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Atmosféra
Každý tým prochází čas od času proměnou. Při všech plánovaných i neplánovaných bychom se měli snažit
udržet nastavený směr, pokud je dobrý a vítaný nebo se pokusit pohnout kormidlem s vidinou lepších či
efek vnějších výkonů či vlídnějšího vnímání klientů.
Obecná pravda, že všichni jsme nahraditelní a každý využíváme svobodu volby je konfrontovaná s aktuální potřebou rychlé inventury, vychytání nedostatků daných mnohdy tzv. provozní slepotou a doplněním
kapacity a zaučením nových sil.
Takto napsané by to vypadalo hodně neosobní a příliš z říše oboru human resources neboli lidských
zdrojů.
Rád bych na tomto místě poděkoval dvěma ženám, s nimiž mě a nejen mě pojilo předchozích devět let
praxe. Byly to dámy na svých pozicích a věřím, že i v těch nových obstojí především ve svém lidství.
Děkuji naší superasistentce Míše Vomáčkové a moc jí i malé Karolínce přeji báječný start do života i dobré
zvládání všech životních zákrut.
Děkuji stejně tak paní vedoucí finančního odboru Jaroslavě Sahulové za všechny argumentační bitvy, které
s námi za město vedla.
Byly jste nám oporami a budete nám chybět. Budeme se ale těšit na každé potkání v nových rolích.
Děkuji i všem ostatním, kteří na palubě úředního korábu zůstávají. Velmi si vážím naší spolupráce a věřím,
že i nadále budeme naplňovat společnou vizi profesionálního, moderního a přitom vlídného a lidského
úřadu. Myslím, že přesně o tuto atmosféru nám má jít.
Pokud jsem se při psaní dopus l stylis ckých či pravopisných chyb, prosím za odpuštění. Úvodník píšu ve
spěchu, což je má nectnost, ale především s nemalou dávkou osobního pohnu .

Aleš Kašpar
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Krátce z města
Rada města na jednání 13. 2. 2019 schválila
úpravu ceníku palivového dřeva v městských lesích, jehož zkrácenou verzi naleznete na poslední straně tohoto čísla. Snížení ceny dřeva je způsobeno zvýšenou těžbou kvůli plošné kůrovcové
kalamitě. Rada dále vybrala administrátora veřejné zakázky na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury po roce 2020 a rozhodla
o přidělení mimořádné dotace Sboru dobrovolných hasičů Český Brod na opravu historického
hasičského vozidla Praga přezdívaného Andula.
9. 4. 2019 se v obřadní síni budovy čp. 70 uskuteční veřejné setkání k projednání režimu parkování na Škvárovně.
Upozorňujeme Vás, že na základě platného Nařízení města Český Brod č. 11/2018, kterým se
stanovují maximální ceny za služby parkovišť,
dochází ke zpoplatnění parkoviště P+R v ulici
Krále Jiřího takto:
• doba stání do 12 hodin od příjezdu - zdarma;
• doba stání nad 12 hodin, maximálně však 24
hodin – 20 Kč
• doba stání za každých dalších započatých 24
hodin – 100 Kč
17. 2. a 3. 3. 2019 proběhl tře a čtvrtý termín
lovu zdivočelých holubů ve vybraných lokalitách
v Českém Brodě. Při všech čtyřech termínech
bylo uloveno celkem 1945 holubů.
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní
pracoviště v Českém Brodě oznamuje rozšíření úředních hodin z důvodu podávání přiznání
k dani z příjmů ve dnech 25. 3. – 29. 3. 2019
od 8.00 do 17.00 hodin a 1. 4. 2019 od 8.00
do 18.00 hodin. Informace a skopisy k daním
naleznete na www.financnisprava.cz, v záložce
daně / skopisy / daňové skopisy nebo www.
daneelektronicky.cz.
Město zprovoznilo novou digitální úřední desku,
jejíž pořízení ale bylo ale jen malou čás rozsáhlé modernizace informačních systémů městského úřadu a městské policie (více se dočtete
v článku uvnitř čísla). Akce byla podpořena z evropské dotace.
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Na webových stránkách města v sekci odbory/
odbor stavební a územního plánování byla zveřejněna aktualizovaná verze návrhu regulačního plánu. Veřejné projednání je plánováno na pondělí
13. 5. 2019 v obřadní síni budovy čp. 70 (hlavní
budova městského úřadu). Návrh zpracoval Ing.
arch. Jaromír Myška. Hlavní výkres regulačního
plánu bude přílohou dubnového zpravodaje.
Připomínáme vyhlášení výzvy k podávání žádos
o dotace na rok 2019 v rámci Programů podpory
sportu, kultury a volného času z Fondu sportu,
kultury a volného času. Výzva se týká Programu č. 1, Zabezpečení pravidelné činnos NNO.
Alokovaná částka pro Program č. 1 činí 1,5mil.
korun. Lhůta pro podání žádos o dotace je od
1. 4. 2019 do 30. 4. 2019.
Rada města na jednání 27. 2. 2019 vybrala zhotovitele veřejné zakázky na akci Živá zahrada,
jejímž předmětem je výsadba stromů, keřů a dalších rostlin v zahradě u budovy 1. stupně ZŠ Žitomířská v Bezručově ulici. Celkové náklady jsou
793 s. korun, z nichž 500 s. Kč pokryje dotace
ze SFŽP. Rada dále vyhlásila veřejnou zakázku
na opravu fasády budovy čp. 70. Zde bude provedeno mj. odvlhčení zdiva, zajištění vstupního
portálu, výměna oken, rekonstrukce omítek
a restaurování soch a městského znaku a výměna klempířských prvků. Předpokládaná hodnota
zakázky je 4,7 mil. korun bez DPH, z nichž část by
měla pokrýt dotace z ministerstva kultury a město bude dále žádat o podporu Středočeský kraj.
Město Český Brod se v sobotu 10. 3. 2019 již tradičně připojilo k akci Vlajka pro Tibet, kterou si
připomínáme 60. výročí povstání Tibeťanů pro
čínské okupaci, při němž v roce 1959 zahynulo
přes 80.000 lidí a několik set síc dalších později
odešlo do exilu.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 13. 2. 2019
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2. Městské lesy - ceník palivového dřeva
3. Schválení závazných ukazatelů rozpočtů PO na
rok 2019
4. Schválení sazebníků úhrad za poskytované informace
5. Žádost o mimořádnou dotaci z programu P2 SDH Český Brod
6. Nájem čás pozemků v k.ú. Český Brod (SILVERSHOT s.r.o.)
7. Vyhlášení záměru - bezúplatný převod pozemku
v k.ú. Poříčany
8. Záměr na prodej obsazené bytové jednotky
č. 1127/1 ul. K Dolánkám
9. PD Celková oprava mostku přes Šemberu v k.ú.
Doubravčice
10. Výběr dodavatele VZ Administrace výběru provozovatele VHI v majetku města Český Brod
11. Český Brod - Nové vodní zdroje NV1 a NV2 Dohody o ukončení smluv o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného zařízení/výrobny elektřiny k distribuční soustavě do napěťové soustavy
12. Volba předsedy komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu
13. Jmenování dalších členů hodno cí komise Programů podpory sportu, kultury a volného času
14. Souhlas s provozováním vedlejší výdělečné činnos
15. Smlouva darovací - automa cký elektronický
defibrilátor
16. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce defibrilátoru
Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje.
17. Dohoda o partnerství v projektu „Nejen čisté
Pošembeří má smysl“
18. Smlouva na divadelní představení Dva nahatý
chlapi

19. Informace - Zápis komise RMPZ
20. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
rady města a další informace
21. Informace - Zápis z Komise pro územní rozvoj,
stavebnictví a dopravu
Body projednávané Radou města 27. 2. 2019
1. Povodňová komise města Český Brod - změna
členů
2. Závěrečná inventarizační zpráva 2018
3. Dodatek k nájemní smlouvě ev. č. 166/2005/
OSM - ANESAN s.r.o.
4. Žádost společnos ANESAN, s.r.o. - zápočet regálů
5. Odkup pozemku v k.ú. Český Brod (B+R)
6. Výběr dodavatele VZ Živá zahrada
7. ČOV - Den otevřených dveří 2019
8. Vyhlášení VZ Celková oprava fasády MÚ Český
Brod, nám. Husovo 70
9. Revokace usnesení č. 79/2019 - smlouva na administraci výběru provozovatele VHI
10. Volba dalších členů komisí rady města
11. Pravidla pro čerpání sociálního fondu
12. Žádost o zařazení do akcí města 2019 - AMK
13. Připojení ke kampani - Vlajka pro Tibet 2019
14. Vyvolávací a rezervační systém - Servisní smlouva, Smlouva o využívání aplikace Qtronik Cloud
a Smlouva o zpracování osobních údajů.
15. Licenční smlouva a smlouva o zpracování osobních údajů k webovému rezervačnímu systému
pro svatební obřady.
16. Informace - Zápis komise sport a volný čas
17. Informace - Přehled aplikací MěÚ
18. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
rady města a další informace
19. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o dotaci
ANNA
20. Jmenování členů školské rady

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ NA ZŠ ČESKÝ BROD, ŽITOMÍŘSKÁ 885, OKRES KOLÍN
Termíny zápisu do 1. ročníků naší školy jsou 25. 4. 2019, 14.00 – 18.00 a 26. 4. 2019, 14.00
– 16.00 v budově nové školy - Bezručova 1100, Český Brod. Zápis je pro dě narozené od
1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dě , které měly v minulém roce odloženou školní docházku. K zápisu doneste rodný list dítěte! Dodatečný zápis je do 30. 4. 2019 v ředitelně školy - hlavní budova
Žitomířská 885. Opět si můžete rezervovat místo k zápisu a nemusíte čekat ve frontě! Rezervační systém se připravuje a bude dostupný na www.zszitomirska.info od půlky března 2019.
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Nové sportovní zázemí pro žáky ZŠ Tyršova, Český Brod
Město Český Brod se rozhodlo využít možnos získání finančních prostředků z dotačního tulu vyhlašovaného ministerstvem pro místní rozvoj - Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Tento dotační tul je
zaměřen na obnovu školních hřišť.
Cílem projektu je vybudovat sportovní zázemí při
ZŠ Tyršova čp. 760 v Českém Brodě - víceúčelové
hřiště s umělým povrchem. Zástupci školy a města se společně sešli s projektantem na pozemku
č. parc 195/3 k. ú. Český Brod, určeném pro tento
účel a seznámili ho s požadavky na účelné a efekvní využi hřiště.
Projektem jsou navržena dvě hřiště s polyuretanovým povrchem EPDM. Na jednom z nich se bude
hrát fotbálek a basketbal a na druhém badminton a přehazovaná. Kolem hřišť budou umístěny
ochranné sítě a mezi oběma hřiš bude osazen
dřevěný man nel. V zadní čás pozemku se nabízí
prostor pro lezeckou stěnu. V čás pozemku přímo
za budovou školy bude plocha z betonové dlažby
sloužící pro umístění dvou stolů na stolní tenis.

Toto hřiště bude sloužit pro hodiny TV, ale i pro odpolední družinu. Současné herní prvky, které jsou
na pozemku u školy, budou přemístěny do přední
čás , zajis me tak jejich další zachování. Projektová dokumentace je v současné době zpracovávána
společnos Sportprojekta Praha s.r.o.
Žádost o dotaci byla podána do konce února
2019. Předpokládaný termín realizace je červen
2019 až srpen 2019. Předpokládané náklady jsou
2.000.000 Kč. O průběhu prací Vás budeme informovat na webových stránkách města.
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022. Do tvorby plánu bychom rádi zapojili také osoby z řad
veřejnos a subjekty, které mohou prostřednictvím svých odborníků přinést poznatky z praxe
a návrhy na změny problema ckých oblas . Pokud máte zájem zapojit se do procesu tvorby
nového plánu, který by měl zlepšit dostupnost sociálních služeb, můžete nás kontaktovat
prostřednictvím formuláře na tomto odkaze h ps://goo.gl/forms/sd2OpEEe2qdli9Zi2. Na
základě Vašich návrhů některé z Vás případně oslovíme s žádos o zapojení se do pracovní
skupiny. Účast ve skupině není honorována, předpokládáme, že dle tema ckého zaměření se
skupina sejde v tomto roce 1-3x v Praze.
Jakub Šlajs, DiS., vedoucí oddělení koncepce a metodiky
sociálních služeb, Krajský úřad Středočeského kraje
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Radnice je v digitálním světě zase o krok dál
Projekt Nové funkce IS města Český Brod se blíží do finále. Skládá ze tří čás . Část 1 se zaměřuje na
nové funkce elektronické spisové služby, nové funkce ekonomické čás informačního systému města, elektronizaci zadávání veřejných zakázek, nové funkce integrační pla ormy interních procesů a zpřístupnění
vybraných informací na portálu občana a portálu úředníka. Část 2 se týká elektronizace agend městské
policie a část 3 pak rozšíření serverové, datové a komunikační infrastruktury. Projektovým manažerem je
informa k a správce IT MěÚ Tomáš Hor. Zeptala jsem se ho:
Co konkrétně bude mít z projektu občan?
Díky projektu jsme koncem února jako pomyslnou
třešničku na dortu instalovali digitální úřední desku před budovu radnice na náměs Husově čp.
70. Další dva digitální kiosky jsou naistalovány ve
vstupních prostorách, a to ve druhé budově radnice na náměs Arnošta z Pardubic čp. 56 a v sídle
infocetra a městské knihovny čp. 1 také na náměs
Arnošta z Pardubic. Dotykový panel umožňuje pohodlné prohlížení dokumentů, včetně jejich vyhledávání na úřední desce, na webových stránkách
města nebo stránkách informačního centra. Nyní
probíhá zkušební provoz.
V loňském roce se nám podařilo spus t rezervační
systém u nejza ženějších agend jako je například
registr vozidel nebo vyřízení žádos občanských

průkazů či cestovních dokladů. Rezervace naleznete na adrese h ps://rezervace.cesbrod.cz.
V současné době probíhají mimo jiných také intenzivní programátorské práce na „Portálu občana“
který by měl občanovi nabídnout na jednom místě
přehled všech elektronických služeb, které město
nabízí a postupně je rozšiřovat.
Od nasazení nového informačního systému městské policie očekáváme, že strážníci stráví více času
v terénu nežli zpracováváním složité administravní práce. Informační systém bude provázán se
strážníky v terénu pomocí přenosných zařízení
a online komunikovat. Složité sta s ky budou
generovány automa cky a napojeny na spisovou
službu úřadu a úsekové měření rychlos .

Co nového
Pro firmy a podnikatele, potenciální dodavatele
a obchodní partnery byl nasazen portál pro elektronické zadávání veřejných zakázek na adrese
h ps://ezak.cesbrod.cz.
Co přináší projekt pro chod úřadu?
Jedním z hlavních cílů projektu je provázat dva
hlavní informační systémy úřadu, ekonomický systém Ginis a systém IBM Notes – Goverinfo. Konkrétně jde o přenos ekonomických dat do modulů
Projektového řízení, provázání nového docházkového systému s moduly Organizační struktura, Personalis ka a Mzdy. Dále pak zavedení nové aplikace pro správu agendy výborů a komisí. Modulu
pro evidenci neprojektových ak vit a Modulu pro
strategické řízení. Rozšíření agendy pro zpracování dokumentů pro jednání Rady a Zastupitelstva
o online hlasování. V neposlední řadě nasazení
„bezpapírového“ oběhu účetních dokumentů.
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ními systémy MěÚ. Vše v rámci výzvy č. 28 IROP
„Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“. Výsledkem těchto analýz je studie
proveditelnos , která se se po vydání souhlasného
stanoviska hlavního architekta eGovernmnentu
stala podkladem pro podání žádos o finanční
podporu u Ministerstva pro místní rozvoj. Žádost
byla podpořena v dubnu 2018 částkou 13.545.169
Kč, přičemž celkové náklady jsou předběžně odhadnuty na 15.050.187 Kč. Financování projektu
je v poměru 85 % Evropský fond pro regionální
rozvoj, 5 % státní rozpočet a 10 % rozpočet města.
Ukončení a vyúčtování projektu proběhne během
května 2019.
Pevně věříme, že díky novému projektu bude radnice zase o kousek blíž svým občanům a dalším návštěvníkům města.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Pro bezpečný a plynulý chod všech těchto systémů jsme nasadili novou technickou infrastrukturu.
Byly instalovány dva nové servery - hypervisory
pro provoz virtuálního prostředí. Diskové úložiště
SAN Fibre Channel o celkové kapacitě 30 TB. Stávající síťová infrastruktura dvou datových center
byla povýšena na 10 GB. Na ochranu pro výpadku
elektrické energie přibyly dva záložní zdroje, každý
o kapacitě 5000 VA.
O zvýšení bezpečnos provozu sítě se stará systém
monitoringu provozu sítě pomocí dvou Flowmon
sond a systém centrálního úložiště logů. Dále systém Správy adresního prostoru AddNet.
Jak je dlouho projekt realizován a za jaké náklady?
Od května 2016 realizaci projektu předcházela náročná příprava, kdy se analyzovaly potřeby a definovaly možnos vazeb mezi stávajícími informač-
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Nejsme stejní...
...přesvědčili se účastníci dvoudenního víkendového semináře dětské psycholožky Šárky Mikové na téma
Teorie typů – prak cké poznávání sebe i druhých, který uspořádalo Město Český Brod v rámci projektu
„Sdílené rados a stras škol III“ v prostorách nové školy v areálu nemocnice v Českém Brodě.
Autorka knihy Nejsou stejné předvedla na mnoha
příkladech, že přicházíme na svět s různým „nastavením mozku“, díky kterému se pak lišíme v tom,
jak přijímáme informace, jak se rozhodujeme, co
má pro nás v životě hodnotu a co nás mo vuje.
A také jak se potřebujeme učit. Takže např. když
máme potřebu stability a předvídatelnos , tak
stejně přistupujeme k dětem. Je nám přirozené
hlídat dodržování pravidel, dětem dáváme přesné
návody, osvědčené postupy a dbáme na trénování
dovednos , protože to všechno my sami při učení
potřebujeme. Zodpovědně vedeme dě k tomu,
aby dobře zapadly, aby plnily, co mají a byly součás řádu. Tento typ převládá např. mezi učiteli,
kterých je v českých školách až 70 procent, byť
v populaci je lidí s těmito vrozenými potřebami necelých 40 procent.
Pro každého účastníka bylo zajímavé zjis t, jaký
typ vlastně je a co to pro něj znamená v chování
k druhým, ve způsobu nakládání s informacemi,
kdo potřebuje pro rozhodování více logiku a objek vitu a pro koho je zásadní docílit svým rozhodnu m okolní harmonie. Přednáška střídala prak cká cvičení a celý víkend bylo o čem diskutovat jak
s lektorkou, tak mezi sebou navzájem.
Semináře se zúčastnilo 24 rodičů z ORP Český
Brod. Po dvou dnech se rozcházeli s pootevřenými
dveřmi do svého nitra a s inspirací k prohloubení
vzájemného porozumění v rodině. Vývoj dítěte
je jako lezení po žebříku. Každá nová dovednost,
zvládnutá činnost či sociální zkušenost posouvá
dítě výš a dál. Rodiče i učitelé chtějí, aby dě po
žebříku stoupaly, a je důležité najít vhodnou podporu pro odlišné potřeby každého z nich. Pro veliký
zájem chystáme opakování semináře na letní škole
pro učitele v srpnu tohoto roku.
Dne 11. 3. 2019 se uskutečnila dalších z inspira vních kaváren pro rodiče v KD Svět. Tématem byla
Výchova bez poražených. I na tuto kavárnu navazujeme kurzem komunikačního programu pro rodiče Výchova bez poražených, který bude probíhat

vždy v neděli v termínech 17. 3., 31. 3., 14. 4. a 28.
4. 2019, celkem 6 hodin denně v Českém Brodě.
Lektory jsou Jan a Alena Vávrovi. Jan je psychoterapeut, kineziolog a lektor rodičovských kurzů. Alena
je dětskou psycholožkou. Přihlásit se můžete na
webu města.
Lucie Tlamichová, Jiřina Soukupová,
Veronika Svěcená, manažerky projektu
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Co se v roce 2019 chystá na poli oprav ulic a chodníků
Jako jedna z priorit je v programovém prohlášení Rady města oblast veřejného prostoru. Chceme, aby do
této oblas směřovalo nejméně okolo 6 mil. korun ročně. Do rady města bude předložen plán rekonstrukcí
komunikací a chodníků, podle kterého budeme v příš ch několika letech postupovat.
V inves ční čás rozpočtu města na rok 2019 je
na rekonstrukce ulic a chodníků vyčleněno dokonce přes 7 mil. korun. Jde ale nejen o to, aby byly
vyčleněny dostatečné prostředky, ale aby se nám
povedlo inves ční akci včas vyprojektovat, stavební práce vysoutěžit a v daném roce realizovat.
Jak jsme psali v minulém čísle, letos začaly práce
na novém povrchu čás ulice Na Bělidle (viz foto
vpravo) a pokračuje se v ulici Pod Velkým Vrchem.
Bude vyměněna část chodníku v Tyršově ulici vedle
budovy úřadu a věříme, že se letos podaří uskutečnit již vyprojektovanou opravu koncové čás
Palackého ulice na sídliš . Tam ale musíme počkat na výměnu kanalizačního potrubí bytového
družstva. Projektujeme rekonstrukce chodníků ve
Zborovské, Nové, Tuchorazské, dokončení chodníku v Jungmannově ulici a rekonstrukci chodníku
a vozovky v čás ulice K Vysílači. Dále uvažujeme
o zpracování projektových dokumentací na ulice,
kde budou letos budovány chybějící vodovodní
řady (například Na Prutě, U Dráhy apod.), případně
dokumentací některé z ulic na Škvárovně.
Samostatnou kapitolou je rekonstrukce Žižkovy
ulice, kde je dokumentace hotová, ale kde město
musí postupovat v součinnos se Středočeským
krajem. Stejně jako v případě mostku na polní ces-

tě P7 ve Štolmíři, který je rovněž vyprojektovaný,
ale budeme na část stavebních objektů v Žižkově
hledat externí dotace.
V roce 2018 byly vyprojektovány i nové přechody
v ulicích Tuchorazská, Žitomířská, Školní a Bylanská
a na realizaci bylo požádáno do IROPu prostřednictvím MAS Pošembeří. Také v ulici Jana Kouly by
mohl vzniknout nový osvětlený přechod s dělícím
ostrůvkem pro bezpečnější přecházení této frekventované komunikace. Projektová dokumentace
je zpracována a o dotaci jsme žádali na SFDI.
Opravám ulic a chodníků by měly předcházet výměny sí , tedy vodovodů, kanalizací, plynu, veřejného osvětlení a případně položení elektrického
vedení do země. Město vždy koordinuje své ak vity s jednotlivými provozovateli, aby se v hotovém
povrchu nemuselo za čas opět kopat. Takto jsme
postupovali v ulici Pod Velkým Vrchem a budeme
zřejmě pokračovat třeba v ulici Sokolovská a Miškovského. Někdy je po výměně sí lepší zhotovit
zcela nový povrch než původní jen uvést do původního stavu. To je případ ulice Na Parcelách, kde byl
nedávno dokončen nový chodník (viz foto vlevo).
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje
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Singltrek v Dolánkách
Plánovaný nový projekt by měl přinést další využi lokality městských lesů Dolánky. Ideovým lídrem je
místní patriot a sportovec Pavel Kvasnička, fanda cyklis ky a ultramaratonu, kterého jsem se zeptala na
pár otázek:
Můžete nám vysvětlit, co je singltrek a komu je
určen?
Je to jednosměrná cesta lesem vedená po vytvořené a udržované cestě s označením její náročnos. Lehká cesta umožňuje pohodovou a zábavnou
jízdu lesem rychlos 12 – 15 km/h bez nutnos
šlapat nebo brzdit. Náročnost může stoupat například zařazením klopených zatáček nebo průjezdem
roklí, atd.
Jak jste přišel na tento nápad, co Vás inspirovalo?
Vzorem jsou již existující singltreky u nás i v zahraničí. Nicméně tou největší mo vací je pro mne
dříve organizovaný závod horských kol, který v devadesátých letech pořádal můj táta Jaroslav Kvasnička. Bylo to pro spoustu lidí neskutečné překvapení, že bylo možné uspořádat závody horských kol
v Polabské nížině, a to dokonce závody zařazené do
Českého poháru. Dnes plánujeme mezi Tuchorazí
a Plynovodem hned několik tras singltreku s mírnou ob žnos , které budou končit pod Plynovodem. O projektu se v Brodě dlouho mluvilo, ale
realizace nepřicházela. Nejednou jsem s Jardou
Pažoutem na toto téma diskutoval, ale dobrým impulsem bylo přistěhování nové sousedky Katariny
Tothové, která je dvojnásobnou mistryní republiky ve sjezdu horských kol. Dnes má dvě malé dě
a hned se zajímala, zdali něco takového v Brodě
máme nebo by pro to nešlo udělat. Hned při prv-

ním výletě do Dolánek jsme se domluvili, že to zkusíme dotáhnout a přestaneme o tom jen mluvit.
Využijete odbornou pomoc při projektování cest?
Ano, přestože jsem le tý uživatel singltreku. Netroufnul bych si sám vše vymyslet. Odborný dozor a projekt provádí Jan Rejl a Mar n Metelka
z Trutnov Trails, kteří mají mnohaleté zkušenos
s budováním i provozováním tras velmi rozdílných
náročnos .
Z jakých prostředků plánujete projekt financovat?
A jaké jsou reakce z města?
Odezva byla úžasná, setkal jsem se velkou podporou. Především s administra vou bych bez jejich
pomoci určitě rychle “vyhořel”. Město má možnost
využít jarní výzvy MAS Region Pošembeří z Programu rozvoje venkova „Neproduk vní inves ce lesa“
a požádat o finanční podporu. Výhodou tohoto
financování je 0% spoluúčast města, inves ce je
hrazena pouze z prostředků dotace.
Plánujete nějaké představení tohoto projektu veřejnos ?
Ano, rád bych pozval všechny, které tento projekt
zajímá, na veřejné projednání přímo na místě plánovaných tras. Tedy u ohniště na louce pod Plynovodem dne 27. dubna 2019 v 9:00 hodin.
Panu Kvasničkovi děkuji za rozhovor a projektu
přeji úspěšný start i cíl.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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LECCOS a jeho služby pro rodiny s dětmi
Rodinné centrum Kos čka je první ak vitou, prostřednictvím které LECCOS, z. s. začal před 16 lety nabízet
služby a ak vity pro rodiny s dětmi. V průběhu dalších let jsme tyto služby rozvíjeli dle potřeb města a regionu.
Dnes nabízíme rodinám s dětmi řadu služeb, které jim pomáhají v běžných i ob žných životních situacích.
Sociálně-ak vizační služby pro rodiny s dětmi jsou
určené rodinám v nepříznivé situaci, např. při problémech s bydlením, zaměstnáním, s výchovou
dě , v rodinných vztazích a dalších těžkostech. Rodinám poskytujeme ambulantní poradenství v Poradně pro rodiny i terénní službu. Jde-li o terénní
službu, naši sociální a ak vizační pracovníci dojíždí
do místa bydliště rodiny. Rodiny se na nás mohou
obracet samy, služba je poskytována diskrétně,
anonymně a bezplatně.
Službu Sanace rodin poskytujeme ohroženým rodinám. Tato služba je založena na spolupráci s Orgánem sociálně-právní ochrany dě , to znamená,
že rodiny jsou mto orgánem ke spolupráci doporučeny. V takových rodinách působíme převážně
v terénu. Poskytujeme konzultace, nácvik dovednos , socioterapeu cké a další činnos tak, abychom eliminovali příčiny ohrožení dě . Jsme také
organizací doprovázející pěstounské rodiny. Naši
sociální pracovníci podporují pěstouny a jim svěřené dě , pořádáme vzdělávací programy a odlehčovací pobyty.
V uplynulých dvou letech jsme realizovali projekt
Podpora služeb a spolupráce v oblas SPOD na

Českobrodsku, Říčansku a Vo cku. SPOD je zkratka
pro „sociálně právní ochranu dě “ a naše organizace je pověřená k jejímu výkonu v oblas sanace rodin a doprovázení pěstounů. Zorganizovali
jsme workshopy, kde jsme se sociálními pracovníky z organizací poskytujících služby Sanace rodin
(LECCOS, z.s., Respondeo, Statek Vlčkovice a Farní
charita Starý Knín) a sociálními pracovníky Orgánu
sociálně právní ochrany dě z městských úřadů
Český Brod, Říčany a Vo ce prostřednictvím diskuse nastavili nová pravidla pro spolupráci. Díky projektu lze snáze definovat oblas , kterým je třeba
se věnovat pro zlepšení situace v ohrožených rodinách, a lépe vzájemně předávat informace. Také
jsme sdíleli zkušenos s přímou prací v rodinách
a věnovali se tvorbě metodik. Další část projektu
byla zaměřena na stanovení důležitých procesů
při doprovázení pěstounských rodin. Projekt nám
a všem zapojeným pracovníkům rozšířil znalos ,
oboha l o zkušenos při sdílení dobré praxe a pomohl zkvalitnit služby.
Děkujeme podporovatelům výše zmíněných služeb
a projektů: Evropská unie – Evropský sociální fond
– Operační program Zaměstnanost, Středočeský
kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město
Český Brod, Město Kolín, Nadace Terezy Maxové
dětem, Nadace ČEZ, NET4GAS s. r. o.
Jana Kratochvílová, LECCOS, z. s.
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Náš maturitní ples
22. únor 2019 byl určitě jedním z nejočekávanějších dní za celé naše čtyři roky studia na střední škole v Liblicích. Konal se to ž náš maturitní ples, který jsme dlouho plánovali a připravovali.
Jako místo konání jsme si - tak jako někteří naši starší spolužáci – zvolili Staré Lázně v Kolíně. Moderní
klub s moc hezkým sálem, velice oblíbený a mými
spolužáky hojně navštěvovaný. Avšak já osobně
jsem se tam dostal poprvé v životě. Opravdu.
Celá akce začala vlastně už brzy ráno, kdy jsme se
sešli v Lázních kvůli posledním zkouškám a výzdobě sálu. Na některých z nás se už začínala projevovat mírná nervozita, ale nakonec se všechno s hlo.
Vše bylo připraveno…
Sál se otevíral v 18.30 a v 19.00 bylo oficiální zahájení plesu. Promítalo se naše maturitní video.
Nebyla to obvyklá prezentace fotek, ale skutečný
film podle scénáře, který jsme natáčeli už na podzim. Zahráli jsme si v něm na filmový štáb. Video
sklidilo poměrně velký pozi vní ohlas. Následovalo předtančení v podání naší třídy. Rozdělili jsme si
ho na 3 samostatné choreografie: společná, klučičí
a holčičí. Pojali jsme to celé humornou formou,
vždyť o zábavu ten večer šlo, ne? Za mco jsme se
v chvatu převlékali do slavnostního, návštěvníky
bavili profesionální tanečníci s trochu serióznějším
programem.

Poté následovalo to, co jsme všichni netrpělivě vyhlíželi. Slavnostní projevy a nástup na šerpování.
Za maturanty promluvili Markéta Slivová a Jakub
Merell, za školu nám popřála hodně štěs ředitelka Darina Doškářová. Naše třídní Marie Radiměřová nás „ošerpovala“ a kromě šerpy holky dostaly
růži a kluci doutníček. Po společném přípitku došlo na fotografování. Na to se těšily hlavně rodiny
maturantů. Většina z nás si připadala jak filmové
hvězdy na autogramiádě. Já osobně jsem focením
s příbuzenstvem strávil celkem asi půl hodiny, jen
ty podpisy chyběly. Třeba někdy příště... Pak se jen
tančilo, pilo a hlavně veselilo. Večer završilo originální vystoupení transves ty a půlnoční překvapení, o které se postarala naše třída. Připravili jsme
asi půlhodinový sled nejrůznějších choreografií, od
komických až po inspirované slavnými videoklipy.
Sklidili jsme velký potlesk a obdiv. Třídní nám dokonce řekla, že si můžeme založit agenturu a objíždět s programem plesy. Upřímně jsem sám nečekal, že ples bude mít takovýto úspěch, ale všichni si
to opravdu užili a já věřím, že na něj budeme ještě
dlouho vzpomínat.
Jaroslav Buldra, 4. A SOŠ Český Brod – Liblice
foto: Marie Radiměřová
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Začátek roku v domově Anna
První dva koncerty letošního roku se uskutečnily v Domově seniorů díky zapojení do projektu „Ježíškova
vnoučata“. Muzikan ze skupiny Š.M.A.K. svým skvělým hudebním vystoupením ve stylu country splnili
přání nejen paní Krojidlové, ale potěšili zároveň dalších padesát seniorů. Lidová muzika Osmikráska přijela
splnit našim klientům jejich hromadné přání. Hodinka krásných písní, zpěv, dvoje housle a basa - to bylo
to pravé potěšení pro seniory.
Během února pravidelně pořádáme v Domově
seniorů Zabíjačkové hody, na které se klien moc
těší. Oblíbená je hlavně dopolední ochutnávka
ovaru, doprovázená písničkami harmonikáře pana
Musila. K obědu se podává černá kroupová polévka a zabíjačkový guláš, další dny pak jitrnice a tlačenka.
Ukázkovou cvičební hodinu s vibračními kruhy
Smovey připravili pro naše seniory paní Brachtlová
a pan Hojda. Jednoduché, ale účinné cvičení zaujalo klienty i zaměstnance. Pro fyzioterapeuty by to
byla vítaná pomůcka pro skupinové cvičení seniorů
na židlích. Překážkou pro okamžité zakoupení této
skvělé rehabilitační pomůcky je snad jen poměrně
vyšší cena. Doufáme, že během roku se nám podaří zajis t finance, udělat seniorům radost a přispět
k jejich lepší kondici.

Jeden z únorových dní měli obyvatelé Domova seniorů zpestřený návštěvou dě z Mateřské školy
Vyšehořovice. Dě se nejdříve podívaly na cvičební hodinu seniorů, pak přednesly několik básniček
a předaly seniorům vyrobené dárky. Na oplátku si
mohly vybrat drobnost z naší výtvarné dílny. Dě
si pak prohlédly celý Domov a vyzkoušely si i různé
rehabilitační pomůcky. Těšíme se na další návštěvu dě , při které uskutečníme společný kuželkový
turnaj.
Ar sté Janečkovi navš vili náš Domov po delší
pauze již podruhé a opět to byl pro naše seniory
skvělý zážitek. Největší potlesk sklidil nejmladší
vystupující, deví letý Rudolf Janeček, který se učí
žonglovat od svých pě let.
Koncem února se uskutečnilo další setkání s dětmi
z klubu Zvonice, které mají senioři moc rádi. Dě
promítaly nejdříve fotky z akcí a výletů, které nedávno prožily, a pak došlo i na povídání o Masopustu a zvycích s ním spojených.
Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout na
www.domov-anna.cz.
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Jak jsme slavily den sesterství
Pokud ses, pozorný čtenáři, zamyslel nad nadpisem, věz, že ten ypsilon není pravopisná hrubka. Protože
posezení ke dni sesterství, které jsme letos uspořádaly ve středu 20. února, byla čistě holčičí akce. Tedy
„holčičí“ možná není to správné slovo, nesešly se to ž jen malé holčičky, ale dívčí výběr napříč všemi generacemi, ale vezměme to hezky postupně.
Nejprve tedy vysvětlím, co vlastně ten den sesterství znamená. Jedná se o mezinárodní svátek přátelství, který od roku 1927 slaví skautky a skau po
celém světě, a to vždy 22.2. Toho dne se to ž narodili zakladatel skau ngu, sir Robert Baden-Powell
(1857) a jeho žena Olave (1889). V ten den se skausetkávají, přemýšlejí o sobě (i proto se tomuto
dni též přezdívá „Den zamyšlení“) a vzájemně si
přejí. Svátek má skautům připomínat, že je jich na
celém světě hodně a všichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na barvu kůže, národnost či věk.
Ačkoliv se tedy nejedná jen o svátek skautek, ale
i skautů, my jsme si letos uspořádaly oslavu čistě
holčičí. Sešly jsme se stejně jako vloni v odpoledních hodinách ve společenské místnos Penzionu
Anna. A proč zrovna tam? To proto, aby se tohoto
přátelského posezení mohla zúčastnit i ta nejstarší
sestra z nás, Marta Macková, která v Anně bydlí,
a my jsme za to moc rády. Postupně se sešlo kolem
dvace sester od mladších skautek přes jejich vedoucí-roverky, až po již dospělé současné i bývalé
vedoucí. Program byl pestrý. Celé odpoledne jsme
strávily vzájemným povídáním, prolistovaly jsme
a zavzpomínaly jsme nad kronikami s fotkami a zápisky z našich skautských akcí z let dávno minulých
až po současnost. Taky jsme promítaly fotky a videa ze současných akcí, takže i starší sestry viděly,

jak se skautuje dnes a jaké akce pro své svěřence
pořádáme a jak si je užíváme. K tomu všemu nám
Lůca připravila skvělé občerstvení a skvělé dor ky přinesla i sestra Marta, takže si naše chuťové
pohárky přišly na své a ani žízní jsme netrpěly.
Celé odpoledne jsme strávily v příjemné přátelské
atmosféře, generace českobrodských skautek se
prolnuly a snad i vzájemně oboha ly.
Závěrem bychom chtěly poděkovat Lůce za organizaci této příjemné oslavy a Penzionu Anna za to, že
jsme mohly Den sesterství opět uspořádat v jejich
prostorech. Doufáme, že se příš rok sejdeme nejméně ve stejném počtu.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Radka Novotná
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Výprava světlušek a rukodělná dílnička
Na sobotu 23. 2. 2019 jsme si naplánovaly společný den se světluškami. Jelikož byla pro změnu zase pořádná zima, teploměr klesl po dlouhé době hodně hluboko do modrých čísel, vyrazily jsme navlečené jako
na hory na procházku do Štolmíře.
Procházka vedla cestou podél topolů, okolo štolmířského hřiště a kostela zpět po asfaltové cestě
do Brodu a na náš Podzimek. Tam jsme se rozhodly
opéct si letošní první vuř ky. Žádné velké zdržování a venkovní hraní se díky mrazivým teplotám
nekonalo a naše cesta vedla po výborném obědě
hned do vyhřáté klubovny na rukodělnou dílničku.
U mnoha šálků čaje jsme začaly tvořit kvě náče
ubrouskovou metodou. Tolik pestrých barev a krásných ubrousků už dlouho vidět nebylo. Kvě náče
jsme nejdřív natřely barvami a po zaschnu na ně
začaly lepit různé mo vy vystříhané z ubrousků.
Některé z nás touto metodou i zkrášlovaly rámečky na fotky. Po úklidu klubovny jsme si zahrály ně-

kolik her. Myslím, že se naše první letošní setkání
vydařilo a rodiče z našich výrobků měli radost.
Za středisko Ing. Ládi Nováka
Mar na Stříbrná - Mája

KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 9. dubna 2019 od 16.00 hodin zveme všechny dě a jejich rodiče
nebo prarodiče na odpolední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky, vstup zdarma.
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
ZMĚNA CENÍKU PALIVOVÉHO DŘEVA
Upozorňujeme vás na zlevnění veškerého jehličnatého paliva, například 800 Kč za sypaný
prostorový metr délky 33 cm nebo celé kmeny za 690 Kč/m3 (ceny jsou včetně DPH). V případě zájmu kontaktujte Městské lesy Český Brod, telefon: 605 064 519, 723 469 064, email:
kopacek@cesbrod.cz.
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Jak se tvoří sklo
S mými druháky právě probíráme v prvouce téma „Co se z čeho vyrábí - výrobky a suroviny“. Moc se nám
tedy hodila nabídka přivítat krkonošského pana skláře u nás ve třídě.
Nebylo to poprvé, co jsem jeho skleněné vyprávění mohla poslouchat, tudíž jsem neváhala. A na
jeho návštěvu jsme se moc těšili. První, co vás zaujme, je klid a pohoda, které z našeho skláře vyzařují. Umí si dě přirozeně získat, a i když jeho
přednáška mnohdy přesahuje schopnost vnímání
takto malých dě , ony sedí a poslouchají. Vnímají
hlas tohoto zkušeného člověka s pořádnými vousy, a když skončí, ptají se na všechno, co je zajímá
nebo čemu neporozuměly. Po výkladu a vlastně
i při něm můžeme pozorovat prak cké ukázky
vzniku skla a výrobků z něho. Každá třída si může
vybrat své zvíře, svého maskota, kterého nám před
našimi zraky sklář vyfoukne. Dě pozorují, jak chvíli fouká, pak zatočí, přistřihne, ukrou , natáhne…
žasnou, co všechno sklo po zahřá nad kahanem
dovede. A už je na světě zvířátko. Moje dě si vybraly tučňáka. Je jako živý, nechybí mu ani fráček.
Pak přichází čas, který dě očekávají nejvíce. Každý
z nich si může sám, s asistencí skláře, ze skleněné
tyčinky vyfouknout svoji píšťalku. Píšťalku, nebo
chcete-li, zvětšovací lupu či trubičku, do které mo-

hou nalít vodu, a ona nevyteče. Hned to všichni
chodí vyzkoušet, před m však, musí počkat, až
sklo vychladne.
Doma mají dě určitě co vyprávět a my učitelé víme,
že čas trochu ukrojený z výuky nebyl ztracený.
Za dě a paní učitelky z 1. stupně ZŠ Tyršova,
Míša Kemrová
Foto: Michaela Kemrová, ZŠ Tyršova

Sport jako zábava na ZŠ Tyršova
V ranních hodinách jsme se vydali s třídou 6. B na výlet do Hop Arény Praha Čestlice.
Poněkud náročnější cesta přes Prahu nám rychle
ubíhala a do cíle jsme dorazili včas a v pořádku. Když
jsme se konečně po dlouhém odbavení dostali do-

vnitř, vybavení novými žlutými pro skluzovými ponožkami, začala ta správná zábava. Všude samé skákací atrakce. Někteří žáci se rozběhli k trampolínám,
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kde hráli vybíjenou, jiní u kali k překážkové dráze
nebo lezecké stěně. Po hodině a půl skákání byly dě
tak unavené a hladové, že s rados usedly k občerstvení v KFC, kde doplnily energii na cestu zpět. Výlet
jsme si všichni užili a ve zdraví jsme se vrá li domů.

pekařstvích. A pak už hurá ke kluziš , vypůjčit si
vybavení, nasadit helmy, protáhnout se a rychle na
led. Sedmákům se výlet rozhodně dost líbil, o čemž
svědčí fakt, že ještě před jeho koncem plánovali
další termín, kdy bychom si bruslení zopakovali.

Další sportovní výlet se uskutečnil s třídou 7. B,
která se tentokrát vydala do Kolína na bruslení.
Vyrazili jsme s předs hem, a abychom měli dost
sil, posilnili jsme se cestou v několika kolínských

Romana Pokorná, ZŠ Tyršova

Koncert filmové hudby
Dne 5. února se třída 9. B vydala na výlet do kostela Šimona a Judy v Praze.
Zde se odehrál koncert Symfonického orchestru hl.
m. Prahy FOK. Tímto koncertem nás provedl známý
herec a klavírista Ondřej Brousek společně s dirigentem Janem Kučerou. Představili nám, co všechno hudba ve filmu znamená a co je potřeba k jejímu zpracování. Dozvěděli jsme se, jak se rozděluje
symfonický orchestr podle nástrojů, a seznámili

jsme se i s několika novými např. celestou. Zjis li
jsme, jak je hudba ve filmu důležitá. Pan dirigent
je mimo jiné i hudební skladatel, který složil znělku
pro známý dětský program ČT:D a i názorně nám
předvedl, jak ji aranžoval. Zkoušeli jsme, jaký snímek se k dané hudbě hodí nejlépe.
Také jsme se v zkratce dozvěděli, jak se dělá postsynchron. Orchestr nám zahrál několik známých filmových soundtracků, např. Pirá z Karibiku, Pyšná
princezna, Anděl Páně. Slyšeli jsme i skladbu světoznámého norského skladatele E. H. Griega Peer
Gynt, která nám byla předvedena live synchronem
s projekcí Line Rider z YouTube. Koncert byl ukončen znělkou z Harryho Po era, kterou jsme si s rados užili. Obávali jsme se, že tento koncert bude
výchovný, ale nakonec to byla zábava a odnesli
jsme si i několik nových znalos .
Veronika Škarohlídová, 9. B, ZŠ Tyršova
Foto: Ľubica Spurná, ZŠ Tyršova
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Balónky nejen červené
Pokud trpíte arachnofobií, děkujte prozřetelnos , že tře únorový čtvrtek vaše kroky nesměřovaly do školní družiny „Školička“ při ZŠ Žitomířská.
Díky sponzorskému daru jedné z našich maminek
se úderem druhé hodiny odpolední rozezněl budovou zvonek, aby ohlásil vstup bytos neobyčejné,
až mys cké - balónkového mága. Ačkoliv se plánovanou akci předem nezdařilo dokonale ututlat,
překvapení žactva bylo náramné, chuť k dílu pak
nezměrná.
Během dvouapůlhodinového workshopu si dě
mohly vytvořit celou vývojovou balónkovou řadu,
počínaje jednoduchým mečem a konče pavoukem.
Případné pochybovačné čeládce byl k dispozici bílý
lihový fix, jehož dvěma tahy se osminohý výrobek
mohl zařadit do správné čeledi.
I jindy věčně spěchající rodiče byli teď častokráte
ve dveřích zastaveni větou „Ještě ne, mamíí! Já
pudu až po pudlovi.“
Co říci závěrem? Podstrčil-li vám nedávno váš potomek se suges vním „Hele“ navš venku v barvě

duhy a nápisem Luboš Kačic, balónkový mág, pak
vězte, že si příš narozeninovou párty s dortem
a hopsáním v pytlích už zřejmě nevystačíte...
Koneckonců, i prozřetelnost má své meze.
Pavla Tvrzníková za kolek v vychovatelek
školní družiny ZŠ Žitomířská
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Projekt Asisec – EDISON
Naše škola se na začátku února zapojila do projektu Edison. Tento projekt zaš ťuje společnost Asisec.
Společnost vybírá studenty z celého světa, kteří stráví jeden měsíc v České republice.
Během měsíce studen navštěvují základní a střední školy a prezentují svou zemi a kulturu. Studen
bydlí každý týden v jiné hos telské rodině. Naši
školu navš vili: Pacifica z Číny, Natalie z Tchajwanu, Ahmed z Alžírska a Dandy z Indonésie.
Studentům se u nás velice líbilo a pro naše žáky
to byla skvělá možnost, jak poznat a dozvědět se
něco zajímavého z jiných koutů světa.
Ohlas Jirky z 9. B: V termínu od 11. do 15. 2. školu
zavítali čtyři studen ze zahraničí. Šlo o dvě slečny
a dva chlapce. Chodili do hodin anglič ny. Větši-

nou povídali o své zemi, ze které pochází, nebo
nám ukazovali jejich písmo. Mluvili pomalu a srozumitelně, takže jsme jim rozuměli. Jejich povídání
bylo velmi zajímavé. Studen měli vždy připravenou prezentaci, nebo pouštěli ukázky na youtube.
Jednomu ze studentů, jmenoval se Ahmed, jsme šli
při hodině informa ky představit památky Českého Brodu. Myslím, že se mu to moc líbilo. Akce byla
fajn a hodně jsme se toho dozvěděli a přiučili.
Jiří Krčmář 9. B, ZŠ Žitomířská
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Žáci prak cké školy prezentovali svoji školu na veletrhu Řemesla
V únoru proběhl na Výstaviš v Lysé nad Labem Veletrh středních škol pod názvem ŘEMESLA 2019,
na kterém představili svoji školu žáci českobrodské Základní a Prak cké školy. Každá škola měla na Veletrhu k dispozici svůj stánek, kde představovala návštěvníkům obory studia, které nabízí.
Součás naší školy je kromě základní školy také
střední škola, kde studují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dva obory - Prak ckou školu
jednoletou a Prak ckou školu dvouletou. Cílem tohoto studia je získání vědomos a dovednos využitelných v prak ckém životě. Důraz je kladen na
prak cké činnos v předmětech výživa a příprava
pokrmů, ruční a dílenské práce, keramika, pěs telství, rodinná a zdravotní výchova.
Nám, studentům, se v naší škole moc líbí, a tak jsme
byli pyšní na to, že na této akci můžeme svou školu
prezentovat a ukázat, co jsme se ve škole naučili,
a třeba také najít nové spolužáky. Ve stánku jsme
vystavovali výrobky, které jsme vyrobili v rámci naší
školní výuky. Na místě jsme návštěvníkům předváděli, jak se s různými materiály pracuje, a tak se
návštěvníci mohli od nás naučit pracovat na člunkovém stavu, nebo třeba plést z pedigu. Naše výrobky obdivovala i hejtmanka Středočeského kraje
Jaroslava Pokorná Jermanová.
Kromě prezentace ve stánku jsme se zapojili do soutěže organizátora veletrhu a Krajské hospodářské
komory Střední Čechy o nejlepší prezentaci školy
na pódiu. Pro tuto soutěž jsme si v hodinách informa ky a českého jazyka připravili asi pě minutovou powerpointovou prezentaci, kterou jsme pak
sami představili na pódiu. To byla pro nás nejtěžší
zkouška, protože jsme se zpočátku styděli vystoupit

před tolika lidmi. Vše ale dobře dopadlo a za naši
prezentaci jsme od poroty obdrželi zvláštní ocenění, jehož součás byla i sladká odměna – šlehačkový dort, na kterém jsme si náramně pochutnali.
Veletrh škol navš vili i naši spolužáci, žáci osmého
a devátého ročníku základní školy. Navš vili stánky
ostatních škol a získali mnoho nových informací,
které určitě využijí při rozhodování o svém budoucím studiu a volbě povolání.
Pokud se rozhodnete tento tradiční veletrh v příšm roce navš vit, nezapomeňte se zastavit u stánku naší školy. Určitě se opět zúčastníme a rádi vás
zde přivítáme.
Pokud máte zájem o studium na naší škole, neváhejte se přihlásit, teď je právě ten správný čas.
Studen Prak cké školy
dvouleté ZŠ a PrŠ Český Brod
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Českobrodská soutěž v aerobiku
Na začátku února proběhla ve sportovní hale v Českém Brodě tradiční soutěž v aerobiku. Do Českého Brodu
se opět sjely sportovní kluby z celé republiky. Závodníci a jejich trenéři zde měli možnost získat zpětnou vazbu
od rozhodčích, aby byli na nadcházející závodní sezónu, která začíná v březnu, připraveni co možná nejlépe.
Naši závodníci, kteří soutěží pod hlavičkou T. J. Sokol Český Brod – Corridoor tým, zde získali dokonce několik medailí i dalších hezkých umístění.
Mezi nejmenšími, kteří závodili v kategorii cvičení
podle lektora, si nejlépe vedla maličká Sofie Vedralová (3. místo). Do první šestky se vešly i Alenka
Borovičková (5. místo) a Anička Kašparová (6. místo). Všechny dě ale cvičily s velkou chu a právem
si kromě diplomu odnášely i věcné ceny.

medaili i v kategorii jednotlivkyň.
Víc než výborně si vedla Barbora Školová (svěřenkyně Elišky Strakošové), tento závod bezkonkurenčně
vyhrála a získala tak vytouženou a dlouho očekávanou zlatou medaili v individuální kategorii.
Všem závodníkům moc gratulujeme a děkujeme za
přípravu a reprezentaci našeho oddílu.
Eliška Strakošová, www.corridoor.cz

V kategorii sportovních týmů jsme měli zastoupené
celkem tři závodní týmy. Mladší „Pirátky“ a o něco
starší „Violin on Fire“ (týmy trénuje Eliška Strakošová) dosáhly na příčky nejvyšší. Oba týmy se ale
v této sezóně budou potýkat se starší konkurencí,
protože oba týmy postupují o věkovou kategorii
výš. Čeká nás tedy ještě mnoho práce. První nominační závod, který bude v březnu v Liberci, bude
pro oba týmy velkou zkouškou.
Nejstarší tým „Hei Boi“ (svěřenkyně Michaely Kokešové) skončil na druhém místě, stejně jako Kristýna Šermauerová, která získala senzační stříbrnou
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Tenisová zima
I v zimních měsících se na tenise konalo mnoho zajímavých akcí, o kterých bychom Vás rádi informovali.
V první řadě jsme pořádali několik turnajů. 26. 28. 12. 2018 to byl turnaj kategorie C 5 mladších
žáků chlapců i dívek. Na turnaj se přihlásilo 15
chlapců a 9 dívek. Z našeho oddílu hráli Petr a Jan
Hrabánkovi, Charlo a Chmelíková a Andrea Šťastná. Turnaj chlapců vyhrál Antonín Mutl ze Sportklubu Řevnice, dívky pak vyhrála Laura Krejsová
z SKT Planá nad Lužnicí, která ve finále porazila
Charlo u Chmelíkovou. Ve čtyřhře chlapců vyhráli
Mutl s Tikovským (oba Sportklub Řevnice), když ve
finále porazili naše bratry Hrabánkovy.
19. - 21. 1. jsme pořádali turnaj dorostenek kategorie C 4. Turnaje se zúčastnilo devět hráček, z toho
čtyři (E. A. Bláhová, V. Vrzáková, B. Pavelková a P.
Pavelková) z našeho oddílu. Ve dvouhře zvítězila
Vanessa Hozmanová z TK Čelákovice a ve čtyřhře
Jelínková (TK Perštýn Pardubice) spolu se Seifertovou (TK PTA Kolín), které porazily naše Bláhovou
a Vrzákovou.
9. - 11. 2. jsme uspořádali turnaj kategorie C 4 pro
starší žáky a žákyně, který byl z našeho pohledu
nejúspěšnější. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů a 11
hráček a celkem 10 z nich bylo z našich řad. Ve
dvouhře chlapců zvítězil náš Jan Ledvina a ve finále čtyřhry náš pár R. Botek, M. Losman po velkém
boji podlehl vítězům A. Klímovi (LTC Poděbrady)
a Š. Šmejkalovi (TO Tesla Pardubice). V dívčí čás
turnaje porazila ve finále dvouhry Karolína Koubová (TO Sokol Nehvizdy) naši Nelu Bláhovou. Ve
čtyřhře zvítězila také K. Koubová spolu s K. Hajnou
(TŠ L. Hradecké), když porazily naše sestry Nelu
a Natálii Bláhovy.
Všechny turnaje byly dobře organizačně zajištěny
a byly dobrou prověrkou výkonnos našich hráčů
a hráček.

Po celou zimní sezónu bylo pro veřejnost otevřeno
od neděle do pátku od 18.00 do 21.30 „Občerstvení na tenise“, které členové i nečlenové klubu
využívali ke společnému sledování sportovních
přenosů a v pondělí a ve čtvrtek i k pravidelným
utkáním ve stolním tenise. Od dubna bude provoz
občerstvení rozšířen již na 17.00 – 21.30, každý
den kromě soboty.
I nadále budeme připravovat různé společenské
a sportovní akce pro širokou veřejnost. Tyto i jiné
tenisové informace sledujte, prosím, na www.facebook.com/tenisbrod, nebo www.tenis-cbrod.cz.
V průběhu měsíce dubna bude probíhat nábor nových hráčů a hráček ročníků narození 2013, 2014
a 2015. Bližší informace Vám rád sdělí p. Mar n
Kratochvíl, tel. č.: 739 627 235.
Závěrem bych se rád zmínil o ukončení zimní tenisové sezóny, které proběhne 30. 3. bouráním přetlakové haly a také bych rád pozval všechny členy
TO na výroční schůzi tenisového oddílu, která se
bude konat ve čtvrtek 28. 3. 2019 od 18.30.
Příjemný začátek jara všem a na shledanou na tenise.
Za oddíl tenisu Zdeněk Pučálka
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I v Českém Brodě máme inkunábuli!
Knihovna Podlipanského muzea v Českém Brodě obsahuje přibližně 32 síc svazků. Je mezi nimi i přibližně
sedm stovek tzv. starých sků, tzn. exemplářů vydaných před rokem 1800, včetně velmi cenných a vizuálně
působivých knih z 16. a 17. stole s krásnými renesančními koženými vazbami.
Již několik let probíhá v muzeu soustavná re-katalogizace knižního fondu v moderním knihovním so waru (Verbis) – pochopitelně, ani muzea se dnes
už neobejdou bez digitálních standardů 21. stole .
Při této revizi byl nově určen jeden z sků jako tzv.
inkunábule, česky prvo sk, tedy kniha vydaná před
rokem 1500. Je jím tzv. Pražská bible z roku 1488
(Biblia, bohemice / nakladatelé Jan Pytlík, Severin
kramář (?), Jan Bílý od Čápů, Matěj od Bílého lva
(35,5 x 25 x 11,5 cm). Jedná se o objemný sk, má
více jak 610 stránek. Z jasného důvodu je uložena
v trezoru mimo českobrodské muzeum.
Každá dochovaná inkunábule má z pochopitelných
důvodů hodnotu rodinného stříbra a přítomnost
inkunábule ve sbírkovém fondu určuje i pomyslnou
pres ž každého muzea či knihovny. Její cenu pochopíme, uvědomíme-li si, že tento českobrodský
prvo sk je starší než naše Kouřimská brána, starší
než českobrodská zvonice u kostela sv. Gotharda,

dokonce i starší než většina prostor českobrodské
historické radnice čp. 1, včetně nedávno restaurovaného renesančního sálu v přízemí.
PhDr. Kamil Boldan, náš přední znalec (nejen) českých prvo sků, o této knize říká: „Tisk je to nepochybně významný – hned z několika důvodů. Když
nebudeme brát jen český kontext, tak je to vůbec
nejstarší slovanská štěná bible; jde v pořadí o pátou jazykovou mutaci v nějakém národním jazyku.
Nejstarší byla německá bible, následovaly další
tři jazykové mutace a česká bible je tedy v pořadí
pátá. Ten druhý důvod, proč je Pražská bible významná, je, že je to jeden z nejstarších pražských
sků. Knih sk byl do Prahy uveden v roce 1487.“
Jen dodejme, že o rok později, v roce 1489, vychází
druhá česká bible, tentokrát v Kutné Hoře – že by
zafungovala žárlivost Kutné Hory na dění v Praze?
A vzápě dodává: „Je to vlastně nejdochovanější český prvo sk, tedy sk z 15. stole . Na území
vlastních Čech jich bylo vydáno více než 40 a Pražská bible je kupodivu i dochována v největším počtu exemplářů. Známe jich, ať z našich knihoven
nebo knihoven zahraničních, celkem téměř 90 úplných nebo téměř úplných exemplářů. Kromě toho
jsou pak ještě dochovány různé volné listy. Z mnoha jiných českých prvo sků 15. stole máme dochován jeden, dva, tři nebo čtyři exempláře. Jeden
z důvodů, proč právě Pražských biblí je tolik, je, že
v minulých stale ch byly tyhle objemné české bible předávány v rámci rodin; syn je dědil po otci.“
Každý exemplář se trochu liší. Tato bible ještě nebyla ilustrovaná, nepočítalo se s nějakými většími
ilustracemi. V knize byla záměrně vynechaná místa
počátečních písmen kapitol (tzv. iniciály), na která měly být doplněny různé barevné litery, ať už
v mnohobarevném provedení iluminátorem nebo
v jednodušším jednobarevném písařském provedení. Počítalo se s m, že každý z exemplářů, které
se prodávaly ve volných složkách, si nabyvatel nechá nejdříve svázat v dílně, kterou měl blízko svého
bydliště, a pak si jej nechá, pokud na to má peníze,
nějak dotvořit barevnými iluminovanými iniciálami.
Vladimír Jakub Mrvík
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Knihohrátky ve znamení zvířátek, pohádek i sportu
V úterý 19. února jsme se za téměř jarního počasí sešli s dětmi a jejich dospělým doprovodem na dalším
živém čtení z cyklu Knihohrátky.
Začali jsme veselými básničkami o různých zvířátkách, přitom dě vybíraly odpovídající zvířecí masku,
kterou pak pověsily na prádelní šňůru. Následovala

ukázka z úplně nové knížky Ji k sportovcem, kterou
napsala herečka a zpěvačka Jitka Molavcová. Vypráví
v ní o malém chlapci, který rád sportuje a nezalekne
se žádné sportovní výzvy, my jsme si poslechli příběh
o jeho dobrodružství na koňském hřbetě. U sportu
jsme ještě chvíli zůstali a společně jsme si zacvičili
podle knížky Od hlavy až po paty, vlnili jsme se jako
krokodýli, dupali jako sloni nebo tleskali jako lachtani. Potom dě doplňovaly rýmy do Obrázkových
pohádek Hanky Jelínkové. Přečetli jsme si také příběh o malém kocourkovi, který se chtěl stát slonem,
a názorně jsme si ukázali, jak k tomu chtěl využít hadici od vysavače. Nakonec jsme si podle veršovaného leporela Měsíce od Ilky Pacovské vytvořili na další
prádelní šňůře obrázkový kalendář na celý rok.
Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod

Planeta otázek a odpovědí
V loňském školním roce jsme v cyklu literárních besed pro žáky prvního stupně základních škol probírali
literární žánry beletrie neboli krásné literatury, letos jsme společně objevovali naučnou literaturu a poznávali možnos jejího využi při výuce. Během února a března se v naší knihovně vystřídalo 38 tříd žáků
ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská, ZŠ a PrŠ Žitomířská, ZŠ Kouřim, ZŠ Poříčany, ZŠ Přistoupim, ZŠ Úvaly a ZŠ Vi ce.
Dětem jsme nejprve představili naše oddělení naučné literatury a ukázali jsme jim barevný poutač

s jejím rozdělením, podle kterého si mohou naučné
knihy vybírat. Pak na nás čekala papírová planeta
otázek a odpovědí, která skrývala jedenáct otázek
z různých vědních oborů, odpovědi jsme společně
hledali v připravených encyklopediích. Dozvěděli
jsme se například, kolik kos tvoří lidskou páteř, čím
se ochlazuje slon, které disciplíny patří do moderního pě boje nebo proč pálí kopřiva. Kromě toho
dě předváděly módní přehlídku a v naší televizi
předpovídaly počasí. Když jsme našli všechny správné odpovědi, z planety otázek a odpovědí se stala
planeta Země. Naše setkání s naučnou literaturou
jsme zakončili citátem básníka Jiřího Žáčka: „Chcete
zmoudřet? Můj ty světe, otevřete knížku, čtěte!“ Na
závěr nechybělo tradiční představení nových knížek
v dětském oddělení a oblíbená četba ukázek.
Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Pohádkoví kamarádi ilustrátora Zdeňka Smetany (audiokniha)
Malíř, grafik, ilustrátor, režisér, animátor a scenárista Zdeněk Smetana se věnoval především
tvorbě pro dě , mj. ilustroval mnoho pohádkových knih a je autorem výtvarné podoby řady
oblíbených pohádkových postaviček z televizních Večerníčků. Výběr z archivu Supraphonu
přináší Jiřinu Bohdalovou, která geniálně dotvořila hlasy skřítků Křemílka, Vochomůrky
a Rákosníčka i Malé čarodějnice, Zdeněk Svěrák dodal svému Radovanovi v p a radost ze
života, Oldřich Vízner si vyhrál s hlasy Štaflíka a Špagetky a Fran šek Smolík si vychutnal
postavy medvědáře Kuby, medvěda Kubuly a strašidla Barbuchy.
Alexandr Flek: Parabible
Jak by mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby se odehrál dnes? Tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic je aktuální, místy až provoka vní biblickou parafrází. Dávný příběh o Ježíši Nazaretském zasazuje do kulis současného Česka, především ale staví dnešního čtenáře
před nové pointy dávných evangelijních příběhů a výroků. Evangelický teolog Alexandr Flek je
známý jako překladatel Bible21, tentokrát se nesnaží o maximální přesnost překladu, ale volí
aktualizované převyprávění původního biblického textu. Chce čtenáře vyprovokovat k reakci,
překvapit, konfrontovat, rozesmát nebo rozčílit...
Jindřich Flusser: Život na úvěr
Doposud knižně nevydaná autobiografie Jindřicha Flussera líčí nejen dras cké poměry a mezilidské vztahy v nacis ckých koncentračních táborech, ale uvádí také četné úvahy o životě, osudu
a lidství. Vyprávění začíná transportem z Terezína na jaře 1944, odkud autor odjel spolu s rodiči
a manželkou do rodinného tábora v Osvě mi, a končí osvobozením tábora Buchenwald, kde se
Flusser setkává s Antonínem Kalinou, zachráncem židovských dě . Kvůli bolestným vzpomínkám
byla kniha napsána původně ve tře osobě, až později se autor rozhodl převést text do ich-formy,
jeho vydání se už ale nedožil.
Petr Šámal a kol.: Literární kronika první republiky
Publikace představuje v 21 oddílech, soustředěných vždy k jednomu roku z období let 1918
až 1938, Československou republiku jako mnohonárodnostní stát, v němž literatura vznikala
a byla čtena nejen v češ ně, ale také ve slovenš ně, němčině, ruš ně, ukrajinš ně, maďarš ně či polš ně, a kde se na literárním dění podíleli nejen spisovatelé, ale také překladatelé,
nakladatelé či čtenáři. Obrazově-výkladová kniha je určená široké veřejnos , zachycuje více
než síc pečlivě vybraných knižních obálek, fotografií, reklamních materiálů, karikatur, ukázek rukopisů a dalších vizuálních dokumentů.

Kompletní přehled nových knih za měsíc únor je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Krajinou potoků
Českobrodsko nemá svou velkou řeku. V případě Šembery můžeme o ní hovořit jako jen o říčce a to někdy
ještě s nadsázkou. I když víme, co občas dokáže. Na druhou stranu síť malých vodních toků kolem nás je
bohatší a členitější než mnohde jinde. Je to dané jednak profilem terénních vrstev v jižním spádovém obvodu Českého Brodu, kde se střídají kopcovité ploché hřbety s táhlými údolími a zvlněnou rovinou směrem
k Labi. A my, možná v přepjaté touze po něčem výraznějším, si příliš neuvědomujeme, co vlastně kolem
sebe máme.
Tak to ale bývá i v jiných případech. Podobné potoky jsou však pulsujícími tepnami krajiny, jimiž
proudí nejenom „pouhá“ voda, ale značná část její
síly. Jen kdybychom se k nim uměli chovat lépe,
než tomu bývá. A protože i Jalový potok, Bušinec,
blízká Bylanka a přehlížený Kounický potok stojí
rozhodně za víc, než chvilkové povšimnu , pokusím se vám je stručně přiblížit. Případné ostatní
dojmy ponechám na vás.
V pořadí důležitos druhou územní vodotečí je
Jalový potok, splétající prameny v roklích na severním okraji Kostelce nad Černými lesy. Obzvlášť
na jaře bývá ve svých proměnách až kouzelný.
Lesnatým údolím s četnými mokřadními par emi
postupuje k oboře u Přehvozdí, pod kterou přibírá
bezejmenný levostranný přítok. Odtud, ještě ob žněji přístupnými končinami, se proplétá k rybníku
pod zpustošeným dvorem Chrást. S něný lužním
lesíkem a úžlabím obklopeným nezkrotnými dřevinami spěje dál k Přistoupimi, kde nabírá krátký potůček z místního zdroje. Níže pod obcí, u zpustlé,
jak já říkám „Plachého zahrady“, se větví do dvou
ramen, z nichž levé napájí soustavu Nouzovských
rybníků a Chodo n, kde se opět účelově rozděluje a do Šembery vstupuje dvěma samostatnými
svodnicemi. Druhé, s hlavní funkcí pro povodňové
ochrany rybníků, obtéká z východní strany Liblice.
V období sucha 2018 si držel sice slabší, ale stabilní průtok, což byla pro všechny rybníky v povodí
jediná spása.
Bušinec pramení u Masojed. Bohužel právě ten je
ukázkou hned několika necitlivých zákroků. Nad
Mrzkami, v asi nejcennějším úseku, byl pro přírodě před léty spáchán téměř zločin, když nejen
břehy, ale dokonce i dno bylo vyplněno pevnými
betonovými dlaždicemi. Ta sice pomalu napravuje hříchy člověkem natropené, ale pokud cíleně
nepomůžeme, naznačený proces může trvat ještě
dlouho. V Mrzkách má dva drobné přítoky, Mrzecký potok a Hradešínku, které vlivem letních přísu-

šek obvykle vysychají. Krásný přírodní úsek, s mnoha tůňkami a písčitým dnem, kde se mezi Mrzkami
a Tismicemi klika l pod úbočím lesní stráně, je nyní
nahrazen bahnitou škarpou uprostřed luk a polí,
dobrou tak pro zesílení přívalového náporu vody.
Dál, prak cky až do Brodu, je poznamenaný dalšími zásahy technického rázu, z novějších například
úprava hlavního koryta a fádní rybník na spodním
okraji Tismic. Šemberu posiluje v Chouranicích,
kde jí pomáhá redukovat plošné letní odpary
z Podviničního a Mlýnského rybníka. Pro zpestření
alespoň jedna rybářská perlička. Začátkem 80. let
byli do jeho spodní čás pokusně vysazeni pstruzi
obecní. I v tak malém potoce se jim dařilo nečekaně dobře a dorůstali slušných velikos . Snad také
proto, že o nich nikdo moc nevěděl.
Bylanka je průtokově ustálenější než Šembera
v Dolánkách. Její už silnější svazek se těsně nad
silnicí Praha - Kolín skládá ze dvou rovnocenných
potoků. Stejnojmenné pravé rameno míří od Vic a skrze Ledce, kde stávalo dříve hned několik
rybníků, od Dobrého Pole, nad kterým vytéká
z rybníka Kamenka, naplňovaného pramínky z výše položených strání. Druhý, Chotýšský potok, má
výchozí pramen opodál v Brníku. Průchodem dolinou Brnického lesa jej posiluje několik roklinatých
stružek a přirozeným korytem spadá k samotě
Nouzov. Skrze Chotýš míří s předchozí odbočkou
do menšího, ale úpravného rybníčku. Doleji v Synči přijímá drobný přítok od Krupé a protéká pod
nedávno přestavěným mostem. Tudy, jakoby nějakou vstupní bránou, se dostává do malebného
údolí s malými lesíky a zbytky starých sadů nad
vsí Kšely. Lemovaný pak již převážně vrbovými porosty spěje k soutoku s Bylankou, která se odsud,
prak cky až do Bylan, prodírá pěknou divočinou.
S nostalgií vzpomínám na doby, kdy byla osídlená
nádhernými potočáky, kteří se zde dokonce vy rali. Nasadil je tam jistý nadšenec z Vrátkova, výborný rybář a možná ještě větší pytlák, nechť mi
promine. Nachytal je do rukou v Dolánkách. Dnes,

Píšete nám
jakkoliv je Bylanka v soupisu pstruhových revírů, tu
pstruzi trvale nežijí. Zmizely větší tůňky, chybí úživná vrstva dna a nejsou tak ani ustálené podmínky
pro ryby. Sice vzhledný je malý rybník na horním
okraji Bylan, ale nevhodné přehrazení obtokové
linie brání přirozené migraci. Nedaleko pod obcí
zaznamenává „příspěvek“ z chrášťanské čis čky,
který ji nešťastně ovlivňuje až k ús . Za Ls boří už
jen krátce pokračuje k mladému dubovému hájku,
u něhož završuje svou pouť vtokem do Šembery
a přetaženým náhonem ke Klučovu.
První vnímatelnou stopou Kounického potoka je
vyústění drenážní stoky z prostoru bývalého hokejového a fotbalového hřiště, vycházející z českobrodské čtvr zvané Mexiko. S podporou vlásečnic
ve štolmířských lukách míří středovým sběračem
z města na sever. Na konci vyhledávané topolové
aleje se k němu připojuje první ze dvou rozbočení skromného Štolmířského potoka, vznikajícího
u Limuz. Doširoka rozprostřeným údolím, s pozdějším rozli m do významného mokřadu a rybníka Cihelna (na hrázi s impozantním stromořadím
topolů bílých), postupuje ke Kounicím. Nedaleko
pod rybníkem se vyděluje do Mlýnského potoka,
přímo v obci teď značně zaneseného. Směrem
k Bříství pak pokračuje v křovinami obrostlé rýze
mezi intenzivně obdělávanými poli, bez větší šance
se přirozeně rozvolnit. Cestou přibírá nevelký, ale
vydatnější Týnický potok směřující od Vykáně, jehož stružka se přes pozoruhodnou lokalitu Suché
doly vine z Břežan a vzdáleně až od Přišimas. Skrze
Vestec se následně dostává do Přerova, níže sbírá
ještě vody Semického potoka a široce zahloubeným příkopem končí pod zdymadlem Lysá vtokem
do Labe.

Českobrodský zpravodaj
březen 2019

27

Povrchové vody jsou významným přírodním fenoménem. Lidé od nepamě rádi poutali vodní toky
do umělých koryt, rybníků a přehrad. S pomocí stále vyspělejších prostředků se do země a do krajiny
zakusovali čím dál m hlouběji. Věčnou otázkou je,
za jakou cenu. Ve zpětném pohledu jí dopady lidské činorodos někdy ublížily natolik, že utrpěné
rány se nejenže nezhojily, ale na obzoru přibývají
stále další. Ze stran místně příslušných vodoprávních úřadů a určených správců toků, majících zákonitou povinnost je spravovat a vykonávat potřebný
dohled, by jim tak měla náležet větší pozornost.
Karty rozdané současnou legisla vou k tomu mají.
Zákon č. 254/2001 Sb. je stěžejním předpisem. Odvaha k zásadnějším rozhodnu m bývá však slabší,
a když už to musí být, obvyklým scénářem je jen
občasné vytěžení erozních nánosů a výřez břehových porostů. Obecně bychom se ale měli více
zamýšlet i nad vhodnými kroky k jejich hlubšímu
ozdravění.
A jaký vzkaz na závěr přidám tentokrát? Tolik
očekávané jaro během několika dnů rozevře naplno svou náruč. Proč si tedy neudělat zajímavou
vycházku, menší výpravu nebo výlet. Je stále co
objevovat. A potom, přijde na to, buďto budeme
nadšeni z míst dosud nepoznaných, anebo, snažně
prosím, nepřivítejte oči nad m, co se vám bude
příčit. Vždyť právě tohle a zrovna teď to je přece
náš život s mhle krajem úzce spojený. Važme si
tedy přinejmenším toho, co pěkného nám kde
zbývá a snažme se o udržení kvalitního prostředí
nejenom pro život náš, ale i našich potomků. Ať jim
máme beze studu co předávat.
Pavel Bretšnajdr
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Cyklokroužek slaví tře výročí
Ač se to zdá nemožné, opravdu náš cyklokroužek slaví tře výročí. Naše první setkání se uskutečnilo v únoru 2016.
Tehdy jsme se sešli v počtu osmi lidí v restauraci
„Beseda“, a tak dali základ dnešní sestavě. Do výroční schůze KČT v roce 2016 jsem přivedl šest nových členů a později dvakrát po třech přihlášených.
Úterý se stalo naším kultovním dnem a každé úterý
se scházíme dodnes. Probíráme, co se přihodilo za
minulý týden, plánujeme výlety a hlavně se dobře
bavíme.

Těšíme se i na tradiční akce, jako jsou Svatojánské
proudy, Nymburský otvírák, Posázaví, Lipany a Českobrodská padesátka. Nově na závěr roku 2019 připravujeme vlakové putování středním Posázavím
a návštěvu Českého Šternberka nebo Kutné Hory.

Co se za ty tři roky změnilo? Lidé se scházejí a rozcházejí, nejinak je to i mezi námi. Změna nastala ve
složení naší skupiny, v pně nazvané místopředsedou KČT Ing. Řezáčem na „Spolek Světlany a Slávka“. Takže z původních 13 členů KČT ke konci roku
2018, máme sestavu 4 členů KČT a 9 nečlenů. O tři
roky jsme zestárli, ale naši lásku k projížďkám na
kolech si nedáme vzít, proto si někteří zakoupili
elektrokola, m se náš spolek otevírá i pro tuto
skupinu cyklistů.

Pravidelné nedělní (1. a 3. neděle) a středeční
(2. a 4. středa) vyjížďky jsou opět stěžejními body
našeho programu.

Zapojíme se i do úklidu „Pošembeří“, letos bychom se
zaměřili na úklid Židovského hřbitova v Přistoupimi.

Proto, kdo si myslíš, že bude náš program vyhovovat, slez z gauče a přidej se k nám! Informace naleznete ve vývěsce na budově knihovny vedle programu
KČT Český Brod. Více informací na tel. 704 032 214.
Sláva Břečka

Kouřimsko a Českobrodsko během stavovského povstání
a třice leté války
Výstava bude probíhat v Podlipanském muzeu v Českém Brodě od 5. 4. do 29. 9. 2019, vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. v 17 hodin.
Třice letá válka byla bezesporu jednou z nejtemnějších kapitol našich dějin. A tyto „velké“ dějiny se
pochopitelně odrážely i v životě jednotlivých českých regionů. Český Brod byl jedním ze tří královských měst na území Kouřimského kraje. Před třice letou válkou patřil mezi významná česká města
– a to nejen jako ekonomické centrum, ale i svou
velikos . Do tohoto stavu zasáhla zcela zničující silou třice letá válka. Ze strachu před drancujícími
vojsky a z náboženských důvodů se do roku 1626
vystěhovalo z města 85 ze 160 usedlých rodin. Zcela zničující byl pro městskou obec v závěsu hned
za emigracemi řady rodin komplexní požár města
v sobotu 29. dubna 1628. Asi nejtragičtějším rokem během třice leté války byl pro Český Brod
beze sporu rok 1639, kdy k městu přitáhlo vojsko
švédského generála Johanna Banéra, které je vy-

drancovalo a při svém odchodu úmyslně zapálilo
na čtyřech různých místech.
Výstava celou tuto tragickou dobu mapuje, a to jak
z pohledu vysokých poli ckých událos a osobnos , tak z pohledu královského města Český Brod
a jeho obyvatel. K vidění budou kromě naučných
panelů také originální předměty z této doby, namátkou několik vzácných map a originálů grafik,
dýmka nalezená v areálu Škvoreckého zámku, repliky zbraní, ale především soubor archeologických
nálezů ze zimního tábora švédské armády v nedaleké Staré Boleslavi.
Vstupné: základní 30 Kč, snížené 15 Kč, rodinné 60 Kč
Radka Pšeničková, www.podlipanskemuzeum.cz
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Večer irské hudby v kavárně
Krátce po svátku irského patrona sv. Patrika zahraje v kavárně U Madony duo, které má irskou hudbu
doslova pod kůží. Přijďte se ve čtvrtek 21. 3. od 19 hodin příjemně naladit s houslistkou Jitkou Malczyk
a kytaristou Vojtěchem Jindrou.
Setkáním dvou hudebníků se propojují a vzájemně
rezonují dva hudební světy. Svou autorskou hudbu
nazývají „neotrad“. Jde o moderní akus ckou fúzi
v keltském duchu. V komorní sestavě, které nechybí nasazení a radost ze hry, vyniká zvuk obou
nástrojů a díky osobitému stylu hráčů vzniká originální autorská hudba.
Jitka Malczyk je houslistka a cestovatelka, vedle
hry na housle vystudovala anglický jazyk. Na svých
četných hudebních cestách po celém světě hledá
auten citu interpretace a inspiraci k vlastní autorské tvorbě. Na své norské hardangerské housle
hrála na fes valu Pražské jaro slavnou Rohanskou
jízdu Howarda Shorea v symfonii Pán Prstenů. Pů-

sobí v českých i mezinárodních hudebních projektech Deliou (CZ/FR), Lua, Lakuna.
Vojtěch Jindra vystudoval Filozofickou fakultu UK
v Praze, obor český jazyk a literatura, ve svém hudebním životě se ale orientuje spíše na západ a severozápad. Prošel mj. skupinami Taliesyn a Irish
Dew. Nyní působí především v kapele Bran, pro
kterou skládá, a objevuje se po boku irského písničkáře J. Eoina. V roce 2010 vydal vlastní instrumentální album. Společně s Jitkou pak nahráli v roce 2016 společné album Neotrad.
Vstupné na koncert je 100 Kč.
Eliška Sýkorová

HLEDÁME PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Základní škola a Prak cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359 přijme pedagogické pracovníky
na pozice: učitel/učitelka 1. stupně základní školy, učitel/ka TV, Člověk a svět práce, učitel/ka
MA, FY, učitel/ka ZŠ, a SŠ dle par. 16, odst. 9, asistent/ka pedagoga v ZŠ a SŠ dle par. 16, odst.
9. Nástup od 1. 9. 2019, nebo dle dohody. Pracovní poměr možný i na částečný úvazek. V případě zájmu zašlete CV co nejdříve na adresu zsaprsceskybrod@seznam.cz, bližší informace
na tel. 321 622 300.

1. – 30. 4.
2. – 30. 4.
1. a 8. 4., 9.30 a 10.15
3. a 17. 4., 8.30 – 10.00, 10.00 – 11.30
4. – 30. 4.
4. 4., 17.00
4. 4., 9.15 a 10.00
5. 4., 8.00 – 12.00
5. 4., 16.45
6. 4.,
6. 4., 8.30 – 12.00
6. 4., 9.00
6. a 20. 4., 10.15
6. 4., 20.00
7. 4., 9.30 a 11.10
9. 4., 16.00
9. 4., 18.30
10. 4., 8.30 – 10.00, 10.00 – 11.30
11. – 15. 4., 8.30 – 15.00
11. a 15. 4., 9.30 a 10.15
11. 4., 19.00
11. 4., 19.00
12. 4., 8.30 a 10.00
12. 4., 16.40 a 16.45
13. 4.,
13. 4.,
13. 4., 15.00
13. 4., 17.00
14. 4., 16.30

kostel sv. Gotharda
galerie Šatlava
městská knihovna
PC učebna
Podlipanské muzeum
Podlipanské muzeum
městská knihovna
KD SVĚT
Ku lka
výlet KČT
MŠ Letadýlko
Liblice
Ku lka
sokolovna
Ku lka
městská knihovna
radnice čp. 70
PC učebna
ZŠaPrŠ
městská knihovna
KD SVĚT
kavárna U Madony
KD SVĚT
Ku lka
výlet KČT
Štolmíř
KD SVĚT
Ku lka
Ku lka

KALENDÁŘ AKCÍ – duben 2019
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Výstava na téma Velikonoce a Velikonoční zvyky na jižním ochozu kostela
Putovní výstava fotografií Brody v Brodě 2018
Tuze hladová housenka — malé pohádkové čtení a hraní, MŠ Kollárova
Virtuální univerzita tře ho věku — čínská medicína v naší zahrádce
Výstava — Kouřimsko a Českobrodsko během stavovského povstání a třice leté války
Vernisáž výstavy — Kouřimsko a Českobrodsko během stavovského povstání …
Tuze hladová housenka — malé pohádkové čtení a hraní, MŠ Tismice a MŠ Tuchoraz
Divadlo Honzy Krejčíka — pořad pro žáky MŠ a ZŠ (pronájem)
Fotbal, mladší žáci a přípravka, okr. přebor A, SK ČB – TJ Rostoklaty/FK Týnec n. /AFK Pečky
Okolo Kutné Hory - stříbrná stezka 2. část
Den otevřených dveří — na programu i bazárek dětského oblečení a hraček, dílničky
Ukliďme Liblice
Fotbal, I. A třída dorost sk. C, SK Český Brod – TJ Slavoj Vrdy/ TJ Sokol Družba Suchdol
Partnes ples — krásné ceny, kapela ECHO 91, výtěžek na podporu skautů Ing. Ládi Nováka
Fotbal, starší/ml. žáci, kr. přebor st./ml. žáků, sk. B, SK Český Brod – SK UNION Čelákovice
Knihohrátky — odpolední živé čtení pro dě , vstup volný
Veřejné setkání na téma Změny dopravního režimu v oblas Škvárovna — návrhy řešení
Virtuální univerzita tře ho věku — České dějiny a jejich souvislos II.
Velikonoční výstava v budově školy
Tuze hladová housenka — malé pohádkové čtení a hraní, MŠ Doubravčice a MŠ Sokolská
Remember Karel Kryl — koncert složený z hitů Karla Kryla, duo P. Foltán/P. Bublák + křest
Koncert kapely Jauvajs —irská hudba, tradiční irské písně (i česky) a instrumentální skladby
Jak pejsek Ferda potkal sluníčko — Divadlo Matěje Kopeckého pro MŠ/ZŠ a volně příchozí
Fotbal, starší a mladší přípravka, okresní přebor, sk. A, SK Č. B. B – SK Č. B. A/TJ Tři Dvory
Jarní stezka Polabím — Neratovice
Veřejné pečení chleba a jarmark — setkání na návsi ve Štolmíři s pečením a jarmarkem
Princezna ze mlejna — divadlo Pegas Praha, pohádka s písničkami
Fotbal, Divize muži, Fortuna divize C, SK Český Brod — TJ Dvůr Králové n. Labem
Fotbal, muži B, Sport Invest I. A tř. sk. B, SK Český Brod B — TK Slovan Lysá n. Labem

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

14. 4., 14.00
15. 4., 9.00 – 14.00
15. a 19. 4., 17.00 a 16.45
16. 4., 18.00
16. a 17. 4., 8.30 a 10.15
18. 4., 8.45 a 10.30
19. 4.,
19. 4., 15.00
21. 4., 9.00
21. 4., 9.30 a 11.10
24. 4., 19.00
25. 4., 9.30 a 10.30
25. 4., 14.00 – 18.00
26. 4., 14.00 – 16.00
26. 4., 16.45
26. – 27. 4.
27. 4.,
27. 4., 9.00
27. 4., 9.00
27. 4., 10.00
27. 4., 11.00
27. 4., 19.00
27. 4., 19.00
28. 4., 9.00
28. 4., 14.00
28. 4., 15.00
28. 4., 17.00
29. 4., 9.30 a 10.15
29. 4., 17.00

sportovní hala
ZŠaPrŠ
Ku lka
KD SVĚT
KD SVĚT
městská knihovna
výlet KČT
u sv. Gotharda
sportovní hala
Ku lka
KD SVĚT
městská knihovna
ZŠ Bezručova
ZŠ Bezručova
Ku lka
okolí města
výlet KČT
sportovní hala
Dolánky louka
sportovní hala
Dolánky louka
KD SVĚT
sokolovna
sportovní hala
sportovní hala
KD SVĚT
Ku lka
městská knihovna
Ku lka

Nohejbal, Botas dorostenecká liga „B“, TJ Slavoj Český Brod (dorost) — TJ Sokol Zbečník
Zápis do 1. třídy ZŠ a ZŠ speciální
Fotbal, st. a ml. přípravka, okr. přebor A, SK Č.B. A— SK Sparta Kolín/SK Č.B. B — A
Ohrožená semínka — promítání filmu v rámci kampaně Den Země, beseda, ochutnávka
Vzdělávací pořad v anglickém jazyce pro ZŠ — Divadelní centrum, z.s. (PRONÁJEM)
Tuze hladová housenka — malé pohádkové čtení a hraní, MŠ Klučov a MŠ Chrášťany
K pramenům Rokytky — Říčany — pěší i cykloturis cký výlet
Velký pátek: Křížová cesta městem s křesťany a občany, sraz u kostela
Nohejbal, okresní přebor mužů, TJ Slavoj Český Brod „C“ — Velim
Fotbal, st. a ml. žáci, krajský přebor st./ml. žáků, sk. B, SK Český Brod – FK Pšovka Mělník
Křeslo pro hosta: Václav Cílek — český geolog a klimatolog, moderuje Mar na Kociánová
Tuze hladová housenka — malé pohádkové čtení a hraní, MŠ Chrást a MŠ Poříčany
Zápis do 1. ročníků na ZŠ Český Brod, Žitomířská 885
Zápis do 1. ročníků na ZŠ Český Brod, Žitomířská 885
Fotbal, ml. žáci+přípr., okr. přebor A, SK Č. B. B – TJ SK D. Chvatliny/Tři Dvory/SK Sparta Kolín
Základní kolo Svojsíkova závodu — závody skautských družin z celé republiky
Litoměřice a Radobýl
Nohejbal, krajský přebor mužů, TJ Slavoj Český Brod „B“ — Nymburk
Singltrek — představení projektu u ohniště na louce pod plynovodem
Nohejbal, 1. liga mužů, TJ Slavoj Český Brod „A“ — T. J. Sokoli Prostějov
Pošemberský ultra kros — 8. ročník tradičního běžeckého závodu v Dolánkách
Logan: Wolverine — sci-fi film/akční/thriller/USA/Kanada /Austrálie/2017/137 min
Robert Křesťan a Druhá tráva & Charlie McCoy —host, legenda americké country hudby
Nohejbal, okresní přebor mužů, TJ Slavoj Český Brod „C“ — Konojedy
Nohejbal, Botas dorostenecká liga „B“, TJ Slavoj Český Brod (dorost) — NK CLIMAX Vse n
Strážci Galaxie Vol. 2 — akční film/dobrodružný/sci-Fi /USA/Kanada/2017/136 min
Fotbal, muži B, Sport Invest I. A tř. sk. B, SK Český Brod B — Dolnobousovský SK
Tuze hladová housenka — malé pohádkové čtení a hraní, MŠ Sokolská
Fotbal, starší přípravka, okr. přebor A, SK Český Brod A — SK Sparta Kolín
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Sudoku
Ob žnost – středně těžká
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Zápis do 1. t˴ídy 
- základní školy
-základní školy speciální
v pondČlí 15. 4. 2019 – od 9 do 14 hodin
v budovČ školy- ŽitomíĜská 1359 za penzionem Anna


=iSLVVHWêNiåiNĤVPHQWiOQtPSRVWLåHQtPDXWLVPHPQHER
VRXEČåQêPSRVWLåHQtPYtFHYDGDPLQDUR]HQêFKRG
GRDGČWtVRGNODGHPãNROQtGRFKi]N\




Co nabízí naše škola Vašim d˕tem:



]DĜD]HQtGtWČWHGRY]GČOiYDFtKRSURJUDPXGOHVFKRSQRVWtGtWČWH
YêXNXYHWĜtGiFKVH±åiN\SRGOHW\SXãNRO\WĜtG\
RGERUQRXVSHFLiOQČSHGDJRJLFNRXDORJRSHGLFNRXSpþL
RGERUQRXSHGDJRJLFNRXDVLVWHQFLåiNĤPVHVSHFLiOQtPLY]GČOiYDFtPLSRWĜHEDPL
VHVWDYHQtLQGLYLGXiOQtKRY]GČOiYDFtKRSOiQXYãHPåiNĤPNWHUêPGRSRUXþHQâ3=
UHKDELOLWDþQtWČOHVQRXYêFKRYXLQGLYLGXiOQtYêXNXORJRSHGLLUHKDELOLWDFLPHWRGDPL
WUDPSROLQLQJVQRH]HOHQHHJELRIHHGEDFNDM
YêXNX]DSRXåLWtPRGHUQtFKWHFKQRORJLt±3&WDEOHW\L3DG\
YêXNX]DSRGSRU\NRPSHQ]DþQtFKDHGXNDþQtFKSRPĤFHN
YêXNX]DPČĜHQRXQDUR]YRMSUDNWLFNêFKGRYHGQRVWtåiNĤ
YêXNX]iNODGĤFL]tKRMD]\ND $- 
ãLURNRXQDEtGNXQHSRYLQQêFKSĜHGPČWĤD]iMPRYêFKNURXåNĤ
PLPRWĜtGQtþLQQRVWYêOHW\ãNRO\R]GUDYQpSRE\W\FHORãNROQtDNWLYLW\SURMHNW\
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SrdeēnĢ zveme všechny zájemce a pƎátele školky
na

DEN OTEV\ENÝCH DVE\Í v MŠ Letadýlko,
jehož souēástí bude i bazárek dĢtského obleēení a hraēek
PƎijěte si vybrat ze široké nabídky jarního a letního obleēení a hraēek pro dĢti všech
vĢkových kategorií a souēasnĢ si prohlédnout prostƎedí školky

Místo konání: MŠ Letadýlko, Kollárova 71, eský Brod

Termín konání: sobota 6.4.2019 8:30-12:00
Pro dĢti budou pƎipraveny malé dílniēky V pƎípadĢ zájmu o prodejní místo prosím pište na bazarekceskybrod@seznam.cz nebo volejte tel.: 607 588 777. Prodejci se registrují zdarma,
žádný poplatek neodvádí.

 <= >     ?   



@ A686&B 8C3% / $ DE8FG4 0 H6&5 %JA
 "# "$ %& '()*+

,-.-/ )'-.- 01%34"5 67%8#
)9-.-/ )*-.- 01%34"5 67%8#
''-.-/ ':-.-01%34"5 67%8#
9-,- / *-,- 01%34"5 67%8#
)*-,-/';-,- 01%34"5 67%8# 
':-,-/ ;(-,- K$A@"% "$ P%83$G 



%
Q

$


>953'@9530 # 0%  % 
@953'?933  , #
?933'?9(80%+ # 
?9(8'(3933  B   
(3933'((9(8  
((9(8'()933%0B0  
()933'()9530%+ # 
()953'(59&8  
(59&8'(&953  
(&953'(89(8 %,
(89(8'(8953 
(8953'(C9530,:'0%  % 

$3 K +
!"  # $
$ %#&'() 
* +,#,-   ( 
(. 
  %
%68%#+

  

  

  
        

L"$+ ''9( DM N 8BJ"

/ $,0" 12),  
 )(334'  #)533  ,
6    %74)3834
6  01 91#,:%# #
 $

@FOGC1&# $ F"P%$4+
<<<2 2 - % , 2
= 9>)83?>8@5
',9, 20A  ,2









   

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

ZPRAVODAJ
náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: tře týden v měsíci
formát: A5, průměrně 68 stran, plná barevnost

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být proporčně v poměru k danému rozměru
• v případě celostránkové inzerce, kde bude sk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme
ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019
Data expedice: 18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 17. 5., 14. 6., 16. 8., 13. 9., 18. 10., 15. 11., 13. 12. 2019
poslední aktualizace: 10. 1. 2019

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

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

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

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

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

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

Požadujeme:
• fyzickou zdatnost
• manuální zručnost
• zodpovědnost
• samostatnost
• čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
• práce vhodná pro muže, ženy i absolventy
• práce na HPP
• příspěvky na stravování (stravenky)
• zázemí mezinárodní společnosti
• moderní zázemí
• nástup možný ihned případně dohodou

ADMINISTRÁTOR/KA
Náplň práce:
• vedení objednávek, příprava podkladů pro externí
účtárnu
• plánování výroby, zadávání objednávek, vytváření
zakázek a zadávání do informačního systému v NJ
• sledování stavu skladu hotových výrobků
• příprava dodacích listů a faktur
• komunikace s dodavateli a centrálou v Rakousku
a sesterskými společnostmi v EU
• vedení docházky zaměstnanců
• organizační činnost
• možnost služebních cest a zaškolení v zahraničí

Požadujeme:
• minimálně SŠ ukončené maturitou popř. VŠ vzdělání výhodou
• komunikativní znalost NJ
(+AJ velkou výhodou)
• praxe v oblasti administrativy
či podobné pozice
• dobrá znalost MS Office,
Power Point
• velmi dobré organizační
schopnosti
• pečlivost a komunikativnost

Nabízíme:
• atraktivní ohodnocení dle zkušeností a znalostí, nástup možný
ihned, nebo dohodou.
• příspěvky na stravování
• zdarma občerstvení na pracovišti
• zázemí stabilní mezinárodní
společnosti
• možnost profesního růstu v poměrně krátkém časovém rozsahu
• stabilní kolektiv

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

DEN RODINY
centrum mĭsta "eský Brod

16. 5. 2019
- festival sociálních služeb,
hry, závody, inspirativní
kavárna, výtvarná dílna,
hudba, pivo, limo....

16. 5. 2019

17. 5. 2019, 18:00
Domácí péĞe
- film pro všechny generace
v KD SV2T
Program bude upƥesnĭn

ZAH RADN ICTVÍ JAN D L

Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi

VÍTÁNÍ JARA, 21. – 24. 3. 2019, 9.00 – 17.00 hod.

NABÍZÍME:
• Velký výběr jarních květin, cibulovin, macešek, trvalek, bylinek PChcete ušetřit
?
řijďte přím
o k pěstite
• Ovocné stromky, růže, drobné bobuloviny, maliny atd.
li
• Semínka, sadby jahodníků, okrasné jehličnany, listnaté keře a stromky
• Pro obchodníky rozvoz zboží na pravidelných linkách
• Osazení misek i truhlíků u nás koupených i Vámi donesených
• Provádíme realizace a údržby zahrad a ﬁremních
Stálá pracovní doba:
areálů, sečení trávníků, stříhání živých plotů,
Po – Pá: 9.00 – 17.00 hod.
prořez ovocných i okrasných stromků
So: 9.00 – 12.00 hod.
Mobil: 736 630 111, 736 630 120, e-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz

www.zahradnictvi-jandl.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

www.fpinstal.cz

İ˒ȇʢǸȒʻȒǕǣƬǸʆ ȒȸƳǣȇʅƬʢ
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דא ي ח

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

Bydlím tu s Vámi!
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k získání
Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

TISK FOTOGRAFIÍ
NOVÝ MINILAB NA NÁMĚSTÍ
kvalitní tisk Vašich fotografií
ruční úpravy i ořez
rozměry - 9x13cm až 21x100cm
povrchy - lesk, mat, samolepka
možnost tisku na počkání

WWW.FOTOCESKYBROD.CZ
nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod
telefon: 608 233 003
email: tisk@fotoceskybrod.cz
Otevírací doba:
Pondělí a Středa 9:00-11:00 13:00-16:00
další termíny po dohodě

Kvalitní 2. stupeň ZŠ je správná
volba pro vaše dítě i alternativa
víceletého gymnázia.

Zveme vás na dny otevřených dveří:
28. 3., 25. 4. a 14. 5. 2019 vždy od 16:00 hodin
Po domluvě máte možnost navštívit ukázkovou hodinu 5. třídy

Menší třídy s klidnou partnerskou atmosférou
Kvalitní všeobecná příprava pro další studium
Kritické myšlení jako základ vlastního názoru
Prezentace, diskuze, projektové vyučování

www.zs-vetrnik.cz

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

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby
FASÁDNÍ CENTRUM
HUTNÍ MATERIÁL
DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY
REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH
PŘIJMEME ŘIDIČE a SKLADNÍKA – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C + E
+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

.OVÑTECHNOLOGIEÑ'Ñ
zrychlí domácí internet
AÞÒDESETINSOBNă
Díky nasazení nových
TECHNOLOGIÑMċÞETEÑMTÑ
doma mnohem rychlejší
INTERNETÑ/ÑTOTIÞÑNOVĄÑ
nabízí zákazníkùm,
kteøí bydlí mimo dosah
kabelového pøipojení,
novou generaci
bezdrátového internetu
SÑRYCHLOSTÑAÞÑÑ-BS
Zrychlování se netýká jen velkých měst,
ale i regionů. O2 novou technologií pokrývá už více než 300 tisíc domácností
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší připojení k internetu prostřednictvím
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen pomalé a nestabilní sítě místních poskytovatelů. Proti dnešku tak můžete mít
internet až desetinásobně rychlejší,“
popisuje ředitel marketingu fixních služeb
O2 Martin Čejka.

Rychlé pøipojení bez práce
s vedením kabelù
Velkou výhodou 5G Internetu na doma je to,
že se šíří bezdrátově – zákazníci si tedy nemusí lámat hlavu s pokládkou kabelů. Signál rychlého internetu se šíří vzduchem, pro
jeho příjem tak postačí malý vnitřní modem.

V místech se slabším signálem jej posílí vnější
anténa, kterou vám technici společnosti sami jednoduše umístí třeba na střechu
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše zařídí
technik, který vám poradí, kam anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.
„Díky tomu, že pro připojení máme vyhrazenou samostatnou frekvenci, už zákazníkům nehrozí obvyklé problémy jako pomalu nabíhající stránky a sekající se videa
ve večerních špičkách nebo při špatném
počasí,“ vysvětluje Čejka. Kromě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je nová technologie vhodná například pro novostavby, kde
chybí telefonní přípojky.

-ĄSĂNÑSPORAÑDVĄÑSTĄÑKORUN
Podstatně rychlejší internet na doma se přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za připojení. Do konce dubna navíc můžete využít zvýhodněnou cenu, která platí po celou
dobu trvání smluvního závazku. Sleva je
kombinovatelná se zvýhodněním za více
služeb od O2, takže za připojení o rychlosti
až 50 Mb/s zaplatíte měsíčně od 349 korun.
Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz,
kde si také můžete ověřit rychlost internetu přímo na vaší adrese.

AKREDITACE
MŠMT

SOUKROMÁ MŠ S BILINGVNÍM PROGRAMEM
Í

x Přijímáme děti od 2,5 do 6 let – 6 let zkušeností
x Individuální a laskavý přístup k dětem - maximálně 13 dětí ve třídě
x Kvalitně propracovaný vzdělávací program podporující logické
myšlení a rozvoj kognitivních funkcí dítěte
x Každodenní angličtina formou simulace bilingvní rodiny
x Každodenní příprava předškoláků
x 1x týdně odborná logopedická prevence
x Využití moderní didaktické techniky – interaktivních tabulí
x Kvalifikovaní zkušení pedagogové
x 15:00 - 16:00 hod. odpolední kroužky v ceně školného – tvoření,
sportovní všestrannost, rytmika a tanec, věda je zábava
x 16:00 – 17:00 hod. nadstandardní kroužky – balet, zpěv, sportovní
všestrannost, keramika
x Kvalitní strava – program „Skutečně zdravá jídelna“
x Příměstský tábor pro děti 3 – 8 let – červenec a srpen – tematické
týdny (i pro děti nezapsané k trvalé docházce)
OTEVŘENO OD 7:00 – 18:00 HODIN

OD ZÁŘÍ 2019 V JIRNECH – NAVRÁTILOVA 69
KDYKOLIV SE NA NÁS PŘIJĎTE PODÍVAT DO POBOČKY V ÚVALECH

ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE A JEHO SPOKOJENOST
JSOU PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

ŘÁDKOVÁ INZERCE
VE ZPRAVODAJI
Nabízíme vám možnost
ŘÁDKOVÉ INZERCE, kde můžete
zveřejnit různé prodeje nebo
nákupy nemovitostí, služeb,
předmětů atd.
Cena za řádkovou inzerci je
0,60 Kč/znak včetně mezery

Nemocnice Český Brod s.r.o.
Žižkova 282
282 02 Český Brod
www.nem-cb.cz

NEMOCNICE ČESKÝ BROD s.r.o.
přijme

VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ SESTRY
POŽADUJEME: vzdělání v oboru, samostatnost,
praxe výhodou
NABÍZÍME: NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 50.000 Kč
• možnost zvyšování a prohlubování kvalifikace na náklady zaměstnavatele
• dotované stravování ve vlastní jídelně
• možnost zkráceného pracovního poměru PDD a DPČ
a výběr služeb
• možnost práce pouze v ranních směnách a úprava
pracovní doby matkám
• možnost práce při studiu
• příspěvek na penzijní pojištění

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE:
email: temrova.lucie@nem-cb.cz, tel.: 774 758 991

NÁBYTEK
JIŘINA MARKOVÁ / ČESKÝ BROD
Y TKU PRACOVNÍ DOBA:
ENT NÁB
Ý SORTIM UMNÉ CENY Po-Pá 8.30 – 12.00
K
O
IR
Š
E
Z
JEM
RO
13.00 – 16.30
PREFERU ÝCH VÝROBCŮ ZA
So 8.30 – 11.00
OD ČESK

SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
nebo volejte na telefonní čísla
321 622 475, 723 931 999

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA
přijme do pracovního poměru
VÝHRADNĚ INVALIDY
na vrátnici v Úvalech.
Nástup ihned nebo dle dohody
Kontaktujte nás prosím:
A. Reslerová – 724 235 695, Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.

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
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.
Kontakt 702 429 238
Koupím JAWA ČZ: motocykl, moped, skůtr, také vraky a díly,
tel: 777 589 258

PRONAJMU NEBYTOVÝ PROSTOR
ve dvoĜe domu þ. p. 158 Suvorovova ul.
– novČ zrekonstruované, 30m2 + kuchyĖka a WC
– kontakt: 602 242 092, Ladislav Pokorný, Suvorovova 158, ýeský Brod

JUDr. Pavla Pĝíkopová
Kafin reality

WZKDsa/EDKs/dK^d
WK,K>1sa,KKDKs
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^ZKhD/d>EK^dĂ:/^dKd
ŶĞũǀǇƓƓşƉƌŽĚĞũŶşĐĞŶĂŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ
ƌǇĐŚůĠǀǇƉůĂĐĞŶşŬƵƉŶşĐĞŶǇ
ďĞǌƉĞēŶĄƷƐĐŚŽǀĂƉĞŶĢǌƵŶŽƚĄƎĞ
ŬǀĂůŝƚŶşƉƌĄǀŶşǌĂũŝƓƚĢŶşƉƌƽďĢŚƵƉƌŽĚĞũĞ
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dĞů͗͘ϳϳϱϴϵϰϰϮϭ
ĞͲŵĂŝů͗ŬĂĨŝŶΛƐĞǌŶĂŵ͘Đǌ

Odborná instalace úsporných
švédských tepelných čerpadel
NIBE pro rodinné domy.
Návrh, dodávka
montáž, záruční
a pozáruční servis

Kotlíková dotace až 127.500 Kč.
Systém vzduch - voda a země - voda.
Topný faktor až 5,15.
Záruka až 10 let na kompresor.
Úspora až 70% nákladů na vytápění.
Pracuje do teploty -25 °C.
Nabídka zdarma.
Telefon: 777 283 009 / 777 283 003
Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

esel

®

www.tc-nibe.cz
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SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

JISTOTA – ODBORNOST – ZKUŠENOSTI – KOMPLEXNÍ SLUŽBY
nám. Husovo 61, 282 01 Český Brod, tel.: 321 622 424, e-mail: kancelar@notarsky-urad.cz

CHCETE RISKOVAT ZTRÁTU SVÉHO MAJETKU ČI FINANCÍ
POUŽITÍM SMLUV STAŽENÝCH Z INTERNETU?
• Notář je státem pověřená osoba k sepisování veřejných listin.
• Notář zajistí bezpečný prodej nebo převod nemovitosti.
• Notář ochrání váš majetek a finanční prostředky při změně vlastníka nemovitosti. Zaručí bezpečné
uschování peněz a jejich vyplacení. Zařídí zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí.
• Notář založí společnost, zajistí změny v ní, osvědčí valnou hromadu, ...
• Notář je jako jediný oprávněn zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku novou společnost či
změny v existující společnosti. Vyhnete se tak zdlouhavému procesu zápisu přes soud.
• Notář sepíše majetkové smlouvy manželů a snoubenců.
• Notář vám pomůže uspořádat vaše majetkové záležitosti pro případ smrti (závěť, vydědění, ...).
• Notář sepíše notářský zápis jako podklad pro případnou exekuci.
• ...a mnoho dalších právních služeb.

NABÍZÍME:

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

Vepřovou pečeni s kostí – 79 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 69 Kč/kg
Kuře chlazené – 49 Kč/kg

ceny jsou platné od 25. 3. do 6. 4. 2019
na prodejně v Českém Brodě

CENÍK PALIVOVÉHO DŘEVA
od 1. 3. 2019 / vč. 15 % DPH
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO SYPANÉ

NEŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO

(za 1 prms délky 33 cm)

(za 1 prmr délky 1 m)

– listnaté tvrdé směs 1100 Kč/prms
– jehličnaté
800 Kč/prms

– listnaté tvrdé směs 1150 Kč/prmr
– jehličnaté
800 Kč/prmr

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO

JEHLIČNATÉ PALIVO DLOUHÉ

(za 1 prmr délky 1 m)

690 Kč/m3

– listnaté tvrdé směs 1250 Kč/prmr
– jehličnaté
900 Kč/prmr
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