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Českobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2019

Co nového

Prázdninové mlžení
O prázdninách vychází zpravodaj tradičně jen jednou jako dvojčíslo až v polovině srpna. V červenci se
město vylidní na fes valy, tábory a dovolené. Lidé mají jiné zájmy. V době internetu to ale nepřináší
informační prázdnotu. Na webu i facebooku se Vás snažíme informovat průběžně, třeba o mlžítku pro
osvěžení, které jsme instalovali v proluce vedle radnice. Diskuse pod články také neustávají. Když se letní
číslo objeví ve schránce, znamená to, že se pomalu blíží začátek školního roku a je nejvyšší čas přepnout
do běžného režimu.
I když jsou pořád ještě prázdniny, zabýváme se i zásadnějšími tématy než je mlžítko před radnicí. Nemlžíme. Tím prvním tématem je vše okolo chystaného rozvoje města, hlavně v cukrovaru a dalších lokalitách,
o kterém psal v minulém i předminulém čísle pan starosta. V tomto čísle se ještě podrobněji věnujeme
schváleným zásadám pro příspěvky na infrastrukturu. Jelikož událos mají spád, není to jistě naposledy.
Nejde ale jen o cukrovar, projektů se připravuje více a byli bychom rádi, aby i ostatní investoři své plány
veřejně představili.
Na svých projektech pokračuje i Město. Po dokončení ulice Na Bělidle se mění rozvody plynu v ulici Pod
Velkým Vrchem, kde bude následovat nový povrch. Začaly práce na stavbě vodovodních řadů v několika
ulicích a začíná také výměna vodovodu a kanalizace v Moravské a v čás Tuchorazské. Konečně kompletní
je projekt rekonstrukce Žižkovy ulice, projektuje se ulice K Dolánkám (vodovod a kanalizace), chodník Zborovská, Nová a Tuchorazská. Rada města zadala zpracování projektové dokumentace na několik ulic včetně
Ruské. Běží přístavba učeben v ZŠ Tyršova, rekonstrukce fasády radnice, úprava dvora za budovou č. p. 56
a začíná výstavba parkoviště B+R u nádraží. Projektuje se přístavba ZŠ Žitomířská. Věřím, že jsme konečně
našli cestu, jak se ve shodě napříč zastupitelstvem i stavební komisí dobrat projektové dokumentace nové
budovy MŠ Kollárova, o které se v posledních měsících diskutovalo. Největší stavbou, která je nyní před
námi, je rekonstrukce nemocniční kuchyně a vybudování školních výdejen celkem za 91 mil. Kč. A musím
zmínit i připravované projekty energe ckých úspor (a s m spojených oprav), zejména na budově ZŠ Tyršova pod Annou. Aktuálním tématem jsou polní cesty a vůbec hospodaření nejen s vodou v krajině.
Jako každý rok i letos zástupci města navš vili skautské tábory. Kromě nich se v létě koná i řada příměstských táborů a dalších setkání. Dovolte mi proto, abych všem organizátorům nejen letních sportovních,
kulturních i volnočasových akcí znovu poděkoval za jejich nasazení, s jakým se této činnos často zdarma
a ve svém volnu věnují. Vám všem pak přeji klidný a příjemný zbytek léta.
Tomáš Klinecký
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Od 3. 8. do 6. 8. 2019 se dvůr areálu ZZN proměnil
v improvizované letní kino. Díky Kinematografu
bratří Čadíků návštěvníci mohli zhlédnout pohádku Čer brko, komedie Chata na prodej a Po čem
muži touží. Poslední večer patřil cestovatelskému
snímku Trabantem tam a zase zpátky. Během čtyř
promítacích večerů se od přibližně 750 návštěvníků vybralo na vstupném 21.583 Kč. Částka poputuje na Konto Bariéry. Děkujeme všem, kteří se
této akce zúčastnili a podpořili tak dobrou věc.

V návaznos na usnesení zastupitelstva Město
vyhlásilo Výzvu k podávání žádos o dotace na
rok 2019 v rámci Programů podpory sportu,
kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod, program
č. 3, Podpora inves čních a neinves čních akcí
NNO. Alokovaná částka pro Program č. 3 činí
500.000 Kč pro inves ční akce a 500.000 Kč
pro neinves ční akce. Lhůta pro podání žádos
o dotace je od 1. 8. 2019 do 2. 9. 2019.

Rada města vyhlásila vítěze zakázek na výměnu
vodovodu a kanalizace v ulici Moravská a čás
ulice Tuchorazská a vítěze zakázky na stavební
úpravy budovy č. p. 1099 (kuchyně) v nemocnici
a vybrala i dodavatele zakázky Stezky pro terénní
cyklis ku (singltrail). Rada dále vybrala dodavatele zakázky na vyčištění úseku koryta Šembery nad
hradítkem v Nábřežní ulici. Všechny uvedené akce
by měly být realizovány v následujících měsících.

Rada města doporučila zastupitelstvu souhlasit s realizací zateplení a rekuperace budovy
č. p. 760 (škola pod Annou) a zateplení budovy
č. p. 56 (vedlejší budova úřadu), na něž jsme obdrželi dotaci. Naopak u zateplení pavilonů E a F
v nemocnici nepřijala kladné usnesení z důvodu
nevýhodného poměru výše dotace a spoluúčas
města. V rámci přípravy na další dotační příležitos rada také vyslovila souhlas s registrací areálu ZZN v databázi brownfieldů agentury Czechinvest. Dále souhlasila se zpracováním projektu
Regenerace sídliště Jahodiště. Za mto účelem
proběhne dotazníkové šetření a v září veřejné
projednání (podrobné informace uvnitř čísla).

Z Cer fikátu Environmentálního vyúčtování společnos ASEKOL vyplývá, že občané Českého Brodu v loňském roce vyřadili 24.103,36 kilogramů
elektra. Tím, že jsme nepotřebné elektro následně předali k recyklaci, jsme uspořili 380,96 MWh
elektřiny, 22.835,20 litrů ropy, 1.615,36 m3 vody
a 12,06 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 76,84 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 334,26 tun.
Na základě poptávkového řízení bude prodloužena smlouva současnému provozovateli Českobrodské dopravy pro seniory (senior taxi) na
další dva roky. Službu, kterou Město finančně
podporuje, dosud stabilně využívá několik desítek lidí k dopravě na úřad, k lékaři či do obchodu. K využi služby občany nad 65 let je třeba
vystavit průkazku. Cena jedné jízdy je 15 Kč.
Díky podpoře projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod z Operačního programu Zaměstnanos jsme vydali
Katalog sociálních a návazných služeb pro město
Český Brod a jeho okolí, který Vám má pomoci
zorientovat se v široké nabídce těchto služeb na
území města i v jeho spádové oblas . V štěné
podobě je k vyzvednu na infocentru nebo na
odboru sociálních věcí. V digitální podobě je ke
stažení na webu města.

V městském parku na Husově náměs vedle
radnice jsme pro letní osvěžení vybudovali mlžítko. Dále jsme v rohu za borovicemi instalovali
pítko, které může sloužit pro omy rukou, ovoce apod. Na několika místech v centru města
se ještě objevily městské židle a stolky určené
k volnému posezení.
Rada města se zabývala efek vnějším zajištění
údržby veřejné zeleně, financováním obnovy
komunikací a plánem rekonstrukce komunikací
a schválila Výroční zprávu města za rok 2018.
Od 1. 4. do 30. 6. 2019 jsme odevzdali společnos EKO-KOM, a.s. 140,764 t odpadů z obalů
k dalšímu využi , za které jsme získali odměnu
328.679,50 Kč. Děkujeme, že třídíte!
Město bude některé pohledávky, zejména z pokut z radaru, „na zkoušku“ vymáhat prostřednictvím exekutorského úřadu vybraného v poptávkovém řízení. Důvodem je zvýšení efek vity
a úspěšnos .

4

Českobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2019

Věstník

Věstník
Body projednávané Zastupitelstvem města 5. 6. 2019
1. Schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu 2019
2. Schválení Závěrečného účtu Města Český Brod za rok 2018
3. Schválení Účetní závěrky Města Český Brod za rok 2018
4. Zrušení veřejnoprávní smlouvy a vrácení dotace 2 mil. Kč
5. Schválení uzavření smlouvy s TJ Slavoj - smlouva o zápůjčce
6. VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky
7. Přidělení finančních prostředků z Programů podpory
sportu, kultury a volného času - Program č. 1
8. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory
ak vit v sociální oblas pro r. 2019
9. Prodej bytové jednotky č. 1127/8 ul. K Dolánkám
10. Prodej bytové jednotky č. 1197/11 ul. Masarykova
11. Prodej bytové jednotky č.1256/30 v ul. Palackého
12. Prodej bytové jednotky č. 1394/11 ul. Mozartova 1394
13. Prodej čás pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu)
14. Darování čás pozemku (M. a E. P.)
15. Informace o získání příspěvku z rozpočtu SFDI na projekt „Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana
Kouly, Český Brod“
16. VZ_ Stavební úpravy budovy č. p. 1099
17. Smlouva o budoucím převodu technické infrastruktury VN, PH, ABL
18. Poskytnu finančních prostředků na rekonstrukci
a opravy fasád nemovitos v MPZ města Český Brod
v roce 2019
19. Změna územního plánu - Liblické předměs
20. Zásady pro poskytování příspěvků na infrastrukturu
města
21. Transformace IC a KD Svět
22. Informace - Zápis z jednání finančního výboru
23. Informace - Činnost kontrolního výboru
24. Doporučení starostovi města
25. Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, C, F, H“
- provedení vodovodních přípojek k nemovitostem
a jejich financování
26. Víceúčelové hřiště s UMT -TJ Liblice - inves ční příspěvek 2019
Body projednávané Radou města 12. 6. 2019
1. Informace - transformace Městských lesů Český Brod
po ukončení smlouvy s Kolínskou lesní spol., s. r. o.
2. Informace - Možnos snižování stavů divokých holubů
v Českém Brodě.
3. Schválení uzavření smlouvy na provedení kontroly
k ověření účetní závěrky za rok 2019
4. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod
5. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 2, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod
6. Ukončení podnajímání bytové jednotky č. 7, K Dolánkám 1127, Český Brod
7. Pověření k jednání s nájemcem bytu č. 7, K Dolánkám
1127, Český Brod
8. Vyhlášení VZ Český Brod - Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské
9. Vyhlášení VZ Český Brod - Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Moravské
10. Parkování v areálu ZZN
11. VZ Singletreck v Dolánkách
12. Prodej obsazených bytů Suvorovova 59

13. Změny při realizaci díla Celková oprava fasády MU
Český Brod, nám. Husovo 70
14. ZŠ Žitomířská - Smlouva o dílo na zpracování Architektonické studie dostavby a rozšíření ZŠ Žitomířská
v Českém Brodě
15. Nájemní smlouva - byt Krále Jiřího č. p. 202, Český Brod
16. Výroční zpráva města 2018
17. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj,
stavebnictví a dopravu ze dne 3. 6. 2019
18. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů rady
města a další informace
19. Schválení uzavření smlouvy na provedení přezkumu
hospodaření za rok 2019
Body projednávané Radou města 26. 6. 2019
1. Nařízení města Český Brod č. 5/2019 - Zpracování lesních hospodářských osnov
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s Kolínskou lesní spol.,
s.r.o. ze dne 27. 7. 2011
3. Dodatek smlouvy o dílo: „Studie odtokových poměrů
včetně návrhů možných pro povodňových opatření
na území ORP Český Brod“
4. Plán rekonstrukce komunikací města Český Brod
5. Prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace - vyhrazené parkování.
6. Žádost o vydání druhé parkovací karty za symbolický
poplatek
7. Dodatek č. 1 ke SoD č. 201900069-OR STAFITECH, s.r.o.,
Celková oprava fasády MU Český Brod, nám. Husovo 70
8. Umístění sochy gryfa v objektu Radnice č. p. 1 v Českém Brodě
9. VZ_ Stavební úpravy budovy č. p. 1099
10. Vyhlášení záměru (TJ Liblice)
11. Záměr na prodej obsazené bytové jednotky č. 1127/1
ul. K Dolánkám
12. ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním fondu inves čního
majetku
13. Nařízení 6/2019
14. Vymáhání pohledávek města Český Brod
15. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele příspěvkové
organizace MK Český Brod
16. Pravidla pro udělení tulu Osobnost roku - staženo
17. Schválení Prodejního a provozního řádu farmářských trhů
18. Výroční zpráva města 2018
19. Informace - Informace o sekání parkových a zelených
ploch a likvidace plevelů na chodnících a komunikacích
20. Informace - Financování obnovy komunikací města
Český Brod
21. Informace - Zápis z jednání komise bezpečnos
z 10. 6. 2019
22. Informace - 3. jednání komise ŽP ze dne 27. 5. 2019
23. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů rady
města a další informace
Body projednávané Radou města 10. 7. 2019
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty - 3. Q.2019
2. Smlouva na prodej dřevní hmoty se společnos Wood
& Paper a.s.
3. Vymáhání pohledávek města Český Brod
4. ZŠ Žitomířská - souhlas se změnami závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019

Věstník
5. Nájemní smlouva
6. Ukončení nájemní smlouvy
7. Souhlas se zpracováním Projektu regenerace sídliště
Jahodiště v Českém Brodě
8. Dodatek č. 1 ke Kanalizačnímu řádu stokové sítě města
Český Brod
9. Dodatek č. 2 ke SoD na PD akce Stavební úpravy ulice
Klučovská - 2. etapa
10. Dodatek č. 3 ke SoD č. 201900004/OR na akci Úpravy
ve dvoře č. p. 56
11. Bezúplatný převod pozemku 695/5
12. Vyhlášení záměru - pacht pozemků (za školou)
13. Vyhlášení záměru - pacht pozemku v k.ú. Kostelec
nad Černými lesy
14. Administrace výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury - Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
15. Výběr dodavatele VZ „Český Brod, Výměna vodovodu
a kanalizace v ulici Tuchorazské“
16. Výběr dodavatele VZ „Český Brod, Výměna vodovodu
a kanalizace v ulici Moravské“.
17. Výběr dodavatele Stezky pro terénní cyklis ku
18. Informace - Informace o cenách nebytových nájmů
a pozemků
19. Informace - Zápis z jednání komise pro místní čás ze
dne 19. 6. 2019
20. Informace - Zápis z mimořádného jednání Komise pro
územní rozvoj, stavebnictví a dopravu
21. Informace - Žádost o přehodnocení platového výměru ředitelek mateřských škol
22. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů rady
města a další informace
Body projednávané Radou města 12. 7. 2019
1. Navýšení kapacity žáků na ZŠ Žitomířská 885 od 1. 9. 2019
Body projednávané Radou města 31. 7. 2019
1. Smlouva č. 03941862 o poskytnu podpory ze SFŽP ČR
- Regenerace školní zahrady Žitomířská
2. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 5, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod
3. Smlouva o divadelním představení Manželství v kostce
4. Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Český Brod, Kollárova 71, Český Brod, IČO 709974497
5. Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Český Brod, Sokolská 1313, Český Brod, IČO 48664421
6. Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod - Liblice, Ls bořská 183, Český
Brod, IČO 709974489
7. Smlouva - Koncert skupiny Žalman&Spol.
8. Smlouva o uměleckém výkonu MANŽELSKÁ ŠATNA
9. Prodej čás pozemku v k.ú. Štolmíř (M.F.)
10. OC Pila - pozemky a stavby na nich
11. Podání žádos o finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 na projekt
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„Český Brod, ul. Zborovská - Rekonstrukce chodníku
- východní strana“
12. Dodatek č. 4 ke Smlouvě (TJ Liblice)
13. Podání žádos o finanční příspěvek ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2020 na projekt „Český Brod, ul. Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku
- východní strana“
14. Žádost nemocnice Český Brod s.r.o. o proplacení nákladů podhledy
15. VZ Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu
v č. p. 1099
16. Souhlas s realizací projektu „Zateplení pavilonů E a F
v areálu nemocnice v Českém Brodě“
17. Souhlas s realizací projektu „Zateplení budovy Městského úřadu č. p. 56 v Českém Brodě“
18. Souhlas s realizací projektu „Energe cká úspora ZŠ Žitomířská č. p. 760 - Český Brod - rekuperace“
19. Souhlas s realizací projektu „Zateplení budovy ZŠ Žitomířská č. p. 760 - Český Brod - zateplení „
20. Smlouva na přeložku kNN v čás ulice Palackého
21. Zpevnění ploch v ulici Průmyslová
22. Postup prací na dopravních studiích
23. Odkoupení pozemku 199/79
24. Pacht pozemků v k.ú. Štolmíř
25. ProMedicus Home Care Services s.r.o. - žádost o vyjmu garáže z nájemní smlouvy
26. Výpověď Smlouvy o nájmu pozemku (L.R.)
27. Výběr dodavatele VZ Čištění toku Šembery v k.ú. ČB
28. Výpověď Smlouvy o nájmu pozemku (M. S.)
29. Výpověď Smlouvy o nájmu pozemku (J.K.)
30. Dohoda o provozu a údržbě věžních hodin
31. Dodatek č. 4 ke SoD č. 201900004/OR na akci Úpravy
ve dvoře č. p. 56
32. Poptávka na výkon TDS a KBOZP akce Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099
33. Odkoupení pozemku (M.M. a V.M.)
34. Informace o možnos podání žádos o dotaci na revitalizaci areálu ZZN v Českém Brodě
35. Žádost o dotaci pro TIC
36. Informace o posouzení námitky k návrhu RP MPZ
a jejího okolí, kterou podal HZS Středočeského kraje
37. Žádost o nové projednání povolení vyhrazeného parkování v ulici Za Pilou v Českém Brodě
38. Schválení Mgr. Petra Steklého v pozici manažera transformace příspěvkové organizace Městská knihovna
39. Českobrodská doprava pro seniory
40. Informace - Zlatý pruh Polabí, o.p.s. v likvidaci
41. Informace - Zápis z komise ZM a MA21 ze dne
27. 6. 2019
42. Informace - Zápis komise sport a volný čas
43. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů rady
města a další informace

OZNÁMENÍ
Ve čtvrtek 22. 8. 2019 od 7.30 do 15.30 hodin dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v budovách MěÚ Český Brod, nám. Husovo č. p. 70 a náměs Arnošta z Pardubic č. p. 56
a také v budově Informačního centra Český Brod na náměs Arnošta z Pardubic č. p. 1. Z tohoto důvodu budou budovy uzavřeny a úřední hodiny pracoviště podatelny, pokladny, Czech
POINT a ověřování a provozní hodiny informačního centra se ruší. Děkujeme za pochopení.
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Město se dočká bezpečného parkování jízdních kol
– Parkoviště B + R vznikne na nádraží
Za mco v okolí rostou cyklověže jak houby po deš , naše město koupilo od Českých drah pozemek, kde
postaví klasické B+R parkoviště.
Již od roku 2016 Město Český Brod usiluje o získání dotace na výstavbu parkoviště B+R na nádraží
od ulice Klučovská. V loňském roce nám byla přidělena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Bezprostředně byla vyhlášena veřejná zakázka na
dodavatele stavby a následně podepsána smlouva
se společnos AVE Kolín s.r.o., která již realizovala
několik staveb v našem městě.

Projekt řeší parkovací plochy pro osoby s omezenou schopnos pohybu a orientace, plochy pro
stání jednostopých motorových vozidel a plochy
pro umístění přístřešků pro jízdní kola a pro cykloboxy. V rámci projektu by měla být umístěna na
parkoviš i veřejná pumpa pro cyklisty a automat
na duše. Celkem je navrženo 5 parkovacích stání
pro osoby s omezenou schopnos pohybu a orientace, 10 parkovacích míst pro jednostopá motorová vozidla, 6 přístřešků a 4 cykloboxy pro kola
(celkem 80 stání pro kola). Celková hodnota stavby
je 5.842.794 Kč. Cykloboxy budou opatřeny zamykacím mechanismem, půjde tedy o bezpečnou
úschovu jízdních kol, kterou si občané i návštěvníci
našeho města právem zaslouží. Věříme, že tento
krok přispěje k dalšímu rozvoji cyklo dopravy a turis ky v našem regionu. Termín předání ukončeného díla je k datu 30. 10. 2019.
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje

ROZNOS ZPRAVODAJE
Hledáme brigádníka pro pravidelný roznos měsíčníku Českobrodský zpravodaj (1.500 ks) pro
určitou část v Českém Brodě a pro Štolmíř. Zodpovědnost a spolehlivost samozřejmos . Auto
výhodou. Bližší informace v Informačním centru či na tel. čísle 321 612 218 – 9 nebo na emailu: info@cesbrod.cz.

Co nového
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Pozvánka do galerie Šatlava
Informační centrum zve v termínu 2. – 26. 9. 2019 na výstavu obrazů.
Josef Kocourek (1963), absolvoval v Praze Hudební
fakultu AMU, obor choreografie. Od druhé poloviny 90. let navrhuje pro své divadelní projekty kostýmy a scénografii. První samostatné výstavy svých
kreseb a obrazů realizoval po roce 2010 v Roudnici
nad Labem. Další samostatné výstavy instaloval
ve Zvoli, Kamenici, Cholupici, na zámku Berchtold,
v Benátkách nad Jizerou, Kouřimi, Kostelci nad Černými lesy, Bruntále a Rumburku.
Maluje různými technikami. V poslední době je to
nejčastěji lakovaná vrstvená tempera. Obrazy jsou
odkazem na různá výtvarná období, včetně sym-

boliky starých tvůrců, některá díla jsou inspirována
Fénicií, jiná počátky 20. stole , někdy třeba barokním malířem šerosvitu – Zurbaránem, nebo an ckou, římskou malbou. Některé obrazy připomínají
staré časy, používá techniky čínských vrstvených
laků. Kromě obrazů zdobí a vytváří karnevalové
masky, škrabošky pražského typu.
Od roku 2016 celou výtvarnou produkci signuje
a vystavuje pod značkou FK (Fran šek Klener, pradědeček).
Zdenka Bočková, IC Český Brod

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Jiřina Hitschfeldová, paní Marta Pazdercová,
pan Vladimír Švejcar, paní Zdeňka Šmoldová, pan Jaroslav Bejšovec,
pan Václav Jandejska, paní Zdeňka Packová, paní Jiřina Klusáčková,
paní Věra Beranová, paní Marie Picková, pan Václav Hencl,
paní Marta Trpálková, paní Ivanka Součková, paní Jarmila Bělová,
paní Anna Jozífová, pan Oldřich Průšek, paní Božena Feyfrlíková,
pan Fran šek Vršovský, paní Božena Plšková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Co děláme pro turismus?
Město i informační centrum se snaží nabízet atrak vní místa našeho města novým návštěvníkům a výletníkům všemi dostupnými prostředky. V letošním roce jsme vsadili na sociální sítě a mobilní aplikace.
Na jaře letošního roku jsme začali spolupracovat
s provozovateli aplikace Česká obec, jejíž využi
je cíleno hlavně na českobrodské obyvatele. Kromě informací z úřední desky, pozvánek na kulturní
a sportovní akce aplikace přináší téměř každodenní
přehled o tom, co se v našem městě děje. Dalo by
se říci, že nadstavbou jsou informace o památkách
a dalších zajímavých místech města, které uvítá
nejvíce turista, který aplikaci již využívá.
Následně jsme se zapojili do projektu Turista v Mobilu. Je to rádce a pomocník, který vznikl na Google play jako první v České republice. Jde o mobilní
aplikaci, která je podpořena přehledným portálem
www.mobilniturista.com. Další novinkou na podporu turis ckého ruchu, do které jsme přispěli,

je cykloturis cká aplikace Na kole i pěšky, která je
propojena s webovými stránkami www.nakoleipesky.cz. Představujeme zde několik turis ckých
cílů jako je Českobrodské podzemí a hradby, Podlipanské muzeum, kostel sv. Gotharda aj. Nechybí
py na výlety po cyklotrasách a naučné stezky po
okolí ani kulturní pozvánky.
Co mají obě aplikace společného a proč byste je
měli vyzkoušet právě Vy? Jsou to jednoduché aplikace ke stažení zdarma, které každému pomohou
při plánování výletů a návštěv zajímavých míst České republiky. V aplikacích najdete stále se rozšiřující seznam měst přehledně rozdělený podle krajů,
s informacemi, fotografiemi a zajímavými místy
k navš vení, doporučené stezky a trasy. Ihned budete mít přehled toho nejzajímavějšího a nejdůležitějšího, co je v dané oblas k vidění a co se v okolí
děje. Obě aplikace mají také bohatý facebookový
profil, kde můžete společně sdílet svá výletová doporučení, nebo se jen nechat inspirovat.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Co nového
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Začala přístavba odborných učeben při ZŠ Tyršova
Přesně s koncem školního roku začala přístavba dvou odborných učeben a bezbariérového řešení v hlavní
budově ZŠ Tyršova. I tato akce je podpořena z dotačních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, Ministerstva pro místní rozvoj.
Ke stávající budově ZŠ Tyršova, Tyršova 68 budou
přistaveny dvě odborné učebny včetně vybavení,
bude zajištěn bezbariérový přístup (výtah) a dojde
k vybudování bezbariérových toalet. Nové učebny
budou sloužit pro výuku polytechnických předmětů
a IT. Jedná se o dělené hodiny pracovních činnos ,
předmětu svět práce, volitelných předmětů a volby
povolání. První stupeň bude nové učebny využívat
v rámci klíčových kompetencí svět práce a druhý
stupeň převážně pro prak cké činnos a volitelné
předměty. Zaměření předmětů je na polytechnickou výchovu, provoz a údržba domácnos , práce
s drobným materiálem, konstrukční činnos a práce na počítači. Díky novým učebnám budou rozvíjeny klíčové kompetence technické a řemeslné
obory a práce s digitálními technologiemi.

Dodavatelem stavby je společnost MOZIS s.r.o.
a přístavba bude dokončena v dubnu 2020. Doba
trvání díla je dána prostředím školy, jednou z podmínek realizace je, že průběh stavby neomezí
výuku ZŠ Tyršova. Většina prací je tedy směřována na období letních prázdnin, svátků či víkendů
ve školním roce. Celkové náklady na stavbu činí
6.843.597 Kč.
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje
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Pátá divadelní sezóna KD SVĚT přede dveřmi
Letní divadelní prázdniny představují čas nejen pro generální úklid prostor KD, kopec zdigitalizovaného
papírování, řešení nejrůznějších technikálií, nová jednání, ale i tu nejlepší příležitost k ohlédnu za uplynulou sezónou...
Suprový brodš diváci
Moje ohlédnu je plné nostalgie, krásných emocí
a vděčnos . Vděčnos ke vzácným hostům, kteří
k nám zavítali, a zároveň k našim divákům, o nichž
se většina aktérů vyjadřovala v (uchu lahodících!)
superla vech. Dobré jméno českobrodských diváků se šíří v kuloárech pražských divadel a koncertních sálů, což pro nás otevírá i ty hůře dostupné
dveře k atrak vním pořadům.
Ráda bych proto hned v úvodu poděkovala všem
návštěvníkům KD Svět, zejména těm skalním, za
úžasnou atmosféru v sálu, kterou spoluvytvářeli po
celou uplynulou sezonu! Ať je vaše citlivost, reakvnost, empa e, srdečnost, smysl pro humor a zájem o zábavu i poznání stejně výrazným kořením
páté divadelní sezony 2019/2020. Děkuji za vaše
slzy, smích i emocionální obje po zvlášť silných
představeních.
Defilé oblíbených tváří, kumštu, humoru a intelektu
Při ohlédnu vzpomenu usměvavé tváře z Křesla pro hosta: Hanku Křížkovou, Pepu Klímu, Danu
Drábovou, Jaromíra Hanzlíka, Naďu Konvalinkovou, Karla Voříška, Zlatu Adamovskou, standuppera Lukáše Pavláska a novou moderátorskou krev,
brilantní Mar nu Kociánovou, která zpovídala Václava Cílka a Jaroslava Duška.
Nelze zapomenout na fantas cký vánoční koncert
bratří Ebenů, folkové hvězdy Iva Jahelku, Miroslava Palečka, Karla Plíhala, vzpomínku na 100. výročí
národního barda Karla Kryla (75. nedožité narozeniny + 25 let od jeho smr ), rockový akus cký experiment Vypsané fixy, skvěle sehrané duo Michal
Pavlíček & Monika Načeva a nestárnoucího Frantu
Nedvěda.
Na prknech, která znamenají (KD) SVĚT stanuli herci divadla Pavla Trávníčka s komedií Otylka, úchvatná Hana Maciuchová alias Žena vlčí mák, spirituální

Gabriela Filippi s Mariem Kubcem, hypno cký Jan
Přeučil se svou one man show Bláznovy zápisky, při
které běhá divákovi mráz po zádech, a zase naopak,
sál burácel smíchy nad Ženou, která uvařila svého
manžela (Nela Boudová, Hana Svobodová, Otmar
Brancuzský) a Dvěma nahatými chlapy (Mar nové
Zounar a Kraus).
Pro velký úspěch divadla dvou herců, Veroniky
Freimanové a „Přistoupimáka“ Zdeňka Žáka, je pokračování jejich lednového představení Každý rok
ve stejnou dobu domluveno na stejnou dobu roku

Co nového
2020. Takže na Dalších rocích ve stejnou dobu se
znovu setkáme další rok ve stejnou dobu… 
Neméně dobrou zprávu máme od Simonky Stašové, jejíž červnová Shirley Valen ne byla tou nejlepší třešničkou na dortu uplynulé sezóny. Simona by
se k nám měla vrá t v roce 2020 s Posledním ze
žhavých milenců, kde rozehraje nezapomenutelnou hereckou par i se živoucí legendou, Petrem
Nárožným (81!).
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(byl velvyslancem ČR v Kolumbii a Ekvádoru, etnolog, spisovatel, publicista) Mnislava Zeleného
Atapanu, který celý život hledal (a nacházel!) odpovědi na základní otázky lidského by mezi jihoamerickými indiány v Amazonii. Uplynulo již 30 let,
co byl Mnislav adoptován kmenem Jawalapi , kde
od svého duchovního otce, šamana Guňitze dostal
jméno Atapana. Je rovněž jedním z hrstky bělochů,
kterému bylo dovoleno tančit posvátný pohřební
tanec kuarup na největší slavnos indiánů Xingu
v Brazílii.

… a ochutnávka z připravovaných pořadů
Synonymem pestros je podzim a spolu s ním i naše programová nabídka na září až prosinec 2019.
Sezónu otevírá naše spřátelené divadlo Klicpera
Sadská s komedií Kachna na pomerančích. O hudební pestrost se postarají folkový klasik Pavel
Lohonka Žalman, Magda Malá & Bohuš Matuš na
Cestách muzikálu, klavírista Petr Vondráček s kapelou Knezaplacení, a v předvánočním čase rocker
Kamil Střihavka s Leaders Acous c band.
Osvědčený moderátor Jiří Vaníček uvede do hostovských křesel Tomáše Töpfera a Jiřinu Bohdalovou, Vít Chadima zaklepe na dveře Manželské
šatny Jany Bouškové a Vaška Vydry. Mar na Kociánová nám představí vysoce vzdělaného člověka

Co se týče chystaných divadelních představení,
svoje Manželství v kostce nám poodhalí Zuzana
Krónerová s Oldřichem Navrá lem. Na bláznivé
Dokonalé svatbě se setkáme se Simonou Vrbickou,
Patricii Solaříkovou, Václavem Koptou… A těsně
před Vánocemi prožijeme Návštěvní den u Miloslava Šimka, kde nebude chybět Jiří Krampol, Luděk Sobota, Miluška Voborníková, Viktor Sodoma,
Petr Jablonský… a navíc ze záznamů uslyšíme Jiřího
Grossmanna a Jiřího Šlitra.
Samozřejmě, nezapomněla jsem ani na ty
nejmenší, čekají nás divadelní pohádky Lotrando
a Zubejda, Sněhová královna v ledovém království
a O princezně, Luciášovi a makových buchtách.
Rovněž jsou přichystány moc hezké pohádky filmové. Mezi filmy pro dospělé převládá nová domácí tvorba Ženy v běhu, Toman, Teroristka, výjimkou je pouze prosincový film roku, Bohemian
Rhapsody.
Srdečně vás všechny, dě i dospělé, zveme do KD
SVĚT! Těší se na vás celý tým, univerzální technik
Petr Brožek, specialista zvuku Vít Šmejkal, fyzická
i předprodejní podpora z IC, Iva Nývltová a Zdenka
Bočková, naše PR spolupracovnice Petra Ištvániková a všechny brigádnice, které potkáváte v šatně či
u dveří do hlavního sálu. 
Bea Binková,
produkční KD SVĚT
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Zastupitelstvo schválilo Zásady pro poskytování
příspěvků na infrastrukturu
Na svém červnovém jednání zastupitelstvo města schválilo klíčový dokument pro jednání města s investory bytových projektů, a to Zásady pro poskytování příspěvků na infrastrukturu.
Jak Vás v posledních měsících průběžně informujeme, v našem městě se připravuje několik bytových
projektů, hlavně v někdejších výrobních areálech.
Z nich vyniká zejména záměr nové čtvr v bývalém
cukrovaru. V případě, že by byly všechny tyto projekty realizovány, znamenalo by to několik síc nových obyvatel města. Třeba jen projekt v bývalém
An ku počítá s asi 300 obyvateli, což je více než
celý Vrátkov. O podobě větších projektů jednáme
s investory za součinnos s městským architektem.
Psali jsme o tom podrobně v minulých číslech a také se na toto téma konalo několik veřejných setkání (každý větší projekt by měl být prezentován
veřejnos ). Vedle příležitos jako je vyšší kupní
síla, pestřejší nabídka služeb či vyšší daňové příjmy do rozpočtu města, se musíme vypořádat také
s náklady na posílení technické a dopravní infrastruktury, kapacity škol a další veřejné vybavenos. Dnes máme nejen zcela vyčerpánu kapacitu čisrny odpadních vod, ale v některých čtvr ch nelze
připojovat na vodovodní síť kvůli nedostatku tlaku.
Předpokládanému nárůstu obyvatel neodpovídají
ani současné zdroje vody či počet míst ve školách.
Proto jsme se poohlédli po zkušenostech v jiných
obcích v prstenci kolem Prahy, které se v minulos
musely či stále musejí vyrovnávat s obdobnými výzvami. Model, který funguje například v Říčanech,
Mníšku pod Brdy, Úvalech, Doubravčicích či Dolních
Břežanech, je příspěvek na infrastrukturu, který je
povinen městu uhradit stavebník, který staví nový
dům, byt nebo nebytový prostor. Příspěvek je hrazen na základě smlouvy s městem. Takto vybrané
prostředky pak budou uloženy ve fondu infrastruktury, z něhož jsou hrazeny významné inves ce. Zásady schválené v červnu zastupitelstvem upravují
výši i další pravidla pro placení příspěvku na infrastrukturu stavebníky, kteří chtějí stavět nové byty
nebo nebytovky na území města. Součás zásad
je vzorová smlouva a tabulka pro jednotlivé velikos bytů s přepočtem na ekvivalentní obyvatele.
Schválená výše příspěvku činí 80.000 Kč na ekvivalentního obyvatele a vychází z kalkulace inves č-

ních nákladů na jednotlivé stavby (ČOV, vodovodní
přivaděč, napojení vrtů, vodojem, škola, školka,
komunikace), i když skutečné náklady budou ještě
vyšší. Konkrétní výše příspěvku bude určena podle
podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru a bude se pla t se za každou novou bytovou
jednotku, za každý nový byt k nájemnímu bydlení
nebo za každý nový rodinný dům. U objektu s nově
budovanými nebytovými prostory je příspěvek stanoven částkou 500 Kč/m2 a bude hrazen za každý
stavebně oddělený objekt.
Samotné zásady (uveřejněné na webových stránkách města) jsou závazné pro město, které na jejich
základě bude uzavírat smlouvy se stavebníky. Kladné vyjádření města ke stavebnímu záměru před
vydáním územního rozhodnu bude podmíněno
zaplacením příspěvku. V jednoduchých případech
bude použita vzorová dohoda. U většího projektu
bude uzavírána „plánovací“ smlouva, která bude
kromě příspěvku obsahovat i další záležitos jako
vybudování komunikací, vodovodu, kanalizace
a veřejného osvětlení v rámci projektu. Ty následně město přebírá do svého majetku.
Jestliže územní plán (2017) umožnil další rozvoj
města, neobejdeme se bez posílení infrastruktury
prak cky ve všech oblastech. To však představuje
inves ce v řádu desítek až stovek milionů korun,
které v současnos k dispozici nemáme. Každý
nový dům, rodinný, bytový nebo nebytový, vytváří
nemalé nároky na město a jeho kapacity. Smyslem
příspěvku je, aby náklady na toto posílení nesli investoři, resp. noví obyvatelé, a nikoli současní občané města například formou vyšší daně z nemovitos . Faktem je, že bez inves c do ČOV, zajištění
pitné vody a škol dnes nelze v úvodu zmíněné projekty realizovat a investoři si to dobře uvědomují.
Na druhou stranu můžeme posílení kapacit spojit
s obnovou stávajících zařízení a staveb, které slouží
již dnes nám všem.
Tomáš Klinecký, místostarosta
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Dotazníkové šetření
Město Český Brod se rozhodlo využít výzvu Ministerstva pro místní rozvoj ze Státního fondu rozvoje bydlení k podání žádos o dotaci v programu Regenerace veřejných prostranství na sídliš ch pro sídliště Jahodiště. Součás žádos bude koncepční studie sídliště, zpracovaná se zapojením veřejnos v průběhu
přípravných prací i návrhu. Vstupní informace zajis anketa, zaměřená především na parkování, zásadní
problém veřejných prostranství na sídliš .
Za mto účelem bude ve dnech 19. 8. – 6. 9. 2019
probíhat dotazníkové šetření. Občané lokality sídliště Jahodiště najdou dotazník v papírové podobě
ve svých schránkách. Vyplněné dotazníky pak budou moci odevzdat na podatelně MěÚ Český Brod,
v Infocentru a v Městské knihovně Český Brod,
dále v prodejně COOP na sídliš , v MŠ Sokolská
a v kiosku Tenisu Český Brod. Komu nebude vyhovovat tato forma, může využít online dotazník,
který bude zveřejněn na webu a FB města. V týdnu
od 9. 9. do 13. 9. 2019 dotazníky vybereme a soustředíme se na jejich vyhodnocení.
Vyhodnocení ankety bude představeno na veřejném setkání, které proběhne 23. 9. 2019 v 18.00
hodin v klubovně areálu Tenis Český Brod. Na setkání občané budou moci uplatnit také další připomínky a podněty ke zlepšení vzhledu a funkce
veřejných prostranství na sídliš .
Markéta Hugová, ATELIER L, s.r.o.
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Učíme se učit venku
V týdnu od 19. do 23. srpna organizuje Město Český Brod oblíbenou Letní školu pedagogů. Letos se sejdou
pedagogové z Českobrodska již popáté, tentokrát zůstávají v Českém Brodě a jeho nejbližším okolí. Kapacita
všech seminářů byla rychle naplněna, což svědčí o velkém zájmu z řad učitelů mateřských i základních škol.
Jednou z nových lektorek, která povede workshopy Učíme se venku v areálu vrátkovské hájenky, je
Mgr. Jus na Danišová. Vystudovala Přírodovědnou fakultu (učitelství biologie – geologie), ale
dnes pracuje především jako lektor a metodik ve
vzdělávacím centru TEREZA. Je autorkou webů
www.svobodnahra.cz a www.ucimesevenku.cz
Učení venku je názorné, třírozměrné, pestré. Přináší
mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale
i pro naše myšlení. Co se naučíme skrze zážitky venku, se v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění. Dosavadní zkušenos potvrdily, že spojení
se skutečným světem přináší pocit smysluplnos
učení; roste pocit uspokojení z vlastního učení;
a hlavně snižuje se počet absencí. Pobyt a pohyb
venku snižuje nadváhu a obezitu, zlepšuje fungování imunitního systému a snižuje počet nemocí.
Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu
zdraví a pohodě. Snižuje stres, úzkos a deprese.
Venku dě rozvíjí nejen své znalos , ale současně
i emoční a sociální inteligenci. Snižují se důvody ke
vzniku agresivity a násilí. Jak je patrné z předešlých
vět, jsou to samá pozi va pro nás i naše dě .
Byli bychom rádi, aby tento seminář byl inspirací
pro připravované ak vity Terénní základny pro ekologickou a polytechnickou výchovu dě a mládeže
Vrátkov. Její vybudování v areálu hájenky Vrátkov
připravuje Město Český Brod prostřednictvím
dlouhodobě plánovaného projektu, který bude finančně podpořen i z rozpočtu EU. Zahájení fyzické
realizace se předpokládá v roce 2020, pokud bude
schválena orgány města.

Projekt Sdílené rados a stras škol ORP Český Brod III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_
047/0008647), který je financován z rozpočtů EU,
ČR a města Český Brod pokračuje i v nadcházejícím
školním roce organizací seminářů, pracovních setkání a individuálních konzultací pro učitele z ORP
Český Brod. Nezapomíná ani na rodiče, pro které
chystá pokračování inspira vních kaváren. Hned
v úterý 24. 9. 2019, se můžete těšit na setkání
s novinářkou a českobrodskou rodačkou Petrou
Procházkovou.
Lucie Tlamichová, Jiřina Soukupová
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Proč máme rozkopané chodníky?
Mnohým občanům našeho města znepříjemňují v letních měsících život různé výkopy a překážky na chodnících. Většinou jde o stavební práce na vodovodní a kanalizační sí Města Český Brod, které koordinuje
inves ční technik odboru rozvoje Ing. Petr Čermák, kterého jsem požádala o osvětlení celé situace.
Jak jsme Vás již informovali, Město Český Brod
získalo dotaci z Evropského fondu rozvoje, Operačního programu životního prostředí na doplnění
vodovodní sítě ve městě. Celý projekt je rozdělen
do několika čás a lokalit.
Akce „Doplnění vodovodní sítě Český Brod – Část B,
C, F, H“ byla zahájena a realizuje se. Momentálně je
provedena z této akce Část C – ulice Nábřežní. Nyní
probíhají stavební práce v Čás F – ulice Jungmannova s propojem do Tuchorazské ulice. Předpokládáme, že stavba potrvá do konce srpna. Dále budou stavební práce pokračovat v průběhu září 2019
v Čás H – ulice Polomské a naváží propojením do
ulice Tovární. Poslední čás akce, která bude realizována, bude Část B – lokalita Na Křemínku obsahující ulice Na Křemínku, V Lánech, U Dráhy, Na Prutě.
Zde předpokládáme zahájení prací od října 2019.
Rádi bychom touto formou požádali vlastníky nemovitos , kteří se ještě nerozmysleli, či nezkontaktovali projektanty na provedení dokumentace přípojek pro územní souhlas, popř. nezkontaktovali
zástupce Města Český Brod, ať tak učiní. Někteří
z Vás nebyli k zas žení a to ani přímo na adrese, ani
zasláním informačního dopisu poštou. Děkujeme.
Dalšími akcemi, které se budou v nejbližších dnech
provádět, či již byly zahájeny, jsou „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské“
a “Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Moravské“. Zde termín pro zahájení prací připadl
předběžně na 26. 8. 2019. V Tuchorazské ulici se

jedná o výměny vodovodního a kanalizačního řadu
vč. jejich přípojek mezi křižovatkami s ulicemi Roháčovou a Jungmannovou z důvodu havárie na kanalizačním řadu. V ulici Moravské se jedná o výměny vodovodního a kanalizačního řadu, vč. jejich přípojek
v celé ulici, také díky havárii na kanalizačním řadu.
Během přípravy akcí „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské“ a “Český
Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Moravské“ byly provedeny kamerové zkoušky kanalizací a zjištěn jejich neutěšený stav. Současně bylo
Město Český Brod informováno provozovatelem
o stavu vodovodní sítě v čás Tuchorazské ulice
a ulice Moravské. Z těchto důvodů se Město Český
Brod rozhodlo pro výměny obou sí v uvedených
úsecích. V rámci inženýringu stavby, nám bylo při
jednání s firmou GasNet, s.r.o. sděleno, že uvažují
o rekonstrukci plynovodu v obou ulicích nejdříve
v roce 2021–2022, proto bohužel nebudou za m
realizovány nové povrchy chodníků a komunikací
v uvedených ulicích.
Příprava akcí, vyhlášení výběrových řízení a výběr
zhotovitelů měl časově delší průběh, ale v rámci
veřejných zakázek se Město Český Brod musí držet
daných pravidel. Tímto bychom se rádi všem občanům omluvili za čekání na vlastní realizaci výměny
vodovodů a kanalizací.
U všech akcí v průběhu provádění prací bude omezen vjezd do nemovitos , ale pěší přístup bude zachován. Všechny občany, které omezíme v průběhu
realizace, žádáme o pochopení a součinnost v průběhu stavby. Zástupce Města Český Brod, či zástupci zhotovitele s Vámi budou komunikovat, proberou
s Vámi Vaše dotazy a budou vše dále upřesňovat.
Petra Ištvániková, PR manažerka
Ing. Petr Čermák, odboru rozvoje
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Novinky z Anny
Poslední květnový týden byl v Domově seniorů pestrý. V pondělí jsme vyrazili s klienty na dlouho plánovaný výlet do Chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, kde jsme měli objednanou prohlídku chrámu i s výkladem
průvodkyně.
Ve středu byla na programu přednáška PhDr. Mrvíka, o kterou měli senioři velký zájem, neboť měli
možnost dozvědět se něco z historie našeho města.
Přednáška byla velmi poutavá a přiblížila život obyvatel Českého Brodu od středověku po současnost.
Hned další den vyrazilo tříčlenné družstvo seniorů do Domova na Zámku v Lysé nad Labem, aby
se zúčastnilo X. ročníku Lyského pě boje, jehož
tématem byl tentokrát Cirkus. Nejen díky skvělým
kostýmům letos naše družstvo poprvé vybojovalo
první místo.
Začátkem června jsme naposledy v tomto školním
roce přivítali druháky ze třídy paní učitelky Horové. Tématem Dílničky s dětmi byla výroba jednoduchých stromů z kartonu a vlny. Ze společné práce a krásných výrobků měli všichni radost. Dětem
zbyla ještě chvilka času, tak si vyzkoušely kuželky
na nádvoří.
Jubilejní XX. ročník výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem přinesl našemu Domovu
několik ocenění. Kolek vní práce klientů s názvem
Zahrada babičky Aničky obdržela nejen Cenu výboru pro sociální věci Zastupitelstva Středočeského
kraje, ale i Cenu návštěvníků, se kterou je spojeno
převze putovního poháru.
V červnu jsme také uskutečnili již tře víkendový
výlet zaměstnanců na Sázavu, kdy jsme na ra ech
a kánoích sjeli krásný úsek z Českého Šternberka
do Ledečka.
Zahájili jsme také oblíbené letní sportovní turnaje.
První letošní turnaj v pétanque se konal na zahra-

dě a kuželkový turnaj jsme spojili s návštěvou dě
z klubu Zvonice.
Dobrovolníci z firmy Medtronic jezdí za našimi klienty již několik let a senioři se na ně vždy moc těší.
Dopolední program v Kazetovém sále byl pestrý.
Jednotlivá stanoviště byla věnována různým zemím,
a klien se dozvěděli nejen mnoho zajímavos , ale
ochutnali i typická národní jídla a nápoje. Odpoledne nám dobrovolníci na zahradě pomohli s ple m
záhonů a došlo i na zpěv a tanec pod pergolou.
Koncem června proběhly Českobrodské hrátky
pro naše klienty. Účast byla velká, neboť senioři
tuto akci znají a vědí, že je čeká 9 zábavných stanovišť po celém Domově, kde mohou uplatnit své
dovednos a znalos , a na konci také občerstvení
v Kazetovém sále. Při zajištění akce nám pomáhali
studen gymnázia, za což jim velmi děkujeme!
Červenec jsme si zpestřili koncertem Svět muzikálu
a koncem měsíce se uskutečnil také oblíbený výlet
zaměstnanců s dětmi do Mirákula.
Ing. Lucie. Hovorková, ředitelka

Ze společnosti

Českobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2019

17

Ši pro „nedonošeňátka“
Kurz Ši pro radost probíhá v Rodinném centru Kos čka již čtvrtým rokem. Vede ho zkušená švadlenka a lektorka Lia Blatná. Také díky její vytrvalos a pracovitos se podařilo uskutečnit skvělý nápad, který podpořil spolek
Apolinářská nedonošeňátka (Aponedo). Prostřednictvím Mar ny Vlastníkové, která již před časem v Kos čce
uspořádala Charita vní bazárek právě na podporu Aponeda, jsme navázali kontakt s mto spolkem.
Dobrovolnice z našeho kurzu, společně s lektorkou Liou, ušily během dvou večerů, 24 ks povlečení a 34 prostěradel do inkubátorů a postýlek. Ve
středu 31. 7. Mar na s Liou a s Lucií Svobodovou
z Aponeda vše předaly přímo neonatologickému
oddělení porodnice u Apolináře. Krásné barevné
povlečení udělalo přítomným lékařkám a sestrám
velikou radost a práci všech velmi ocenili.
O spolku Apolinářská nedonošeňátka
Spolek vznikl spojením 4 maminek, kterým apolinářš neonatologové zachránili dě . „Bez jejich
báječné péče by tu naše dě nebyly. Protože dobro
se má vracet a protože věříme, že nejsme vděčné
samy, a také proto, že bonboniér dostává personál pravidelný příděl, rozhodly jsme se pomoci jinak. Ve spolupráci s „apolinářskými“ jsme založily
spolek, jehož cílem je do porodnice dodat přesně
to, čeho se tam nedostává. Dr vá většina financí,
které porodnice dostane, se vynaloží na přístroje
a léky – prostě věci, které přímo udržují předčasně narozená miminka naživu. Peníze už se ale nedostávají na věci, které by zpříjemnily často velmi
dlouhý pobyt miminku i mamince. A právě s m
chceme pomáhat my.“ – zdroj www.aponedo.cz
Rodinné centrum Kos čka, které v Českém Brodě
provozuje LECCOS, z. s. nabízí nejen zájmové kurzy pro dě i dospělé, ale poskytuje další sociální
služby a poradenství, nabízí prostor pro společné
trávení času rodičů s dětmi. Ši pro Apolinářská

nedonošeňátka není první takovouto charita vní
akcí, která vznikla v prostředí rodinného centra
a z ak vity rodičů, především z řad maminek. V minulých letech proběhlo, díky jejich ak vitě, několik
charita vních bazarů nebo ši kapsářů pro dětské
postýlky v Porodnici v Nymburce. Věříme, že tato
akce nebude poslední.
Velké poděkování patří Mar ně Vlastníkové, lektorce Kurzu ši Lie Blatné a šikovným švadlenkám Andree Dvořákové, Haně Benešové, Lence Bašusové,
Marii Rayner, Mar ně Pelikánové, Miladě Pospíšilové, Miroslavě Roztočilové a Zdeně Cmíralové.
Rozvrh RC Kos čka najdete v inzertní čás tohoto
čísla Českobrodského zpravodaje.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.
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Vodácký kurz předmaturitních ročníků
Gymnázia v Českém Brodě
Na začátku června jsme se vydali na vodácký kurz na řeku Vltavu. V plánu bylo ujet 68 km z Vyššího Brodu
do Boršova nad Vltavou a mohu vám předem prozradit, že jsme to všichni přes všechny překážky zvládli.
Na výletě se již od prvního dne vytvořila příjemná atmosféra, která nám vydržela téměř po celou
dobu (poslední večer některým z nás už do smíchu
nebylo). V pondělí se někteří z nás se stavěním stanů, vodáckou technikou a sjížděním jezů teprve seznamovali, ale na konci týdne jsme byli už všichni
pro ci. První den jsme se vydali jen k prvnímu jezu,
který jsme si sjeli, naučili jsme se správnou techniku a s naší dvojicí zjis li, kdo bude háček a kdo
kormidelník.
Každý měl svoji vlastní zodpovědnost za to, jak se
stravoval, a každý to řešil po svém. Někteří si s sebou vzali vařič a snídaně, obědy i večeře si zařizovali
sami a někteří se rozhodli stravovat v restauracích
nebo kempech, kde jsme přespávali. Dny se nesly
v klidném duchu, dopoledne
jsme si v klidu sbalili stan,
najedli se a okolo jedenácté vyrazili na řeku. Většina
ostatních vodáků už odjela,
tak jsme se nemuseli obávat
řeky plné cizích studentů. Na
vodě jsme pádlovali, soulodili, a hlavně sjížděli jezy, na
kterých se jednou za čas někdo cvaknul.
Večerní program byl v každém kempu jiný, první večer
jsme prozkoumali Vyšší Brod
po svém, ale druhý večer
jsme se všichni sešli u táboráku a za doprovodu našich

výborných kytaristů si zazpívali klasické táborákové
písničky i některé skladby současných interpretů.
Další den jsme se vydali objevovat nádherné historické centrum Českého Krumlova, jen ten poslední
večer ve Zlaté Koruně se lehce nevyvedl. Zas hla
nás veliká bouřka a pár stanů to trochu vyplavilo.
Naštěs měla většina z nás suchý spacák i karimatku, tak se spolužáci, co měli ve stanu sucho, rozdělili o zázemí s těmi z vyplavených stanů. Nakonec
všechno dopadlo dobře a my se v pátek mohli vydat na poslední úsek na vodě a dojet vlakem do
našich domovů. Celý výlet jsme všichni ve zdraví
přežili a vezeme si z něj krásné vzpomínky.
Valerie Ulíková 7a8,
Gymnázium Český Brod
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Červen v Liblicích – výpravy za poznáním
Závěr školního roku je předurčen k výletům, exkurzím, expedicím, kurzům a jiným výpravám za poznáním.
Rádi bychom vám představili hned tři takové červnové ak vity, kterých se zúčastnili liblič studen .
Třeťáci absolvovali týdenní kurz osobního rozvoje
v rekreačním a sportovním středisku „U Starého
rybníka“ ve Zbraslavicích. Fyzické ak vity střídala
duševní činnost, úkoly pro jednotlivce týmová práce.
Večer nechyběl táborák s kytarou, opékáním špekáčků a povídáním. Mezi velké zážitky pro zúčastněné odvážlivce patřila chůze po lanech v lanovém
centru ve výšce 6 a 10 metrů. Kurz završila tradiční
týmová bojovka s hledáním pokladu podle indícií
a závěrečné hodnocení, při němž se všichni shodli,
že na uplynulý týden nikdy nezapomenou a že budou nadále rozvíjet hezké vztahy v rámci třídy.
Dva dny a dvě noci v kempu pod Karlštejnem strávili prvňáci se svou třídní učitelkou a vyučujícím
dějepisu v rámci premiérového projektu, v němž
si studen sami připravili plán dějepisné exkurze.
Během dubna dvoučlenné týmy vytvořily prezentace, v nichž představily své návrhy na 2-3denní
exkurzi s dějepisným zaměřením. A právě vítězný
projekt byl v červnu realizován. První den odpoledne absolvovali studen prohlídku hradu s průvodkyní. Kdo pozorně poslouchal, měl večer výhodu
při řešení krátkého kvízu, tři nejlepší obdrželi místo
tradiční klasifikace sladké odměny. Druhý den bylo
naplánováno pěší putování po slavných vápencových lomech Velká a Malá Amerika a Mexiko v délce asi 10 km. Nechybělo ani koupání v Berounce
či stolní tenis. Zážitkem pro mnohé studenty bylo
i samotné ubytování v karavanech.
Na literární exkurzi se v posledním červnovém
týdnu vypravily třídy 2. A a 3. A. Cílem byla Strž
u Dobříše, letní sídlo Karla Čapka, které dostal svatebním darem v roce 1935 po svatbě s Olgou Sche-

inpflugovou. Spolu s průvodcem si studen prošli
zajímavou expozici, která je uspořádaná chronologicky a mapuje Čapkův život, prohlédli si jeho původní pracovnu, kde vznikala slavná díla jako např.
Válka s mloky, Bílá nemoc nebo První parta, zhlédli
dokument o Čapkově životě a díle a poseděli na zahradě, kde Čapek tak rád pracoval.
Původně plánovanou procházku po naučné stezce
Karla Čapka museli kvůli tropickému počasí trochu
zkrá t, ale i tak mohli ocenit nenápadnou krásu
kraje a pochopili, proč se Strž stala v posledních
letech Čapkova života jeho oblíbeným místem.
Irena Coubalová, Jaroslav Korselt,
Marie Radiměřová, SOŠ Liblice
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Dětské skupiny v Českém Brodě La Palomita a Na Sadu
mají od září 2019 volná místa
Nevzali Vaše dítě do státní mateřské školky a Vy se potřebujete vrá t do zaměstnání? Zkuste se informovat
na dětské skupiny La Palomita a Na Sadu, jejichž provozovatelem je M‘am‘aloca, o.p.s. Dětská skupina je
alterna vní službou péče o předškolní dě .
Dalo by se říci, že supluje soukromé školky. Díky
menšímu kolek vu dě nabízí možnost zaměření
se na individuální potřeby dě . A stejně jako v klasických mateřských školách lze za uhrazené školkovné vydat potvrzení k daňovému zvýhodnění.

Při každodenních hrách i běžných činnostech se seznamují s environmentální výchovou, trvale udržitelným rozvojem, učí se respektu k sobě navzájem
i respektu ke krajině, přírodě. Pěstují si svou vlastní
zeleninu, ovoce i kvě ny.

La Palomita

Pokud byste chtěli vědět více informací nebo rovnou přihlásit své dě k docházce, kontaktujte Terezu Stuchlovou (tel.: 723 345 766, mail: tereza.
stuchlova@mamaloca.cz). Po telefonické dohodě
si lze též domluvit prohlídky obou skupin. Novinky
a fotografie můžete též sledovat na facebookových
stránkách. Ty si můžete prohlížet i v případě, že
nejste na facebooku registrovaní (ve vyhledávači
zadejte La Palomita, případně Na Sadu).

Sídlí na adrese nám. Arnošta z Pardubic 25 v Českém
Brodě. Přijímány jsou dě cca od 22 – 24 měsíců.
Plenky, dudlík, dětské láhve či nejrůznější talismany
nejsou překážkou. Maximální denní počet dě je 12,
na každých 6 dě připadá 1 vychovatelka. O dě je
pečováno v souladu s Plánem péče a výchovy, rozvíjí
se jemná i hrubá motorika, fyzická zdatnost, samostatnost, hygienické návyky, fantazie, grafomotorika. A co je nejdůležitější, hrajeme si celý den.
Na Sadu
Sídlí na adrese Ke Škole 130, Štolmíř. Do venkovské
dětské skupiny jsou přijímány dě od 3 let, protože
je kombinací lesní a klasické školky. Dě tráví mnoho času venku na rozlehlé zahradě nebo v přírodě,
užívají si její krásy a taje, zkoumají a pozorují změny
během celého roku. Dě jsou vedeny k samostatnos , podporována je jejich jedinečnost, krea vita,
fantazie, jemná i hrubá motorika, fyzická zdatnost.

Tereza Stuchlová, M‘am‘aloca, o.p.s.
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Letní junácký tábor v Kácovci 2019
Jak to všechno začalo? Tábor začal tradičně před budovou KD SVĚT. Vyřídily se poslední papíry, odevzdala
se veškerá zavazadla a za doprovodu mávaní jsme vyrazili k táboru na dva týdny se zabydlet.
Kromě ubytování se první den stala událost, která
ovlivnila celý průběh letošního tábora. K večeru
to ž přišli do tábora dva velevážení občané. Jeden
se představil jako Leonardo da Vinci a druhý jako
Lorenzo Medicejský. Atmosféra tábora se nesla
v duchu renesanční Florencie z 15. stole , města
vědy a pokroku. Přesvědčení o kulatos Země se
pokojně z Florencie šíří. Ale jak se říká, nic netrvá
věčně. Přichází to ž poslové z Říma, od papeže.
Chtějí po Florencii, aby zanechala veškerých bezbožných ak vit a opět se vrá la k pravdě o placaté
zemi. Když se svého hříšného života a bezbožných
rouhání nevzdáme, vtrhnou do Florencie papežská
vojska a srovnají Florencii se zemí.
To si samozřejmě nemůžeme nechat líbit, a tak je
třeba se bránit. Jak jinak se bránit než nejnovějšími
válečnými vynálezy, když ve městě žije tak vynikající vynálezce jako sám Leonardo da Vinci. Z táborníků se stávají Leonardovi tovaryši jeho dílny.
Po prozkoumání Leonardovy pracovny ale bohužel
zjišťujeme, že není na čem pracovat. Chybí plány
válečného stroje, který nám pomůže se ubránit.
Leonardo to ž čás plánu ukryl, aby se nedostaly
do špatných rukou. Horší je, že ve svém stáří zapomněl kam. To bude naším úkolem na celý tábor.
Najít plány, sehnat materiál, sestavit válečné stroje
a ubránit se armádě.
Stavba válečného stroje není jen tak, proto mladí
tovaryši vyzkoušeli své schopnos na jiných projektech. Za zmínku stojí stavba akvaduktu, vodních
kol, ale také věže, vahadla a mostu. Následovala
stavba nejtěžší – stavba trebuchetu. Byla to opravdová konstruktérská výzva, ale díky šikovnos a de-

tailnos plánů se nám to podařilo. A díky funkčnosnašich strojů jsme se dokázali úspěšně ubránit
a dál jsme mohli šířit pravdu o kulatos Země.
Z letošního tábora jsme si přivezli nové zkušenosa zážitky. Je na co vzpomínat. Teď zbývá si jen
prohlédnout fotky a těšit se na další nezapomenutelný tábor.
Richard Lupoměský, Psohlavci 14
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Akademie 2019
Dne 18. června 2019 se v sokolovně v Českém Brodě konala akademie žáků a učitelů devátých tříd ze
základní školy Tyršova, stejně jako v předešlých letech. Právě proto se na naší škole stala akademie již
takovou menší tradicí.
Tématem letošní akademie se stala cesta kolem
světa. Diváky přivítali letušky a pilo v kostýmech.
Provedli je celým programem s mnoha zajímavými
vystoupeními z různých koutů světa. Jako například
z Afriky, Řecka, Anglie, a dokonce i Arábie. Nám deváťákům jako vždy velmi pomohli naši mladší spo-

lužáci, kterým za to patří náš vřelý dík. Někdy si vystoupení připravila celá třída, někdy jen jednotlivci.
První představení začalo o půl deváté pro první
stupeň naší školy, podruhé jsme se předvedli v 11
hodin druhému stupni naší základní školy a rodiče
a veřejnost byli pozváni na čtvrtou hodinu odpoledne. Na konec si obě deváté třídy připravily vzpomínková videa, kde fotky všem připomněly naše
dětství, ale zachy ly i současnost nás i našich spolužáků. Žáci, učitelé a i rodiče si při těchto videích
vydatně pobrečeli. Poděkovali jsme panu řediteli
a všem učitelům, kteří nás učili na prvním i druhém
stupni základní školy. Děkujeme za krásných devět
let života, které jsme společně na této škole prožili.
Eliška Sommerová, Eliška Komárková,
Veronika Škarohlídová, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Petra Adamovičová, ZŠ Tyršova

Florbalový Pohár o krále děravého míčku
Předposlední čtvrtek a pátek v letošním školním roce patřil již tradičně meziškolnímu Poháru o krále děravého míčku, turnaji ve florbalu, který svoji premiéru zažil teprve před třemi roky, ale svou pres ž si
vybudoval u žáků, fanoušků i učitelů.
20. června ráno zahájili turnaj chlapci z obou českobrodských základních škol, gymnázia a přespolní
účastníci z Poříčan a Kounic. Systém turnaje byl naplánován tak, aby byl co nejvíce napínavý a až do posledního zápasu měli všichni účastníci o co hrát. Po
základních skupinách přišly na řadu emocemi nabité
zápasy play-oﬀ a na závěr turnaje obrovská radost
pro vítěze a zklamání pro poražené. Kluci z „Myšárny“ v předchozích letech nezklamali, ale pocity vítězů
jim do letošního roku byly utajeny. Sestava Petr Doležel, Filip Rezek, Jan Vašina (všichni 9. A), David Kubelka (9. B), Mar n Šermauer (8. A), Filip Saska (8. B),
Adam Chábera (7. A) a Václav Jirkovský (7. C) však
vítězné opojení letos zažívat mohla a pro naši školu
získala tul „králů děravého míčku“. Gratulujeme!
Naše dívky, které se na svůj turnaj chystaly o den
později, měly na co navazovat. Dívčího turnaje se
bohužel nemohly zúčastnit florbalistky z Poříčan,

ostatní školy ovšem stály o skalp ZŠ Tyršova a celkové vítězství bylo pro všechny týmy m největším
lákadlem. „Českobrodské základky“ složily každá
dva holčičí týmy, ostatní školy měly v turnaji pouze
jedno želízko v ohni. Turnaj děvčat nabídl jiný, možná pro oko diváka méně atrak vní, ale zato zřejmě

Ze společnosti
více objek vní systém zápasů, kdy se všechny týmy
utkaly každý s každým dvoukolově. Každé družstvo
tak odehrálo 10 zápasů a v úmorném vedru si všechny účastnice musely sáhnout až na dno svých sil.
10 zápasů a žádná prohra! Nikdo neokusil opojnou
chuť vítězství pro dívkám z Myšárny „A“! Sestava Barbora Rudlofová, Nela Snášelová (obě 9. A),
Mar na Kvasničková, Ema Pešavová, Zuzana Příhodová, Eliška Sommerová, Veronika Škarohlídová
(všechny 9. B) a Eliška Majerová (8. B) celý turnaj
odehrála fantas cky a po zásluze a s velkým bodovým náskokem získala vítězný pohár.
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A co víc? Neztra la se ani Myšárna „B“, kdy holky Kateřina Bulířová, Karolína Čechová (obě 9. A),
Adéla Blažková (9. B), Romana Brzáková, Alžběta
Kdýrová, Kristýna Šermauerová (všechny 8. A),
Lucie Blažková a Sára Dlouhá (obě 8. B) obsadily
skvělé druhé místo a dva nejcennější poháry tak
putovaly do naší školy.
Hoši i holky, děkujeme!
Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova

Víte, jak chodí kosmonau na záchod?
Kosmický záchod je podobný tomu v letadle. Pánové používají speciální trubici na moč. Pokud potřebují
obyvatele vesmírné lodi na „velkou“, připoutají se k záchodu, který všechno ihned odsaje. Toto a mnoho
jiných informací získali žáci 4. a 5. C na škole v přírodě, která byla nazvána „Výprava do vesmíru“. Prostřednictvím her, metod kri ckého myšlení, sportovních disciplín, pracovních činnos atd. se dě dozvídaly
mnoho nových informací o vesmíru. Skupiny byly tento rok namíchány z žáků obou tříd.
První dny se dě seznamovaly se Sluneční soustavou. Zpracovávaly informace o jednotlivých planetách i o naší hvězdě – Slunci. Četly, počítaly, porovnávaly, řadily a luš ly. Vše si zaznamenávaly do
deníků, které jim vytvořili paní učitelky. A co bylo
TOP? Výroba Sluneční soustavy. To se vezme keramická hlína, polystyrenové koule různých velikos ,
tyčky na balonky … a výpočty z deníků. Soustavy se
dětem moc a moc povedly.
Co by byla vesmírná výprava bez kosmonautů a jejich kosmických lodí. Které zvíře vyletělo první, který člověk a kdy odstartoval jako první do vesmíru,
jak dlouho mu cesta trvala, co kosmonau jedí a jak
chodí na záchod. Jedna zajímavá informace s hala
druhou a dě je zaujatě zpracovávaly. A závěr tohoto bloku? V daném čase na kamaráda navléknout co
nejvíce oblečení z toho, co máme na sobě. Někteří
jedinci skončili v trenýrkách a všichni se náramně
bavili. A … náš kosmonaut ve vytvořeném skafandru
má za úkol vylézt z vesmírné lodi. Ovšem cesta vede
tunelem. I když ne všichni kosmonau vystoupili na
povrch Měsíce, legrace to byla, až slzy tekly.
Závěrečná část naší výpravy se dotýkala souhvězdí,
zejména souhvězdí zvěrokruhu. Každý se dozvěděl,
v jakém souhvězdí se narodil, jaké povahové rysy
jsou mu podle horoskopu souzeny. Dě narozené
ve stejném znamení si mezi sebou porovnaly, jaké
vlastnos mají společné a v čem se naopak liší.

A bonus této čás byla výroba svého znamení ze
špejlí a bonbonů vesta. Hezky vyrobit, vyfo t a pak
… dobrou chuť.
K celému programu naší školy v přírodě patřily
i sportovní ak vity, táborák, písně s kytarou, společné večerní čtení a další a další.
A co říct závěrem? Je škoda, že naši kamarádi z 5. C
odcházejí na druhý stupeň. Všechny společné výlety, exkurze a školy v přírodě jsme si společně moc
užili. Čtvrťáci děkují páťákům a už se těší na nové
kamarády.
Třídní učitelky Olga Kupcová
a Mar na Hálová, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Olga Kupcová, ZŠ Tyršova
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Zootropolis pod kopcem Pohoř
Je nedělní ráno 30. června a na nádraží v Českém Brodě se tvoří obrovská skupina děvčat, které se loučí
s rodiči, smějí se s kamarádkami a nadšeně pobíhají kolem. Ptáte se, co se děje? To se skautky a světlušky
chystají na tábor (čtete správně, letos jsme jeli kluci a holky zvlášť). Všechny se těšíme.
Po náročné cestě na naše tábořiště Pod kopcem
Pohoř, vybalování a zabydlování v tee-pee konečně
začíná tábor. A aby to byl tábor jak má být, nesmí
chybět celotáborová hra. Páni, naše holky jsou rázem policejní strážnice! A budou pomáhat strážnici
Hopkavé vyřešit záhadu v městě zvířat Zootropolis.
Když vidíme jejich nadšené obličeje, je nám jasné,
že to byla trefa do černého. Celotáborová hra má
úspěch. Holky si dělají vlastní uniformy a jsou rozděleny do čtyř týmů podle okresu, ze kterého pochází.
Máme mrazivý Tundrákov, nebezpečnou Písečnou
poušť, divoký Oceánov a záhadný Deštný prales.
Hned v prvním týdnu nás čeká zajímavý program.
Třešničkou na dortu, nebo chcete-li zlatým hřebem
týdne, je přednáška od milé paní, která je policistka,
věnuje se kynologii a také působí jako psovod záchranář. Říkáte si: ,,Přednáška? To musí být nuda.”
Vůbec to nebyla nuda! Dozvěděly jsme se spoustu
zajímavých informací a nechyběla ani ukázka v praxi. Po malých skupinkách jsme se poschovávaly po
lese a nechaly pejska, aby nás našel. Bylo to opravdu zajímavé a hlavně zábava, která nesmí na táboře chybět. Také hrajeme spoustu her a chodíme na
výpravy po šifrách (stopovačky). Týden utekl jako
voda a přehoupneme se do druhého.
V tomto týdnu nás čeká dvoudenní výprava. Holky
musí dopadnout zločince na zločineckém sněmu!
Všechny jsou šikovné a zvládají dalekou cestu. Když
už jsme v cíli, dě se rozebíhají a jsou plné energie, ovšem my vedoucí jsme samozřejmě úplně
vyřízené. Druhý den ráno opět vyrážíme na cestu,
tentokrát už do tábora a po cestě se zastavujeme

v muzeu panenek ve Zruči nad Sázavou. Do konce
druhého týdne nám zbývá už jen pár dní. Hrajeme
hry a podrobujeme všechny podezřelé výslechu.
Všechny trápí jediná otázka: ,,Kdo je pachatel?”.
Je tu konec druhého týdne a nás čeká závěrečná
stopovačka, kde snad chy me našeho pachatele.
Ano! Pachatel je chycen a celé dva týdny ukončí
táborový oheň, po kterém naše světlušky odjíždí
domů. Ovšem pro skautky tábor nekončí.
Na poslední týden se k nám přidávají kluci skau
a vyrážíme na třídenní výpravu. Trasa vede krásnou
přírodou a všichni mají úsměv na tváři. Po návratu
máme odpočinkový den, kdy všichni relaxujeme
a dáváme odpočinout našim ušlapaným nohám.
Bohužel, všechno jednou končí a my po třech týdnech jedeme domů. Loučení je těžké, nikomu se
nechce, ale už se začínáme těšit na příš rok. A co
vy? Pojedete s námi?
A jak se měli na svém táboře naši kluci – vlčata
a skau , to se dočtete v příš m čísle.
Kristýna Jeníková
za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Za poznáním Děčínska a Českého Švýcarska
s Klubem českých turistů
Ve středu 19. 6. 2019 skupina členů odboru Klubu českých turistů Český Brod vyrazila autobusem kouřimské
společnos Jiří Šmejkal – autobusová doprava na třídenní výlet za poznáním Děčínska a Českého Švýcarska.
Navš vili jsme nejdříve skalní město Tiské stěny a stolovou horu Děčínský Sněžník o nadmořské výšce 723 m.
Ti zdatnější zvolili náročnější cestu až na vrchol s rozhlednou, ostatní využili pohos nnost autobusu.
Ubytování jsme měli zajištěno v hotelu Formule
v Nebočadech u Děčína. Ubytování vždy pečlivě
vybíráme a kvalitu si prověřujeme. Cena ubytování
s polopenzí se pohybovala kolem 600 Kč a celková
cena výletu pro členy KČT činila 1.800 Kč. V areálu
hotelu Formule jsme mohli k osvěžení po celodenním putování využít venkovní bazén.
Druhý den jsme měli v plánu navš vit Pravčickou
bránu a soutěsky na říčce Kamenici. Cesta k soutěskám byla dos náročná, ale plavba na pramicích
soutěskami nás nadchla. Ani nevadilo, že nás při
výstupu z lodiček přepadla bouřka. Po chvíli čekání
jsme se rozhodli pokračovat v deš . Byl to velmi
náročný, ale pěkný den. Na večer jsme měli pozvaného místního hudebníka, který nám hrál pěkné
písničky k poslechu a k tanci.
Tře den jsme podle plánu navš vili město Děčín.
Obdivovali jsme krásy děčínského zámku, někteří
turisté se šli podívat i dovnitř na jeden z prohlídkových okruhů. Jiní se vyšplhali na Pastýřskou stěnu,
ze které je krásný výhled na město i na jeho okolí.
Časově jsme na tom byli dobře, a tak jsme se autobusem svezli za hranice do Bad Schandau. Je to
malebné lázeňské městečko, jehož středem teče

malá říčka Křinice. Byli jsme překvapeni velkým
provozem aut. Návštěvníci se mohou svézt tramvají až k vodopádu nebo k botanické zahradě, kterou
někteří z nás navš vili. Také nás upoutaly nabíjecí
stanice na elektromobily a jejich využívání.
Výlet jsme zakončili společnou večeří ve společenském domě Střelnice v Děčíně. Účastníci výlet
vysoce hodno li jak po organizační stránce, tak
i z hlediska jeho náplně. K úspěchu akce všichni
přispěli dochvilnos a kázní a pomohlo nám rovněž dobré počasí.
Oddíl turis ky nabízí seniorům i mladším zájemcům zajímavý program, jak naložit s volným časem. Mohou se akcí klubu účastnit, ale mohou
rovněž pomoci tyto akce organizovat. Každoročně
se uskuteční desítky akcí. Plán jednotlivých akcí je
vyvěšen na nástěnce v budově Městské knihovny
u informačního centra, v každém čísle Českobrodského zpravodaje a rovněž na internetových stránkách města Český Brod.
Ing. Vladimír Mar nek, RNDr. Bohumil Sadecký,
Výbor odboru Klubu českých turistů Český Brod
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Rekonstrukce atle ckého stadionu
Koncem června byla po mnohaletém úsilí dokončena rekonstrukce atle ckého stadionu v areálu Na Ku lce.
Akci samotné předcházela celá řada kroků, sahajících již do uplynulého dese le , počínaje majetkoprávním vypořádáním, realizací několika dílčích
rekonstrukcí zázemí a sektorů pro technické disciplíny, přes přípravu grantové žádos do programu
MŠMT, zpracování projektové dokumentace a výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce pak
probíhaly od léta loňského roku a jednalo se o největší inves ční akci, kterou naše TJ v uplynulých
dese le ch realizovala.

ní rovinky rozšířena a bude tak moci být využívána
jako mul funkční hřiště s umělým povrchem.

Sportovní areál Na Ku lce byl vybudován začátkem 80. let 20. stole a jeho stav byl již značně poznamenán dese le mi intenzivní činnos a také
následky povodně v roce 2013.

Chtěli bychom mto poděkovat všem, kteří se na
realizaci akce podíleli, ať již poskytnu m dotace či
finančního daru, tak pomocí při zajištění samotné
stavby.

V rámci akce bylo demontováno staré zábradlí, rozebrány chodníky z betonových dlaždic, vybourány staré šachty zavlažování, demontovány sloupy
osvětlení a obrubníky kolem atle cké dráhy. Bylo
odvezeno cca 2500 tun staré škváry.

Oddíl atle ky se mto rovněž obrací na případné dárce, kteří by, třeba i díky vzpomínkám na
chvíle strávené na Ku lce a na základě darovací
smlouvy, zaslali finanční příspěvek na č.ú: 70017425397349/0800, variabilní symbol 1111.

Následně bylo provedeno zhutnění podloží a navezeny nové podkladní vrstvy ze štěrku. Byly osazeny
nové obrubníky a odvodňovací žlaby. Byla zbudována nová dešťová kanalizace, zavlažování plochy
fotbalového hřiště, opěrné zdi a zhotoveny rozvody elektřiny, osvětlení, ozvučení a dat.

Slavnostní otevření stadionu pro veřejnost proběhne v sobotu 14. září v rámci vyvrcholení akce
Město v pohybu.

Na podkladní vrstvy byl položen asfalt a na ten následně nalepen finální prefabrikovaný umělý povrch King Arthur o tloušťce 13 mm. Byla osazena
nová odrazová prkna pro skok daleký a trojskok,
navezen nový písek do doskočiště a provedeno lajnování jednotlivých běžeckých disciplín a technických sektorů. Samotná dráha byla v prostoru hlav-

Celkové náklady akce byly cca 23.000.000 Kč. Rekonstrukce byla podpořena dotací z MŠMT ČR ve
výši 10.762.587 Kč, dotací ze Středočeského kraje
ve výši 2.000.000 Kč a kofinancováním od Města
Český Brod ve výši 3.000.000 Kč. Zbývající prostředky byly hrazeny ze sponzorských darů, vlastních zdrojů TJ a úvěru.

Milan Rollo, TJ Slavoj

Z historie

Českobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2019

27

Barvířské řemeslo v Českém Brodě
Jednou z dávno minulých kapitol ze života našeho města je barvířské řemeslo. Jeho jediným hmatatelným
dokladem je dnes už jen soubor velmi cenných a také velmi pěkných skařských forem, uložených ve sbírkách Podlipanského muzea. Ty sem před smr daroval jako vzácnou a opečovávanou rodinnou památku
poslední českobrodský barvíř, pan Fran šek Puš.
V 19. stole působily v Brodě tři generace barvířského rodu Pušů. Prvním z nich byl Ignác (Hynek)
Puš (*1800 - †1877), který pocházel z Dvora Králové nad Labem z významné místní rodiny, která
se živila zpracováním látek minimálně od třice leté války. Ignác zde žil dlouho v pronájmech a roku
1845 zakoupil s manželkou Annou malý domek
čp. 119 na Malechově, blízko Šembery, jejíž vodu
nutně potřeboval k barvení látek. Pokračovatelem
rodu a řemesla byl pak snad od roku 1856 jeho
syn Theodor (Bohdan) Puš (*1835 - †1885), který
se díky řemeslu vzmohl, stal se nejvyhledávanějším brodským barvířem a roku 1862 si mohl dovolit koupit velký dům čp. 122 na druhém břehu
Šembery. I druhý Ignácův syn, Josef, provozoval
v Brodě barvířskou dílnu, a to v pronájmu v domě
čp. 137 na Pražském předměs . Posledním českobrodským barvířem pak byl Theodorův syn Fran šek (minimálně od roku 1891), který ovšem zažil
úpadek a zánik svého řemesla, patrně roku 1906
živnost ukončil, odstěhoval se z Brodu a dožil v 50.
letech 20. stole ve Lhotce u Mělníka.
Druhým důležitým barvířem v Brodě byl Alois Lang.
Jako mladík se vyučil barvířem látek, ovšem barvířské řemeslo prodělávalo v 19. stole krizi, a tak se
Alois rozhodl využít své kotle jiným způsobem, vysázel u domu čp. 120 na Malechově rozsáhlý švestkový sad a začal se živit vařením povidel a provozoval malou školku ovocných stromků, které sám

rouboval (viz ČBZ září/2018). Jeho syn Antonín sepsal na konci života své vzpomínky z mládí, které
jsou dnes cenným pramenem, jak žil Český Brod za
dob c. k. monarchie. Věnuje se zde i vzpomínkám
na barvířské řemeslo. Dovolím si citovat:
„Původně všecky domky kolem potoka od Kouřimské brány, vlastně již od mostu na Malechově počínajíc, kolem hradeb k nynějšímu parku a domky
v ulici Havlíčkově byly skorém všecky původu barvířského, a tato čtvrť se také jmenovala za starých
dob barvířská; škoda, že jí toto staré jméno nebylo
zachováno. Památkou po těchto barvířích zůstaly
kůly u potoka, za mých dětských let, co nyní je [Pivovarský] rybník, a kdež se říkalo „V ráji“, na nichž
nechávali okapávat svoje obarvené látky.
Nebydleli tam však jenom barvíři, ale i koželuzi
a jircháři. Poslední rod koželužský byl na Malechově, nyní dům paní Tylové, bohatý rod Motyčkův,
který okupoval svými kožemi náš potok od mostu
až ke kapličce gothardské, a odtud dále až k továrnímu splavu rod koželuha Jeřábka, jenž bydlel
u brány. V potoce po celé léto nechali oplachovat
své hověziny a tele ny, aby je na zimu, než nastanou mrazy, zpracovali ve svých dílnách dále. ... Barvířina začala vzkvéta po válkách napoleonských,
kdy lidstvo bylo vyvražděno, nebylo surovin, nebylo
továren na zpracování látek, kdy se neměli lidé ani
čím odíva . Tu začala barvířina jít do floru, a to
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bylo také příčinou, proč otec šel roku 1841 do učení
řemesla barvířského. Pravda, v tehdejších dobách
látky vypadaly zcela jinak než dnes. Zpracovávalo
se dos ovčích kožišin na koženky a kožichy, však
se také látky těmto výrobkům přizpůsobovaly. Byly
to látky trvalé, a kdo si pořídil z nich oděv, neměl
jej na rok, ale počítal s ním na léta, ano i na celý
život. Že nebyly tyto látky laciné, je nabíledni, a tu
přicházeli k platnos barvíři, aby obnošený a ošumělý oděv připravovali jako nový. Takový oděv se
několikrát přebarvoval a při nejmenším jednou obracel. Když nemohl otec podobný oděv nosi , dalo
se to přeší na dě a popřípadě ještě obarvi . Sám
jsem podobný oděv nosil. Dnes připadá nám to již
jen jako pohádka.
Tehdy nebylo obchodů s látkami, většinou se látky jak mužské, tak i ženské obstarávaly u místních
tkalců. Nejlepší „čajky“ jako prkenné, jak říkal můj
otec, tkal zdejší tkadlec Havlíček, ženská většinou
kalika a plátna tkal Šalda, ale i jemnější látky byly
jeho výrobou. Tyto látky na celé kusy barvíři kupovali, barvili na modro, na hnědo i černě, a snad
i světlých barev užívali. Když podobný kus 20 loket
i delší byl obarven, byl máchán v potoce, kde bylo
tehdy více vody a čistší, nezapáchající jako dnes.
Pamatuji se ještě jako malý hoch, když takoví tři
barvíři máchali své výrobky v potoce a když voda
zmodrala jako inkoust, objevil se na mostě koželuh
Motyčka, starý a vážný to pán, a udílel barvířům
takovou pernou lekci, že si ji za rámeček nedali, ne-
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boť jeho kůže, které v potoce voda omílala, také
modraly a m ztrácely na ceně. To však jim docela
nevadilo, aby v neděli na sebe počkali a šli v družném hovoru do kostela na velkou, a aby si v pondělí
popřípadě vyčinili zas.
Takový obarvený kus se nechal u potoka na bradlech, z kolíků zhotovených, okapávat, pak sušit
na kolících jako sušíváme prádlo, nato přišel do
mandlu a teprve pak do sku. Tisk se prováděl různými formami, v nichž byla vyřezána různá kvítka
a ornamenty, anebo různými mosaznými jehlami,
jež byly do forem vbíjeny, a m různé ornamenty
a obrazce tvořeny. Kolika barvami bylo štěno, tolik zvlášť k tomu muselo být forem zhotoveno. Tyto
formy si zpracovával otec sám. V zásobě za mého
dětství měl jich ještě hodně přes sto kusů, měl je
jako památku, jako oko v hlavě, a byl hrozný kravál, když mu matka nějakou jako zboží, jež překáží,
spálila.
Když se odstěhoval zmíněný Fr. Puš jako mladý muž
do Roudnice, aby si tam barvířinou zajis l svoji životní existenci, daroval mu otec všecky svoje formy, svoje to mozoly, do začátku. Tady Puš prováděl
několik let řemeslo barvířské, chodil po vesnicích,
sbíral hadry k barvení, jak se tehdy říkalo, ale nová
doba učinila všemu konec a musel si zaopatři živoby jiné.“
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.
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Cesta časem s Albatrosem
Víte, proč se největší a nejstarší české nakladatelství pro dě a mládež jmenuje Albatros? A kolik let uplynulo od jeho založení? Odpověď na obě otázky se dozvěděli účastníci posledního cyklu literárních besed
pro žáky 1. stupně základních škol v tomto školním roce, kteří se s námi vydali na cestu časem s Albatrosem. Stylizovaný pták albatros v logu nakladatelství schovává pod svými mohutnými křídly už 70 let
všechny, kdo rádi čtou a mají rádi knížky...
Na dě čekalo osm písmen, které dohromady tvoří
slovo ALBATROS, každé písmeno skrývalo čtenou
ukázku nebo zajímavost, na ilustracích z knížek
jsme vyzkoušeli postřeh dě a při tvoření nových
slov také jejich slovní zásobu.

a ZŠ Žitomířská, aby naší Písmenkové královně ukázali, jak se skamarádili s písmenky. Za předvedené
čtenářské výkony všechny dě dostaly pasovací
lis nu s tulem Malý čtenář a miniknížku z edice
Laskavé čtení.

Společně jsme si připomněli dvě známé spisovatelky, jejichž dětské knihy Albatros exkluzivně vydává.
Příběh skřítka Nillse od Astrid Lindgrenové nám
z audioknihy vyprávěla Linda Rybová, na nástupiš
9 3/4 jsme potkali Harryho Po era a další postavy
z knih Joanne Rowlingové. Poslechli jsme si ukázku z Karafiátových Broučků, písničku z filmového
zpracování Werichových Tří veteránů a ukázku
z audioknihy Pošta v ZOO Ondřeje Sekory v podání
Marka Ebena. Doplňovali jsme také názvy známých
pohádek Hanse Chris ana Andersena a jako zajímavost jsme si představili edici OKO, ve které bylo
od roku 1961 vydáno přes 100 naučných a encyklopedických tulů.

Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod

Ve druhé čás našeho setkání ani tentokrát nechybělo čtení ukázek z nových knih v dětském
oddělení a jejich prohlížení. Na naší cestě časem
s Albatrosem nás během května a června doprovázelo 793 žáků ZŠ Tyršova, Žitomířská a ZŠ a PrŠ
Český Brod, ZŠ Kouřim, ZŠ Poříčany, ZŠ Přistoupim,
ZŠ Úvaly a ZŠ Vi ce.
Školní rok jsme už podvanácté zakončili slavnostním pasováním žáčků 1. tříd. Ve čtvrtek 20. června a v pondělí 24. června se naše knihovna stala
jednou ze zastávek pohádkového vláčku, kterým
se projelo 123 prvňáčků ZŠ Přistoupim, ZŠ Tyršova

V ZÁŘÍ DO ŠKOLY I DO KNIHOVNY
Městská knihovna zve v pondělí 2. září 2019 na návštěvu všechny dě a dospělé, máme pro
Vás mimořádně otevřeno od 9.00 do 11.00 hodin dopoledne, nabízíme možnost registrace
nových čtenářů, zábavné hry, omalovánky a živé čtení.
Těšíme se na Vás, čtení sluší každému!
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Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Ivona Březinová: Řád sladkého sněhuláka
Přemek chodí do páté třídy, má spoustu plánů do budoucna, chtěl by se stát slavným karastou. Po jednom náročném sportovním soustředění se mu udělá špatně. Odvezou ho do
nemocnice a tam se dozví diagnózu – cukrovka. Nemoc, s kterou se už napořád bude muset potýkat. Bude moct žít jako dřív? A dál trénovat? Přemek i jeho rodiče a sestry už ví, že
stojí na začátku dlouhé cesty. Ale Přemek taky ví, že v tom zdaleka není sám. Zvládne to?

Divočina – povídky pro Duhu
Čtyřiadvacet příběhů českých i zahraničních spisovatelů a spisovatelek, slavných autorů i zástupců mladé generace, nabízí literární divokost v různých podobách. Někteří ji nacházejí v pralesích, jiní ve vztazích mezi lidmi, další vytvořili příběhy o cestování v čase, hospodské rozhovory
vrahů či postapokalyp cké vyprávění o síle přírody a slabos lidské civilizace. Povídkový cyklus,
který po dva roky vycházel v Salonu, literární a kulturní příloze deníku Právo, se proměnil do
knihy a výtěžek z prodeje získá Hnu Duha na podporu kampaně Zachraňme lesy. Protože divočina je důležitá.

Petra Hůlová: Zlodějka mýho táty
Dese letý Miky nesnáší střídavou péči, nové sourozence a mobilové dny macechy, která podle
Mikyho jemu a jeho bráchům ukradla tátu. Naštěs existuje virtuální pla orma plná jeho vrstevníků v podobné situaci a ve společném přesvědčení, že mají právo vyklouznout ze střídavé pas .
Mikiho sebelítost, společně s odhodláním zvrá t situaci za každou cenu, vede k nezvladatelné
nenávis , jež systema cky ničí život a veškeré vztahy především jemu samému. Kde začínají
a končí naše práva na cokoliv a jak komplikované břemeno vztahů dokážeme unést?

Michael Žantovský a kol.: Kančí na daňčím
Kniha receptů spojených s Václavem Havlem, ať už v roli spokojeného strávníka či po všech
stránkách svébytného kuchaře. Václav Havel byl drama k, esejista, disident, vězeň i prezident, tak o něm hovoří všechny encyklopedie a odborné studie. Málokde se ale uvádí, že byl
také nadšeným, tvůrčím a ve společnos oblíbeným kuchařem. Čas strávený v kuchyni dotvářel jeho život, obohacoval život jeho nejbližších a pomáhal vytvářet pevná pouta, spojující
podobně smýšlející přátele v nelehkých dobách normalizace. Veškerý výtěžek z prodeje této
knihy bude použit na rozvoj ak vit Knihovny Václava Havla.

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

Píšete nám

Českobrodský zpravodaj
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Dolánky z doby minulé část 4
Chataři se také snažili celá léta od 1. republiky (několik generací) udržovat v dobrém stavu studánku
u chat, která sloužila a dosud slouží jako jediný
zdroj pitné vody pro osadu, lesní pracovníky i občany Českého Brodu, kteří si pro vodu jezdí nejen
auty, ale i na kolech, berou si ji akvaristé, ale i včelaři. Bohužel úřady v roce 2017 a 2018 povolily
u studánky demolici staré a výstavbu nové chaty
a to proto, že je most nefunkční, veškerý materiál
majitel chaty a firma, která stavbu prováděla, přepravovala z velké louky po malé lávce u studánky,
kterou si zde zřídili sami chataři a celá léta studánku a lávku udržovali. Přestavbou a velkým provozem po lávce utrpělo jak okolí studánky, tak studánka sama a o rozježděné louce ani nemluvě.

chatařů při čištění po záplavách, jen doufají, že ten
kdo je za špatný stav odpovědný, uvede studánku
a její okolí do původního stavu, což by mělo být
i součás podmínek povolovacího úřadu k přestavbě chaty.
A tak se v závěru vracíme zpět k úvodnímu odstavci, že vše je o dobrém vztahu lidí k sobě a vlídnos
úřadu k lidem a dobrému vztahu, mladých ke starším, případně zdravých k nemocným.
Autor textu dle vzpomínek pamětníků:
Jana Moravcová

Ti z chatařů, co se celá léta (přes 3,5 generace)
o opravu studánky starali za pomoci ostatních

NABÍDKA PRÁCE
Město Český Brod vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pozic:
• Referenta odboru sociálních věcí Městského úřadu v Českém Brodě – pro oblast školství.
Přihlášky do 16. 9. 2019, 11.00 hodin.
• Odborného referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu
v Českém Brodě. Jeho agenda zahrnuje zejména agendu přestupků a další administra vní
úkoly na odboru. Přihlášky do 25. 9. 2019, 11.00 hodin.
• Oborného referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu
v Českém Brodě. Jeho agenda zahrnuje zejména agendu silničního správního úřadu: administrace a výkon státní správy ohledně uzavírek, objížděk, zvláštního užívání a dopravního
značení. Přihlášky do 25. 9. 2019, 11.00 hodin.
Podrobnos najdete na úřední desce a na webu www.cesbrod.cz.
PARKOVACÍ KOTOUČ
Parkovací kotouč/parkovací hodiny je možné koupit na pokladně Města Český Brod a IC.
Cena je 16 Kč.
VÝZVA PODLIPANSKÉHO MUZEA
Máte doma staré ŠKOLNÍ UČEBNICE? Darujte je do Podlipanského muzea. Muzeum vlastní
sbírku učebnic od začátku 19. stole do konce 50. let 20. stole . Nyní bychom rádi naši sbírku
doplnili o učebnice z doby normalizace a 90. let. Za každý přírůstek předem děkujeme!

Brody sportují – sportovní klání měst s názvy Brod (Havlíčkův, Železný, Uherský…)

Ku lka

SOŠ Liblice

Ku lka

14. 9., 10.15

14. 9., 11.00 – 14.00

14. 9., 13.30 – 17.30

Město v pohybu: Velké finále na Ku lce – ukázkové tréninky, mažoretky, Corridoor…

2. Restaurant Day aneb Setkání sousedů v Liblicích – speciality místní i zahraniční kuchyně

Fotbal, SK Český Brod/AFK Pečky, I. A třída dorostu skupina C

Otevřený turnaj v rapid šachu „Český Brod 2019“

Za památkami Českobrodska – okolní kostely s průvodcem a publicistou Janem Psotou

hotel Apeyron

Město v pohybu: sportovní dny pro školy

14. 9., 9.30 – 16.30

Ku lka

Ku lka

12. 9.

12. 9.

Fotbal, SK Český Brod/AFK Pečky, krajský přebor starších a mladších žáků skupina B

výlet EHD

Ku lka

11. 9., 17.00 a 18.40

Město v pohybu: Roztančíme náměs – hangling miminek, artróza, záda v kanceláři

14. 9., 8.00

náměs

11. 9., 14.00

Město v pohybu: Hon na Široka – divoká honička ve stylu Rychlých Šípů

Město v pohybu – zábavné ak vity ve sportovních disciplínách pro celou rodinu

město

10. 9., 17.30

Fotbal, SK Český Brod „B“/TJ Sokol Pěčice, SPORT INVEST I. A třída skupina B

Ku lka

Ku lka

8. 9., 17.00

Fotbal, SK Český Brod/FK Neratovice – Byškovice s.r.o., Fortuna Divize B

14. 9.

Ku lka

7. 9., 17.00

EHD 2019 na téma Památky a zábava – muzeum bude celý den otevřeno zdarma

Veřejné pečení chleba a bleší trh ve Štolmíři – další setkání na návsi

Podlipanské muzeum

7. 9.

Plzeň a okolí

Štolmíř

výlet KČT

7. 9.

Kurz tance a společenské výchovy 2019 – zahájení

14. 9.

Sokolovna

6. 9., 18.30 – 21.05

V září do školy i do knihovny – registrace nových čtenářů, hry, omalovánky a živé čtení

Přes čtyři zámky: Týnec nad Sázavou

městská knihovna

2. 9., 9.00 – 11.00

Zápis do jazykové školy Carpinus pro školní rok 2019/20

výlet KČT

Carpinus

2. – 6. 9.

Fran šek Klener – výstava obrazů, lakovaná vrstvená tempera

14. 9.

galerie Šatlava

2. – 26. 9.

Fotbal, SK Český Brod/SK Zeleneč, krajský přebor starších a mladších žáků skupina B

Kurz tance a společenské výchovy 2019

Ku lka

1. 9., 9.30 a 11.10

Českobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2019

Výstava – Kouřimsko a Českobrodsko během stavovského povstání a třice leté války

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

13., 20., a 27. 9., 18.30 – 21.05 Sokolovna

Podlipanské muzeum

1. – 29. 9.

KALENDÁŘ AKCÍ – září 2019

Svatováclavský běh – 18. ročník běhů pro dě , mládež i dospělé
Fotbal, SK Český Brod/FK Bohemia Poděbrady, Kr. přebor starších a mladších žáků sk. B

KD SVĚT

KD SVĚT

KD SVĚT

RC Kos čka

RC Kos čka

KD SVĚT

výlet KČT

Dolánky

Ku lka

hradební parkán

u Pivovarského rybníka

Ku lka

Ku lka

Divadlo J. K. Tyla

25. 9., 19.00

26. 9., 8.00 – 12.00

26. 9., 8.30 – 11.30

27. 9., 9.00 – 11.00

27. 9., 19.00

28. 9.

28. 9., 11.00

28. 9., 10.15

28. 9., 11.00

28. 9., 14.00 a 16.00

29. 9., 9.30 a 11.10

29. 9., 14.00 – 17.00

29. 9., 19.00

Koncert Klasika Viva: Matyáš Novák – fenomén českého klavíru

Ku lka v pohybu – zábavné sportovní odpoledne pro malé i velké

Svatováclavské střelecké slavnos ve střelbě historickou kuší – 11. ročník

Fotbal, SK Český Brod /FC Tuchoraz, I. A třída dorostu skupina C

Časovka na Truba: Memoriál V. Hladíka – trasa MTB, kategorie koloběžky i historická kola

Hrad Kost – Sobotka

Křeslo pro hosta: Tomáš Töpfer – český herec, režisér, pedagog, divadelní ředitel, poli k…

Seminář na téma: Jak porozumět svému miminku, lektorka Mgr. Terezie Vasilovčík Šustová

Babi, dědo, pojďte si hrát! – zábavné dopoledne pro dě a prarodiče

Svět kolem nás: Irán, zahalená krása – pronájem pro ZŠ

Koncert Žalman & spol. – česká folková legenda

Inspira vní kavárna s Petrou Procházkovou na téma mediální gramotnost

Ochrana mořských želv – pronájem pro ZŠ

Veřejné setkání: Jak se Vám žije na sídliš Jahodiště? – setkání s občany a vedením města

Fotbal, SK Český Brod „B“/SK Slavia Jesenice, SPORT INVEST I. A třída skupina B

Mše u příležitos posvěcení kostela

24. 9., 17.00

Kostel sv. Gotharda

22. 9.

Fotbal, SK Český Brod z. s./FK Brandýs n. L., Fortuna Divize B

KD SVĚT

Ku lka

21. 9., 16.30

Kachna na pomerančích – divadelní komedie DS Klicpera Sadská

24. 9., 8.00 – 12.00

KD SVĚT

19. 9., 19.00

Českobrodské posvícení s lunaparky, ohňostrojem a stánkovým prodejem

Ku lka

náměs

18. – 22. 9.

Sedm trpaslíků – rodinný, animovaný, 7 hrdinů a 7x větší zábava, Německo 2013

klubovna tenisu

KD SVĚT

15. 9., 15.00

Fotbal, SK Český Brod/FK Brandýs – Boleslav, krajský přebor starších a mladších žáků sk. B

23. 9., 18.00

Ku lka

15. 9., 9.30 a 11.10

Ženy v běhu – úspěšná česká komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěs napro

22. 9., 16.30

KD SVĚT

14. 9., 19.00
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Sudoku
Ob žnost – lehká
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TRASA:

VÝLET
AUTOBUSEM

Pøistoupim - kostel sv. Václava

14.9.2019
PRÙVODCE:
spisovatel
a publicista
Jan Psota

Kostelec nad Èernými lesy
- kostel sv. Vojtìcha

OBÌD:
Kostelec nad Èernými lesy
- Èernokosteleck? pivovár

PØIHLÁŠKY:
IC Èeský Brod
nám. Arnošta z Pardubic 1
Èeský Brod
telefon: 321 612 218/219
mobil: 730 870 954
email: info@cesbrod.cz

Kostelec nad Èernými lesy
- Èernokosteleck? pivovár
- prohlídka za 90 Kè

ZA PAMÁTKAMI
ÈESKOBRODSKA
SRAZ PØED
INFOCENTREM
V 8:00 HODIN

Aldašín - kostel sv. Jiøí

CENA:
dìti, studenti
a senioøi za 150 Kè,
ostatní za 200 Kè
Cena je uvedena
bez jídla a bez
prohlídky
v pivováru

Kozojedy - kostel sv. Martina

VÝLET SE KONÁ V RÁMCI KAMPANÌ DNY EVROPSKÉHO DÌDICTVÍ
Na akci bude poøizována fotodokumentace za úèelem propagace aktivit mìsta Èeský Brod.

ÈESKÝ BROD

`

MĎSTO ÿESKÝ BROD OTEVÍRÁ VE
SPOLUPRÁCI S ÿESKOU ZEMĎDĎLSKOU
UNIVERZITOU

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITU
TġETÍHO
VĎKU
BAROKNÍ
ARCHITEKTURA
V ÿECHÁCH
`

ZaĀíná ve stĢedu 2.10.2019
od 9:00 do 11:00 v poĀítaĀové uĀebnď
PĢednášky pĢedstaví nejvýznamnďjší osobnosti
barokní architektury, jejichž stavby si mĪžeme
prohlédnout v ÿechách.
Po úvodním pĢedstavení barokního slohu, jeho stylĪ
a nejznámďjších zástupcĪ se budou pĢednášky
postupnď vďnovat dílĪm jednotlivých architektĪ.
ÿekají nás stavby jako Zelená hora od Jana Blažeje
Santini – Aichela nebo Klementinum od Carla
Luraga.
MĪžete se tedy tďšit na nejkrásnďjší barokní skvosty
v ÿechách.
URÿENO SENIORĩM VE STAROBNÍM DĩCHODU A
INVALIDNÍM DĩCHODU
PġIHLÁSIT SE JE MOŽNÉ AŽ NA PRVNÍ PġEDNÁŠCE
2.10.2019

PġEHLED PġEDNÁŠEK
1. BAROKNÍ ARCHITEKTURA 17. A 18. STOLETÍ V
ÿECHÁCH: VÝVOJ, OSOBNOSTI, STYLY
2. CARLO LURAGO A PġÍSNÝ STYL RANÉHO
BAROKA
3. JEAN BAPTISTE MATHEY A ġÍMSKÝ BAROKNÍ
KLASICISMUS
4. KRYŠTOF DIENTZENHOFER A SKUPINA
RADIKÁLNÍCH STAVEB KOLEM R. 1700
5. JAN BLAŽEJ SANTINI-AICHEL A FENOMÉN
BAROKNÍ GOTIKY
6. KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER A BRAVURNÍ
VARIACE POZDNÍHO BAROKA

CENA 250 Kÿ ZA SEMESTR
POÿÍTAÿOVÁ UÿEBNA
NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
ÿESKÝ BROD

`

MĎSTO ÿESKÝ BROD OTEVÍRÁ VE
SPOLUPRÁCI S ÿESKOU
ZEMĎDĎLSKOU UNIVERZITOU

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITU
TġETÍHO
VĎKU
KOUZELNÁ
GEOMETRIE
`

ZaĀíná ve stĢedu 9.10.2019
od 9:00 do 11:00 v poĀítaĀové uĀebnď
Kurz je zamďĢen na využití geometrických tvarĪ
v architektuĢe a ornamentech. Dozvíme, že i
sama pĢíroda používá geometrické útvary. NeĀeká
Vás tedy, žádné poĀítání, ale odhalení, k Āemu, a
jak se jednotlivé geometrické tvary používají, a kde
všude je mĪžeme najít.
Bďhem pĢednášek se tak dozvíme, co je zlatý Ģez, jak
se se dá polokoule využít ke stavbď stĢechy chrámu.
Podíváme se, jak geometrické tvary používali
ġímané, a jak geometrii využívá moderní
architektura. Ornamenty nám zase ukáží umďleckou
stránku geometrie. A nakonec nám své kouzlo
prozradí
samotná
pĢíroda,
která
je
plná
geometrických útvarĪ.
URÿENO SENIORĩM VE STAROBNÍM DĩCHODU A
INVALIDNÍM DĩCHODU
PġIHLÁSIT SE JE MOŽNÉ AŽ NA PRVNÍ PġEDNÁŠCE
9.10.2019

PġEHLED PġEDNÁŠEK
1. 1ČNROLNSRKOHGĤQDNUXåQLFLD
kouli
2. 0QRKR~KHOQtN\DPQRKRVWčQ\
3. *HRPHWULHDDUFKLWHNWXUDY
GREiFKPLQXOëFK
4. *HRPHWULHDPRGHUQtDUFKLWHNWXUD
5. 2UQDPHQW\
6. *HRPHWULHYæLYpSĝtURGč

CENA 250 Kÿ ZA SEMESTR
POÿÍTAÿOVÁ UÿEBNA
NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
ÿESKÝ BROD

Základní škola a Praktická škola, eský Brod, ŽitomíƎská 1359
vyhlašuje výbĢrová Ǝízení na pracovní pozice:
•
•
•

Asistent/ka pedagoga
Uēitel/ka základní školy – 1. stupeŸ, Zš Spec.
Uēitel/ka základní školy - 2. stupeŸ, aprobace: jl, M, Vv, Hv, aSP

Pracovní pomĢr na celý i ēásteēný úvazek (vhodné i pro studenty VŠ).
Nástup: 1. 9. 2019, popƎ. dle dohody.
Nabídky posílejte ihned mailem na zsaprsceskybrod@seznam.cz v podobĢ strukturovaného
životopisu, popƎ. také s krátkým motivaēním dopisem.
Požadavky: odpovídající vzdĢlání, zájem o práci s dĢtmi, zdravotní zpƽsobilost, morální a osobnostní
pƎedpoklady. Další možné odborné specializace – pƎírodovĢdné pƎedmĢty, pracovní vyuēování,
dílenské práce, pĢstitelství, keramika, výtvarná výchova, práce s IT.
•

Uklízeēka

Pracovní pomĢr na ēásteēný úvazek – cca 0,4 úvazku (3,5 hod dennĢ) v odpoledních hodinách.
Nástup: srpen 2019, popƎ. dle dohody.

Nabídky posílejte ihned mailem na zsaprsceskybrod@seznam.cz nebo na tel. 321 622 300.

ZŠ eský Brod, ŽitomíƎská 885 vyhlašuje výbĢrová Ǝízení
na pracovní pozice:
•

Uēitel / uēitelka pro 1. stupeŸ základní školy

VzdĢlání: požadujeme splnĢní kvalifikace pro práci uēitele na 1. stupni
základní školy
•

Uēitel / uēitelka pro 2. stupeŸ základní školy

VzdĢlání: požadujeme splnĢní kvalifikace pro práci uēitele na 2. stupni základní školy
(zamĢƎení nejlépe matematika, informatika, tĢlesná výchova, ēeský jazyk, nĢmecký jazyk).
Úvazek: plný
Nástup: od školního roku 2019/2020
Nabízíme podporu zaēínajícím uēitelƽm, pƎátelské pracovní prostƎedí a skvĢlý kolektiv.
Náborový pƎíspĢvek 20 000 Kē a možnost pronájmu obecního bytu!
Životopis zasílejte na email: reditel@zszitomirska.info
Kontaktní telefon: Mgr. JiƎí Slavík, Ǝeditel školy 731 514 872
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ϮϳϬϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ͖ϯϯϬϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬƐƉƎĞǀŽĚĞŵǌĚƌƵǎŝŶǇ

ϮϭϬϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ͖ϮϳϬϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ
ƐƉƎĞǀŽĚĞŵǌĞƓŬŽůŬǇŶĞďŽǌĚƌƵǎŝŶǇ

ĚŽƚŽǀĂŶǉƉƌŽŐƌĂŵďĞǌƉŽƉůĂƚŬƵ

ǌĂēĄƚĞēŶşĐŝ͕ƉƌŽĚĢƚŝϵͲϭϲůĞƚ

ƉƌŽĚĢƚŝϯͲϴůĞƚ
ϮϲϭϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ͖ϯϭϵϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ
ƐƉƎĞǀŽĚĞŵǌĞƓŬŽůŬǇŶĞďŽǌĚƌƵǎŝŶǇ

ϭϳ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬ,ZE<zdZh

ϭϲ͘ϬϬͲϭϲ͘ϰϱdE<zWZKE:DEa1

ϭϯ͘ϯϬͲϭϰ͘ϯϬ'Z&KDKdKZ/<

WƎŝŚůĄƓŬǇŶĂũĚĞƚĞŽŶͲůŝŶĞŶĂ
ǁǁǁ͘ůĞĐĐŽƐ͘ĐǌͬŬŽƐƚŝĐŬĂ͊
WůĂĐĞŶĠŬƌŽƵǎŬǇƐĞŶĞŬŽŶĂũş
ǀĚŽďĢƉƌĄǌĚŶŝŶĂƐƚĄƚŶşĐŚƐǀĄƚŬƽ͘
EĞŶşͲůŝƵǀĞĚĞŶŽũŝŶĂŬ
ƉƌŽďşŚĂũşƉƌŽŐƌĂŵǇǀƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚZ͘

ϭϲϬϬ<ēͬϭϬůĞŬĐş

ŬƵƌǌƓŝƚşƉƌŽƌĂĚŽƐƚƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ

ϭϵ͘ϯϬͲϮϭ͘ϯϬa/d1E^s1

ϱϰϰϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ

ϭϴ͘ϬϬͲϮϬ͘ϬϬ<ZD/<WZKK^W >
ϭǆǌĂϭϰĚŶş

ƉƌŽĚĢƚŝϱͲϳůĞƚƐĞƐƉĞĐŝĄůŶşƉĞĚĂŐŽǎŬŽƵ

ϭϰ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬēĂƐǀǇŚƌĂǌĞŶǉŶĂ<d/s/
ǀƌĄĐŵŝƐůƵǎĞď^^Z

ϴ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ/͕ K͕WK:d^/,Zd͊
EĞƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ͕ƚĞƌŵşŶǇŶĂũĚĞƚĞŶĂŶĂƓĞŵǁĞďƵ͊

ƉƌŽƉƎĞĚƓŬŽůŶşĚĢƚŝĂƓŬŽůĄŬǇϰͲϭϬůĞƚ
ϯϭϬϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ
ϯϳϮϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬƐƉƎĞǀŽĚĞŵǌĞƓŬŽůŬǇŶĞďŽǌĚƌƵǎŝŶǇ

ϭϱ͘ϯϬͲϭϲ͘ϯϬa/<h>
ŬƌŽƵǎĞŬŬĞƌĂŵŝŬǇ

ϭϰ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬēĂƐǀǇŚƌĂǌĞŶǉŶĂ<d/s/
ǀƌĄĐŵŝƐůƵǎĞď^^Z

ϮϴϴϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ͖ϯϱϮϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬƐƉƎĞǀŽĚĞŵĚşƚĢƚĞ
ǌĞƓŬŽůŬǇŶĞďŽǌĚƌƵǎŝŶǇ

ƉŽŬƌŽēŝůş͕ƉƌŽĚĢƚŝϰͲϴůĞƚ

ϭϱ͘ϱϬͲϭϲ͘ϱϬ&>dE///͘

ϮϴϴϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ͖ϯϱϮϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬƐƉƎĞǀŽĚĞŵĚşƚĢƚĞǌĞƓŬŽůŬǇŶĞďŽǌĚƌƵǎŝŶǇ

ϭϰ͘ϰϬͲϭϱ͘ϰϬ&>dE//͘
ǌĂēĄƚĞēŶşĐŝ͕ƉƌŽƓŬŽůŶşĚĢƚŝϲͲϴůĞƚ

ϭϯ͘ϯϬͲϭϰ͘ϯϬ&>dE/͘
ǌĂēĄƚĞēŶşĐŝ͕ƉƌŽƉƎĞĚƓŬŽůŶşĚĢƚŝϰͲϲůĞƚ

ZZZOHFFRVF]

EĄŵ͘ƌŶŽƓƚĂǌWĂƌĚƵďŝĐϭϮ͕ĞƐŬǉƌŽĚ

ƌŽĚŝēĞƐĚĢƚŵŝǀZĂǀDǲĂŵǲĂůŽĐĂ͕Ž͘Ɖ͘ƐǀĞ
aƚŽůŵşƎŝ

ϴ͘ϯϬͲϭϭ͘ϯϬ^d<E1WZKZK/Ez^ dD/

<ĂǎĚǉƉƌŽŐƌĂŵϱϬ<ē

ƌŽĚŝēĞƐĚĢƚŵŝŽĚϮůĞƚ

ϭϬ͗ϬϬͲϭϬ͗ϰϱ,Zd<z^Ez

ƌŽĚŝēĞƐĚĢƚŵŝŽĚϮůĞƚ

ϵ͗ϬϬͲϵ͗ϰϱs|dsZEZKsE1

ƌŽĚŝēĞĂĚĢƚŝϬͲϲůĞƚ

ϴ͗ϯϬͲϭϭ͗ϯϬsK>E,ZE

ĚŽƉŽůĞĚŶĞƉƌŽĚĢƚŝϯͲϲůĞƚ͕DŽŶƚĞƐƐŽƌŝ
ƉĞĚĂŐŽŐŝŬĂ͕ƉŽŚǇď͕ǀǉƚǀĂƌŬĂ͕ŚƵĚĞďŬĂ
ϮϴϬ<ēͬĚŽƉŽůĞĚŶĞ
ƉŽƵǌĞŶĂŽďũĞĚŶĄŶşƉƎŝŵŝŶ͘ƉŽēƚƵϰĚĢƚş

ϵ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬa<K><E<Kha<h

ƉŽĚŽŚŽĚĢŽĚϮůĞƚ͕ƉƌŽŐƌĂŵũĂŬŽǀĞƓŬŽůĐĞ͕
ǀŬŽůĞŬƚŝǀƵŶĞũǀşĐĞϴĚĢƚş

ϴ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬ,>1E1 d1ͲŽĚϯůĞƚ

ϵ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬW>dE,>1E1
WKZE^ds1ͲƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďĂ

ƉŽĚŽŚŽĚĢŽĚϮůĞƚ͕ƉƌŽŐƌĂŵũĂŬŽǀĞƓŬŽůĐĞ͕
ǀŬŽůĞŬƚŝǀƵŶĞũǀşĐĞϴĚĢƚş
ϴϱ<ēͬŚŽĚŝŶĂͻϯϮϬ<ēͬĐĞůĠĚŽƉŽůĞĚŶĞ
ͻϳϱϬ<ēͬϭϬŚŽĚŝŶϮϴϬϬ<ēͬϰϬŚŽĚŝŶ

ϵ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬ,>1E1 d1ͲŽĚϯůĞƚ

ϵ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬW>dE,>1E1
WKZE^ds1ͲƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďĂ

5RGLQQpFHQWUXP.267,ÿ.$5R]YUK



sĄƐƐƌĚĞēŶĢǌǀĞŶĂ



ŬƚĞƌĠƐĞƵƐŬƵƚĞēŶş



ǀƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ^ƚƎĞĚŶşŽĚďŽƌŶĠƓŬŽůǇǀ>ŝďůŝĐşĐŚ
WƎŝũěƚĞŽĐŚƵƚŶĂƚƐƉĞĐŝĂůŝƚǇƚƌĂĚŝēŶşĚŽŵĄĐş
ŝǌĂŚƌĂŶŝēŶşŬƵĐŚǇŶĢĂƐĚşůĞƚƌĂĚŽƐƚǌĚŽďƌĠŚŽũşĚůĂ
ĂƐĞƚŬĄŶşƐĞƐǀǉŵŝƐŽƵƐĞĚǇ





sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŽ^ƉŽůŬƵŶĂǁǁǁ͘ůŝďůŝĐĞ͘ĞƐƚƌĂŶŬǇ͘Đǌ͕ǌĄůŽǎŬĂ^ƉŽůĞŬƉƎĄƚĞůŽďĐĞ>ŝďůŝĐĞ
ŶĞďŽŶĂĨĂĐĞďŽŽŬƵƐƉŽůŬƵǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ^ƉŽůĞŬƉƌĂƚĞůŽďĐĞ>ŝďůŝĐĞ

Úterý 17.30
Hon Širokka
Čtvrtek 9.00 – 13.00
sportovní klání Brody v Brodě

Středa 14.00
Roztančíme náměstí
vzdělávací cyklus přednášek
15:00 Handling miminek
16:00 Artroza nemusí být strašák
17:00 Jak na záda při kancelářské práci

Po celý týden projektové sportovní dny pro školy

VELKÉ FINÁLE V SOBOTU 14. 9.
sportovní areál na Kutilce 13:30 – 17:30
Ukázkové tréninky

aerobic, atletika, fotbal, nohejbal, basketbal, sebeobrana, všeobecná sportovní příprava
výtvarné dílny, divadélko pro děti, pro dospělé - cvičení na TRX, Bosu, nordic walking, cvičení pro seniory (v parku)

Okružní jízda vláčkem

nástupní stanice – Penzion Anna, Zvoneček, Sokolovna, nádraží
14:30 mažoretky ZŠ Žitomířská
14:45 aerobic Corridoor
15:30 TAEKWON-DO

Vystoupení

15:45 Taneční oddíl, sokolská všestrannost
garda T.J. Sokol Český Brod
16:30 Street Dance BDS Academy
16:45 Taneční vystoupení RC Kostička

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 %

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

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

Chce prod
a já Vás za
tní kanceláře
a moje služby
z provize reali
.
Doporučte mě
nu ve výši 10%
w.rkbohemia.cz
mě
ww
od
ch
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mě
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e
str
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h
e
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prodej, obdržít
naleznete na na
ny
mě
od
ní
ká
k zís
Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

Oblíbený internetYHYDĤ°ORNDOLWÞ
 3ĜLSĜHFKRGXRGMLQ¬KRSRVN\WRYDWHOH
GRVWDQHWHLQWHUQHWSRGREX
 YÀSRYÞGQ°OKĲW\ZDARMA
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 3URIHVLRQ¤OQ°VHUYLVQ°SRGSRUD
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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

Hledám slečnu/paní zkušenou v úklidu
do rodinného domu, nekuřačku, milou,
spolehlivou, bezúhonnou, pracovitou,
pečlivou, pro dlouhodobý pravidelný úklid
2x v týdnu (po/pá: 9.00 – 17.00 hod.)
v Úvalech u Prahy.
Plat dohodou: Kč/hod. s výplatou 1x měsíčně.
tel.: 736 665 046

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
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia
+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

JAZYKOVÁ ŠKOLA

CARPINUS

-D]\NRYpNXU]\SURGRVSČOp

OHNWRĜL
$QQLH
*UDFH
%ULDQVURGLOêP
POXYþtP
+DGOH\
RGSROHGQtNXU]\
'DYLG (ULFN
0ROO\
VWXGHQWVNpNRQYHU]DFH
GRSROHGQtãNROLþND

PͣvTVEZERETͣMNvQEGv
^OSYβO]^ζ.E1
REPetkEPIXkK]QRk^MEEWXͣIHRvβOSP]

736 44 38 37
info@carpinus.cz
ZZZFDUSLQXVF]

JISTOTA
V ZAMESTNÁNÍ

Aktuální volné pozice
ve výrobním závodě v Českém Brodě:

Q

Řidič VZV
Q Řidič nákladního vozu
Q Operátor výrobní linky
Q Strojník
superprace@isover.cz
+420 494 331 177
www.saint-gobain.cz/kariera

PģJýOVNA
STROJģ NA ýIŠTċNÍ KOBERCģ,
ýALOUNċNÝCH SEDACÍCH
SOUPRAV A ýALOUNċNÍ
AUTOMOBILģ zn. KÄRCHER
Vyþistí dokonale koberce a þalouČný nábytek
ekologicky nezávadným pĜípravkem. Zajistí
jedineþné hloubkové propírání kobercĤ a
þalounČní – zanechá Vaše koberce absolutnČ
þisté,témČĜ suché – vysaje 95% þistícího roztoku

Vhodné pro ALERGIKY
Unikátní pĜípravek sníží hladinu alergenĤ ve vašem
bytČ s 95% Ĥþinností

Jednoduchá obsluha – dokonalý výsledek
INFORMACE a OBJEDNÁVKY

Second Hand u KouĜimské Brány
Arnošta z Pardubic 30
ýeský brod

Tel.606536269
OtevĜeno Po - Pá … 9.00 - 16.00

ǤÒ


VÝUKA ANGLI,TINY
PaEKLADY A TLUMO,ENÍ
•
•
•

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

Úklidová firma hledá
spolupracovníka na občasný úklid
v prostorách finančního úřadu
v Českém Brodě.
Vhodné pro důchodce nebo ženy
na mateřské.
Tel: 605 253 681

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.
VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI
– prodej kvalitního medu přímo od včelaře. Množstevní slevy.
Přijímáme objednávky na oddělky s F1 matkou.
Samota „U Sedmi větrů“ Štolmíř 99, Český Brod. Tel: 777 913 531
WWW.MEDOVASAMOTA.CZ

Koupím JAWA ČZ:
motocykl, moped, skůtr,
také vraky a díly,
tel: 777 589 258

NABÍZÍME:

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

Vepřovou kotletu s kostí – 95 Kč/kg
Vepřovou kýtu bez kosti – 95 Kč/kg
Vepřové sádlo hřbetní – 35 Kč/kg

ceny jsou platné od 26. 8. do 7. 9. 2019
na prodejně v Českém Brodě

