradí v České televizi, nechyběly v py, hádanky a oblíbené obrázkové čtení.
Dvakrát jsme přivítali účastníky příměstských táborů RC Kos čka, menším dětem četla myška Minnie,
na ty větší se přišel podívat drakopes Falco z Nekonečného příběhu. Na závěr každého čtení dě
malovaly obrázky, nechybělo ani něco dobrého na
zub. Kresby ze všech našich prázdninových setkání budou vystaveny od září 2018 ve vstupní hale
městské knihovny.
Vlasta Novotná,
Městská knihovna Český Brod

Z knihovny
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Vybíráme z knižních novinek

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka (audiokniha)
Josef Švejk, slavný hrdina románu Jaroslava Haška, je obrazově spojen s ilustracemi Jose-fa Lady a zvukově propojen s Janem Werichem. Ten namluvil Švejka nejprve pro loutkový
film Jiřího Trnky a později načetl celý román. Kromě Wericha zde vystupuje také Vlasta
Burian (polní kurát Katz), Jiřina Šejbalová (paní Müllerová) a Fran šek Filipovský (redaktor). Kompletní vydání ve formátu MP3 je doplněno o bonus nahrávky Ference Futuristy
z roku 1936, Divadla Větrník z roku 1946 a Werichovými dosud nevydanými zkušebními
snímky. V bookletu jsou citovány pasáže z esejí Bohumila Hrabala, Karla Hvížďaly a Vladimíra Justa.
Alois Aubrecht, Bohumil Svoboda: Ky čka od nedostavěného chrámu
RKniha přináší soubor sázavských pověs , příběhů a pohádek. Co všechno se vám vybaví, když se řekne Sázava? Řeka, město, Sázavský klášter, svatý Prokop, kaple svatého Prokopa, čert orající brázdy, ale také Votočnice, Šternberk a Skalice hor stříbrných. Přenesme se do dávných dob, kdy zdejší kraj obývali sázavš mniši, panstvo a ta nejpočetnější
část obyvatel, chudí domkáři a zemědělci. Jak vlastně žili? Jaké měli rados a staros ?
A měli někde zastání? Snad právě proto své touhy a nenaplněné naděje zachy li do slov
pověs a příběhů, kdy se za pomoci nadpřirozených sil chudý domůže spravedlnos a zlo
bude potrestáno…
Ivan Fíla: Muž, který stál v cestě
Strhující román o muži, který se v srpnu 1968 vzepřel okupantské moci a jako jediný nepodepsal
al
potupnou moskevskou kapitulaci. Autor rozehrává drama o hrdinství a zradě, nabízí pohled do žiivota lékaře a poli ka Fran ška Kriegla. Jsme svědky zákulisních intrik předcházejících osudné noci
ci
z 20. na 21. srpna 1968, pozadí únosu šes československých poli ků do Moskvy a postupného
o
lámání charakterů během jednání v Kremlu. Kniha se opírá o dokumenty z přísně střežených ruských archivů, které dosud nebyly publikovány. Příběh zaujal filmové producenty a plánuje se jeho
zfilmování v mezinárodní koprodukci.
Daniela Šafránková: Fína
Američanka Lisa najde v pozůstalos po svém otci několik dopisů psaných češ nou, fotku a parte
A
neznámé ženy. A protože právě prochází rodinnou krizí, rozhodne se ji vyřešit m, že odcestuje
do Evropy a začne pátrat po svých kořenech. Cesta ji zavede až do Prahy, která je těsně po rozdělení Československa stále spojená se socialis ckou minulos , ale zároveň má neopakovatelnou
atmosféru. Zjis Lisa, jakým osudovým způsobem byla Fína, dívka z fotografie, spojena s jejím
otcem? Proč o ní nikdy nemluvil? Nalezne v tomto mrazivém a podivném městě smysl života,
který se jí na slunných plážích Kalifornie začíná vytrácet?

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

Zajímá Vás, jak cyklis cký kroužek plnil své prázdninové plány?
S ohledem na tropické počasí letošního léta zůstalo několik bodů nesplněno.
Neabsolvovali jsme pochod trampskými osadami,
Řevnice a Mariinu studánku jsme přesunuli na září.
Zdařilý byl výlet do Českého ráje s výjezdem na
Trosky, krásný byl i výlet na soutok Labe s Cidlinou
a to zejména zásluhou dobrého občerstvení v bufetu. Poslední výjezd na Sázavu se sjezdem do obce
Talmberk byl ob žnější, ale zvládli jsme to. Žili
jsme i společensky a oslavili několik svátků a narozenin, čemuž kraloval tajný výlet na Tuchorazskou
hlásku spojenou s prohlídkou. Na Ku lce jsme měli
připravené občerstvení a k tanci nám zahrál pan
Oldřich Drahorád. Jelikož jsme nes hli zlikvidovat
veškeré jídlo a nápoje pokračovali jsme ještě o dva
dny později v „separé“ na Škvárovně.
Po období tropických veder, která trvala téměř do
konce srpna a přála hlavně milovníkům koupání,

přichází období „babího léta“, které cyklis ce přeje. Pokud jste ještě nes hli najet plánovaný počet
kilometrů je nyní nejvyšší čas abyste je najeli. Ti,
kteří dávají přednost jízdě v partě, nabízíme, aby
se zúčastnili našich vyjížděk. Na jednotlivé výlety
jezdíme nejčastěji v partě 6-8 lidí. Není to žádné
závodění, ale vždy respektujeme toho nejpomalejšího a dbáme na to, aby nejel osamocen. Jelikož
v poslední době přibývá elektrokol jsou mezi námi
vítáni i to cyklisté.
Plán na období září říjen 2018
9. 9., 10.00 – Jevany 40 km (Šošolíková)
14. 9., 7.08 – Řevnice 50 km (Zipserová)
19. 9., 8.00 – do Mělníka pro česnek (úsek Mělník
Čelákovice vlak) 70 km (Břečka)
24. 9., 17.00 – „Zlatá“ Zahrady 5 km (Slavíček)
28. 9., 10.00 – závod na „Truba“ 25 km (Rybář)
6. 10., 9.30 – „Českobrodská 50“ 45 km (Eichler,
Vajgrt)
12. 10., 10.00 – Tlustovousy Mariina studánka
30 km (Ne ková)
20. 10., 8.00 – Nymburský zavírák 60 km (Eichler)
Zveme Vás mezi nás Světlana a Slávek
foto: freepik.com

BLAHOPŘÁNÍ K VÝROČÍ SVATBY
S rados oznamujeme, že
naši rodiče HANA a KAREL ŠIMŮNKOVI z Liblic slaví dne 21. 9. 2018
padesáté výročí svatby.
Tímto bychom jim chtĕli
pogratulovat a popřát
do dalších společných
let, aby byli stejnĕ jako
doposud šťastní, aby je
neopouštĕlo zdraví a vzájemná láska.
Dcery Marcela a Hana
s rodinami
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Ob žnost – středně těžká

Sudoku

Zábava
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Spolu

Studio Hamlet

drama

Hrají:
Iva Chaloupková,
Zdislava
Bohuslavová. Režie:
Zdeněk Lindner

Autorská hra oceňovaného dramatika Tomáše Vůjtka, držitele mnoha
cenčeské divadelní kritiky. Jde o emotivní příběh dvou obdivovaných
i zatracovaných žen Lídě Baarová a Adině Mandlové.

23/10/2018 19:00 hodin

PŘEDPRODEJ 80 Kč, NA MÍSTĚ 130 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 1
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

galerie Šatlava

městská knihovna

KD SVĚT

městská knihovna

městská knihovna

KD SVĚT

městská knihovna

kostel Nejsv. Trojice

náměs

start v budově čp. 56

hřiště Ku lka

hřiště Ku lka

výlet KČT

městská knihovna

výlet cyklo KČT

hřiště Liblice

KD SVĚT

hřiště Ku lka

hřiště Liblice

1. 10. – 31. 10.

1. – 7. 10.

1. 10., 17.00

1. a 8. 10., 9.30 a 10.15

2. 10., 16.00

2. 10., 19.00

4. 10., 9.15 a 10.00

4. 10., 19.00

5. – 21. 10., 7.00 – 14.00

6. 10., 6.30 — 10.30

6. 10., 16.00

7. 10., 16.00

11. 10.

11. a 15. 10., 9.30 a 10.15

13. 10.

13. 10., 16.00

13. 10., 19.00

14. 10., 9.30

14. 10., 10.15

KALENDÁŘ AKCÍ – říjen 2018
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Fotbal, TJ Liblice žáci – Tuklaty

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

Ztra li jsme Stalina – filmová komedie/drama/Velká Británie/Francie/Belgie/2017/106 min

Fotbal, TJ Liblice A – Městec Králové

Nymburský zavírák – cyklis cký výlet KČT Český Brod, trasa 50 km

Domku, domečku, kdo v tobě bydlí? – pohádkové čtení a hraní, MŠ Kollárova

Rado nské údolí – Klub Českých turistů – odbor Český Brod zve na výlet

Fotbal, muži B – 1. A třída skupiny B, SK Český Brod – Čelákovice

Fotbal, muži A, divize B SK Český Brod – Turnov

Českobrodská padesátka – 52. ročník dálkového pochodu a cykloturis cké jízdy

Farmářské trhy – prodej každý pátek

Klasika Viva – koncert vážné hudby – J. Baštová (akordeon) a J. Macek (loutna)

Domku, domečku, kdo v tobě bydlí? – pohádkové čtení a hraní, MŠ Tismice/Tuchoraz

Kdo nepláče, není Čech – one man show Lukáše Pavláska (standup comedy)

Knihohrátky – odpolední živé čtení pro dě a jejich rodiče nebo prarodiče

Domku, domečku, kdo v tobě bydlí? – pohádkové čtení a hraní, MŠ Sokolská

Nejsou stejné: teorie typů porozumění dětem i sobě, inspira vní kavárna Mgr. Šárky Mikové

Týden knihoven – celorepubliková akce na podporu čtení a čtenářství

Šlechta ve službách Masarykovy republiky – výstava k 100. výročí republiky

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

KD SVĚT

hřiště Liblice

KD SVĚT

sokolovna

městská knihovna

KD SVĚT

sokolovna

výlet KČT

areál SOŠ Liblice

Štolmíř

hřiště Ku lka

KD SVĚT

u Pivovarského rybníka

hřiště Ku lka

městská knihovna

KD SVĚT

KD SVĚT

hřiště Ku lka

výlet KČT

hřiště Ku lka

14. 10., 15.00

14. 10., 15.30

15. 10., 19.00

17. 10., 15.00

18. 10., 9.30 a 10.15

18. 10., 19.00

20. – 25. 10.

20. 10.

20. 10., 10.00 – 14.00

20. 10., 10.00 – 17.00

20. 10., 15.30

20. 10., 16.00

21. 10., 14.00 a 16.00

21. 10., 15.30

22. 10., 8.45, 9.30 a 10.30

23. 10., 19.00

25. 10., 8.30 a 10.00

27. 10., 14.30

28. 10.

28. 10., 14.30

Fotbal, muži B – 1. A třída skupiny B, divize B SK Český Brod – Čáslav B

Prohlídka synagog a hřbitova v pražském Josefově (opakování)

Fotbal, muži A, divize B SK Český Brod – Náchod

Krysáci a ztracený Ludvík – Divadlo D5 uvádí pohádku pro MŠ/ZŠ

Spolu: Studio Hamlet – emo vní divadelní příběh o A. Mandlové a L. Baarové a národu

Domku, domečku, kdo v tobě bydlí? – pohádkové čtení a hraní, MŠ Klučov/Liblice/Poříčany

Fotbal, muži B – 1. A třída skupiny B, divize B SK Český Brod – Divišov

Běh Republiky Československé – 17. ročník běhu pro veřejnost

Krkonošské pohádky – divadelní zpracování kultovního večerníčku, pro dě od 5 let

Fotbal, muži A, divize B SK Český Brod – Kolín

Pečení chleba ve veřejné peci ve Štolmíři

Podzimní slavnos – podzimní výstava, dílničky pro dě a příprava na Dušičky a Halloween

Uhlířské Janovice – Rataje nad Sázavou Klub Českých turistů – odbor Český Brod zve na výlet

Oslavy 100. výročí založení republiky s doprovodným programem

Barbora Mochowa & Unique Quartet – koncert zpěvačky a pianistky a smyčcového quartetu

Domku, domečku, kdo v tobě bydlí? – pohádkové čtení a hraní, MŠ Chrást/Chrášťany

Setkání klubu seniorů – vzpomínky na slet s promítáním

Josef Klíma: Jak to vidím já? – komponovaný pořad inves ga vního reportéra a spisovatele

Fotbal, TJ Liblice B – Dolní Chvátliny

Pračlověk – rodinný animovaný film/Velká Británie/2018/88 min

Josef Klíma:
Jak to vidím já?
Komponovaný pořad
investigativního reportéra a spisovatele
spojený s autogramiádou a prodejem knih.

15/10/2018 19:00 hodin

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

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Krkonošské
pohádky
Divadlo pohádek
(PRONÁJEM)
Divadelní zpracování kultovního večerníčku.
Trautenberk má své panství hned vedle Krakonošova a toť se ví,
malý pán a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu.

20/10/2018 16:00 hodin
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 159 Kč
PŘEDSTAVENÍ JE VHODNÉ PRO DĚTI OD 5 LET (90 MIN).
INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 1

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Barbora Mochowa
& Unique Quartet

koncert (rock, pop, jazz a klasika)
Mladá zpěvačka s ruskými kořeny,
která s sebou přináší svěží vítr
moderního popového
písničkářství s nádechem
exotiky.

Představí mimo jiné svůj debut
Waiting for The White Raven.

18/10/2018 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 230 Kč, NA MÍSTĚ 270 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 1
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Kdo nepláče
není
Čech

one man show

Lukáše Pavláska

s podtitulem Češi, alkohol a Rock and roll

2/10/2018 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 250 Kč, NA MÍSTĚ 300 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 1
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

`

MĎSTO ÿESKÝ BROD
OTEVÍRÁ VE
SPOLUPRÁCI
S ÿESKOU
ZEMĎDĎLSKOU
UNIVERZITOU

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITU
TġETÍHO
VĎKU
`

TÉMATA KURZĩ
ÿESKÉ DĎJINY A JEJICH
SOUVISLOSTI
První pĢednáška 3.10.2018 od 9-11 hodin
(celkem 6 pĢednášek)

CESTOVÁNÍ – CO JSTE MOŽNÁ
NEVĎDĎLI
První pĢednáška 10.10.2018 od 9-11 hodin
(celkem 6 pĢednášek)
MÍSTO KONÁNÍ: poĀítaĀová uĀebna MďÚ
ÿeský Brod, námďstí Arnošta z Pardubic 56
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
Jana TĪmová
tel. 730 870 953, email: tumova@cesbrod.cz

URÿENO SENIORĩM VE
STAROBNÍM DĩCHODU A
INVALIDNÍM DĩCHODU
PġIHLÁSIT SE JE MOŽNÉ
AŽ NA PRVNÍ
PġEDNÁŠCE 3.10 NEBO
10.10.2018
Poplatek: 200 KĀ za semestr
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Město Český Brod
a
T. J. Sokol Český Brod
vás tímto zvou na oslavy 100. výročí založení
republiky. Mimo jiné se můžete těšit na:

OSLAVY
100.VÝROČÍ
VZNIKU REPUBLIKY

20.-25. 10. 2018

Program oslav v sokolovně:
t slavnostní nástup s prapory
t tématické výstavy
t pohybové ukázky sletových
i nesletových skladeb
t vystoupení žáků ZUŠ
t odhalení nových soch gryfů
na střeše sokolovny
t pietní ukládání prsti z bojiště od Zborova
t promítání filmů a fotografií
t úkoly a kvízy pro děti i dospělé
t přednáška o historii Sokola
t prohlídka sokolovny
t autogramiáda a představení knihy
t večerní koncert FKO
t celotýdenní výstava a promítání
pro školy i veřejnost
Doprovodný program:
t tématická hra v ulicích Českého Brodu
t prohlídka hřbitova s výkladem
„Boj o republiku 1914-18“
t komentovaná prohlídka architekta
města „O budovách 1. republiky“
t pietní položení věnců u pomníku
T. G. Masaryka
t sázení stromu Olgy Havlové
ve spolupráci s Nadací O. Havlové

VÍCE NA WEBU
WWW.CESKYBROD.CZ

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 %

STEHLÍK JIŘÍ

Tuklaty, Hlavní 47
+420 723 614 889

DUBEN – ŘÍJEN
PO – PÁ: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
SO: ZAVŘENO

LISTOPAD – BŘEZEN
PO – PÁ: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
SO – NE: ZAVŘENO

stehlik.zahradales@centrum.cz
www.stehlik-zahradales.cz
www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

prodej, pronájem a výkup nemovitostí
bezplatné realitní poradenství
řešení exekucí nemovitostí
osudky
znalecké posudky
é průkazy
energetické
hypoteční servis
ervis
ání
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Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ (15. SEZÓNA)
SOKOLOVNA STRANýICE
S1: Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

kurzy

S2: MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

zaþínají

S3: StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

v nedČli

S5: Speciál

20:35 – 22:15

Info: tel: 603 238 090

7. 10. 2018

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net
ǤÒ


VÝUKA ANGLI , TINY
P a EKLADY A TLUMO , ENÍ
•
•
•

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

VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního medu
přímo od včelaře. Množstevní slevy. Přijímáme objednávky na oddělky s F1 matkou. Samota „U Sedmi
větrů“ Štolmíř 99, Český Brod. Tel: 777 913 531
WWW.MEDOVASAMOTA.CZ
Koupím JAWA ČZ: motocykly, díly i vraky.
Tel.: 777 589 258
PEDIKÚRA až do domu - základní mokrá pedikúra
pro seniory 190,- Kč, ostatní 240,- Kč + (doprava 60,Kč). Nabízíme i kadeřnické služby. Půjčovna společenských a svatebních šatů - Akce taneční 2018.
Kontakt 702 429 238

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

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

VEDOUCÍ KVALITY
NÁPLŇ PRÁCE:
• kontrola dodržování systému kvality
ve výrobním provozu
• implementace nápravných opatření
• komunikace se zákazníky
• řízení týmu kontroly kvality
• úzká spolupráce s ostatními odděleními
společnosti

POŽADAVKY:
• minimálně SŠ vzdělání
• praxe na obdobné pozici (popř. bohaté
zkušenosti z pozice nižší)
• znalost a schopnost se orientovat
v systémech ISO a FDA
• komunikativní znalost anglického jazyka
• zkušenost s vedením týmu výhodou

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

www.fpinstal.cz

ROSTEME,
BUĎTE U TOHO!
Společnost VWR International
se sídlem ve Stříbrné Skalici
je globálním dodavatelem
produktů pro laboratoře.
Staňte se součástí
startup týmu pro rozběh
nové výroby!

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

4

volební číslo

Sdružení nezávislých kandidátů -

ZÁJMY ČESKÉHO BRODU
BUDEME POKRAČOVAT I V DALŠÍM
VOLEBNÍM OBDOBÍ V NAPLŇOVÁNÍ
CÍLŮ STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA
S LOGEM ŠŤASTNÉHO ČTYŘLÍSTKU
A ČTYŘMI PRIORITAMI

ZDRAVÝ ŽIVOT

INFRASTRUKTURA

FINANCE

- Zajistit zdroje vody a akumulaci zásob (vodojemy)
- Zajistit trvalou kvalitu dopravní infrastruktury
- Podmínky pro cestovní ruch

VZDĚLÁNÍ
- Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu
pro předškolní, školní i zájmové vzdělávání
- Zajistit dostatečnou kapacitu pro stravování ve školách
- Podpořit společné projekty v oblasti vzdělávání

- Spolupracovat s poskytovateli zdravotních služeb
při zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče
- Zajistit široké spektrum sociálních služeb
pro všechny cílové skupiny
- Zajistit efektivní spolupráci města a institucí
a organizací zajišťujících kulturní, sportovní a další akce
a aktivity volného času.

- Zajistit ﬁnancování kulturních akcí a projektů,
které naplňují cíle stanovené ve Strategickém plánu
(vč.akcí a projektů podpořených z externích zdrojů)
- Zajistit ﬁnancování motivačních dotačních programů
pro rozvoj města
- Financování kulturních, sportovních a volnočasových
aktivit a investičních akcí
- Podpořit ekonomické úspory v provozu úřadu a jeho
příspěvkových organizací (centralizace nákupu energií,
projektové činnosti).

„Dokážeme zabrat na hřišti, ale i pro město“

stojící zleva: Jaroslav Majer, Alena Bubníková, Ludmila Raková, Jan Sýkora, Pavel Janík, Jana Kulhánková, FrantišekJaník, Vladimír Martínek, Karel Sommer
klečící zleva: Stanislav Šaroch, Martin Janík, Jana Blažková, Josef Ležal, Marcela Chuchlová, Martin Sahula, Michal Fott

www.nezavislicb.cz

YROWHþ 
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VOLEBNÍ PROGRAM HNUTÍ ANO 2011
ČESKÝ BROD

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Podpoříme vytvoření dalších parků a také
míst k oddechu občanů na vytypovaných
vhodných pozemcích v majetku města.
• Podpoříme další budování protipovodňových
opatření.
• Budeme také reagovat na oprávněné
požadavky veřejnosti.

BEZPEČNOST A ČISTOTA

Městská policie se vrátí do města
• Strážnici budou v maximální míře v ulicích
města.
• Zaměří se více na snížení kriminality,
dodržování nočního klidu, na potírání
vandalismu a také na opatření proti drogám.
• Budeme iniciovat jednání o vybudování
nové stanice pro hasiče a záchrannou službu na jiném pozemku, mimo areál bývalé
nemocnice.

DOPRAVA

Zrušíme, a to co nejdříve, bezplatné parkování
držitelů parkovacích karet na náměstích
• Budeme hledat praktická řešení zvyšující
počet parkovacích míst.
• Podpoříme zřízení dalších parkovacích ploch
v okolí nádraží a také na sídlišti.
• Zasadíme se o zřízení cyklostezek od Liblic
do Dolánek a také do dalších okolních obcí.
• Budeme jednat o urychlení přípravy realizace
obchvatu města.
• Chceme optimalizovat autobusovou dopravu
ve vazbě na službu taxi pro seniory, invalidy
a školáky.

PODNIKÁNÍ

Živnostníci a podnikatelé – základ prosperity
• Zasadíme se o to, aby zákazníci podnikatelů
v našem městě měli již brzy možnost
krátkodobě parkovat ve středu města jednu
hodinu zdarma.

www.chcemelepsicesko.cz
www.anobudelip.cz
anobudelip

• Navrhneme, aby každý podnikatel mohl
u své provozovny umístit poutač se záborem
do 1 m2 zdarma.

KULTURA

• Podpoříme místní kulturní aktivity, včetně
KD SVĚT, také podpoříme větší zapojení
místních umělců a souborů.

SPORT

Sportoviště pro všechny věkové skupiny
• Podpoříme cvičení předškolních dětí s cílem
následné specializace v oddílech.
• Budeme podporovat sportovní kluby v jejich
reálných požadavcích.
• Podpoříme projekty pro seniory s důrazem
na rehabilitaci, aktivní stáří.

SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ

• Budeme aktivně prosazovat dostupné bydlení
v nájemních bytech ve vlastnictví města,
včetně bytů pro mladé rodiny a seniory.
Podpoříme aktivity v sociální oblasti v areálu
naší bývalé nemocnice.

ŠKOLSTVÍ

• Zasadíme se o dostavbu hlavní budovy
školy ZŠ Žitomířská, včetně tělocvičny
a sportovního zázemí.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Podpoříme snížení zadlužení města
• Podpoříme převzetí vodovodu a kanalizační
sítě do provozní správy města a zaměříme se
na minimalizaci ztrát ve vodovodní síti.
• Podpoříme zlepšení hospodaření Městského
úřadu, všech jeho organizačních složek a také
příspěvkových organizací.
• Prosadíme slibovanou opravu panelové cesty
v Palackého ulici.

TOHLE VŠE BYCHOM RÁDI PROSADILI

Pokud Vás náš volební program oslovil
a myslíte si, že by i v Českém Brodě mělo
být lépe, budeme rádi, když nás podpoříte
a přijdete k volbám a aktivně se zapojíte do
dění ve městě.
Děkujeme!

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s. r. o.

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Lepší komunikace s občany
• Městský úřad bude více vstřícný
k požadavkům obyvatel města i ostatních
klientů Městského úřadu.
• Podpoříme promyšlené a logické kroky
při řízení města, které budou ve prospěch
občanů.

OTEVŘENĚ,
ODPOVĚDNĚ,
ODVÁŽNĚ
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Komunální
volby

5. - 6. října
2018

1. ROZUMNÉ HOSPODAŘENÍ
 Dále zvýšíme transparentnost rozhodování i veřejných zakázek
 Strategické plány se dostanou z papíru
do rozpočtu, a tím i do života
 Město bude investovat do obnovy svého
majetku
2. ODPOVĚDNÝ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA
 Každý rok opravíme alespoň jednu ulici
 Náměstí se změní v místo, kde se budeme rádi potkávat a kam se budeme
rádi vracet
 Prioritou je zvýšení kapacity vodojemu
a zajištění zdrojů vody pro budoucí rozvoj
města
3. MÍSTNÍ DOPRAVA MÁ PŘEDNOST
 Kruhový objezd u ZZN odstraní největší
dopravní problém města
 Parkování na náměstí první hodinu
zdarma pro pohodlí občanů i podporu
služeb a obchodu
 Pěší a cyklo doprava dostanou bezpečné
cesty
4. DOBRÉ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ
 Základním školám přibude kapacita
a nebudou rozeseté na mnoha místech
 V Kollárově ulici vyroste nová školka
 ZUŠ dostane možnost rozvíjet se
v areálu ZZN
5. BEZPEČNÉ MĚSTO VE DNE I V NOCI
 Městská policie bude monitorovat problematická místa
 Kamerový systém zvyšuje pocit bezpečí
a působí jako prevence kriminality ve
městě
 Budeme regulovat nákladní dopravu přes
město

www.lepsibrod.cz

6. ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 Začne revitalizace městského parku,
aby byl krásný i v budoucích letech
 Městské lesy budou atraktivní oblastí
pro aktivní odpočinek
 Vzniknou nové zelené plochy a existující
se zpřístupní pro nemotorovou dopravu
a rekreaci
7. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ
BEZ DOJÍŽDĚNÍ
 Opravený areál nemocnice přivítá další
ordinace, zdravotní a sociální služby
 Spolupráce s neziskovým sektorem pomůže řešit specifické sociální problémy
 Město nabídne vlastní sociální bydlení
pro spoluobčany v těžkých situacích
8. KULTURA PŘÍMO VE MĚSTĚ, SPORT PRO
KAŽDÉHO
 Transparentní program podpory spolků
přinese pestřejší nabídku pro sport
a volný čas
 Město vybuduje další infrastrukturu pro
neorganizovaný sport
 Knihovna bude působit v dostatečných
prostorách s moderním vybavením
9. LIBLICE, ŠTOLMÍŘ, ZAHRADY NEJSOU
NA OKRAJI ZÁJMU
 Místní části získají bezpečné pěší a cyklo
spojení s centrem města
 Hlas obyvatel těchto místních částí
bude ve vedení města slyšet
 Investice do infrastruktury se nebudou
Liblicím, Štolmíři ani Zahradám vyhýbat

a nezávislí
Český Brod

Zadavatel: TOP 09; Zpracovatel: TOP 09

MĚSTO PRO ŽIVOT,
NE JEN K BYDLENÍ

e
Hledát
práci?

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

Volejte Pavlu 727 903 706
zamestnani@wellpack.cz

www.wellpack.cz

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

Sleva až 30 %
na pojištění majetku

Pro více informací nás kontaktujte:
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 27
Mgr. Vladimír Vondrák, M 602 579 873 / vladimir_vondrak@generali.cz
Tuto slevu můžete uplatnit pouze na uvedených kontaktech. Sleva platí do 31. 12. 2018.

NOVĚ ZAHAJUJEME PROVOZ!!!!
Pedikúra, reﬂexní a relaxační masáž nohouŏParafínové
zábaly na ruce i nohyŏ Masáž lávovými kameny.

Celé září zaváděcí ceny!!
JUNGMANNOVA 460ŏ ČESKÝ BROD
( ve dvoře Café Greenu )
Kontakt: M. Vaníčkováŏ marcela@agentura-broucek.cz
tel.: 603 340 729

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

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.
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Pavel Jordák
Tel: 724 036 610
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VODA

TOPENÍ

PLYN

NABÍZÍME:

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

Vepřovou kýtu bez kosti – 89 Kč/kg
Vepřovou krkovici s kostí – 85 Kč/kg
Hovězí přední s kostí – 79 Kč/kg

ceny jsou platné od 24. 9. do 6. 10. 2018
na prodejně v Českém Brodě

