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2 Co nového

Skoro na den přesně je to v době roznášky listopadového vydání třicet let od začátku sametové revoluce. 
Přesněji řečeno od demonstrace studentů, která 17. listopadu 1989 skončila na pražské Národní třídě 
brutálním zásahem pohotovostních jednotek SNB, jenž si vyžádal 568 zraněných. Tak začal konec komu-
nis  ckého režimu, který způsobil hlubokou ekonomickou, kulturní, ekologickou a morální devastaci naší 
země, s jejímiž důsledky se dodnes vyrovnáváme. 

Na samém začátku byla velká očekávání rychlého přechodu k demokracii i růstu životní úrovně. Pak přišlo 
vystřízlivění a také první poli  cké či ekonomické krize. Ne každý může říci, že se mu v životě či v práci daří 
lépe než dříve, nebo že je celkově spokojen. I na to je třeba brát ohledy. Změna byla boles  vá a vlastně se 
stále učíme, jak se svobodou zacházet odpovědně. Děláme chyby. Můžeme se ale svobodně rozhodovat 
o svém životě, studiu, zaměstnání, podnikání, k čemukoli se svobodně vyjadřovat, volit, stávkovat, de-
monstrovat pro   poli  kům nebo prak  kám, s nimiž nesouhlasíme. Třicet let znamená, že je tu celá nová 
generace, která se narodila až po roce 1989. To je asi dva a půl milionu lidí, kteří listopad nezažili ani jako 
dě  , což je můj případ, a ten se tak pomalu sune do učebnic dějepisu. 

Oslava výročí není, podobně jako vloni při oslavě 100 let republiky, jen o připomínce samotných tehdej-
ších událos   a o hodnotě svobody. Je také o posledních 30 letech a tom, jak jsme se svobodou naložili. 
Kdy jindy než nyní se zamyslet nad  m, jestli jsme někde neodbočili špatně zda se to nechystáme udělat 
a kde bychom se chtěli vidět za dalších 30 let. Nelze se radovat z toho, že část lidí by svobodu a demokracii 
vyměnila za jiné hodnoty, ani se těšit z rozdělené společnos  . Svět je odlišný a jsou tu i nové hrozby, které 
by před 30 lety asi nikoho nenapadly. 

V našem městě byl 17. listopadu a sametové revoluci věnován vzpomínkový večer, který připravili skau   
na čtvrtek 14. 11. do KD Svět. Hosty byli pamětníci a vzpomínali i na tehdejší událos   přímo v Českém 
Brodě. Nepochybně se mnoho z nás zúčastní i akcí, které se okolo 17. listopadu odehrají v Praze. A protože 
z oslav svobody a demokracie zvolna vplujeme do Adventu, je namístě, abychom Vás pozvali na Adventní 
průvod světýlek, který se uskuteční první adventní neděli 1. 12. v 17.00 hodin a jehož zahájení bude opět 
před hlavní budovou radnice.

Tomáš Klinecký

30 let svobody
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3Krátce z města

Vpodvečer 8. 10. 2019 proběhlo vzpomínkové 
pouštění světýlek na Šembeře. Akce českobrod-
ského Sokola připomněla uzavření spolku po 
nástupu R. Heydricha a více než 1500 tehdy po-
zatýkaných členů, z nichž se již většina nevrá  la 
z koncentračních táborů.

V pátek 11. 10. 2019 bylo v Liblicích slavnostně 
otevřeno nové hřiště s umělým trávníkem. Kro-
mě přestřižení pásky se odehrály i dva přátelské 
zápasy. Na inves  ci získalo TJ Liblice dotaci z mi-
nisterstva školství a město poskytlo 2,7 mil. Kč. 
Areál fotbalového hřiště TJ Liblice, z. s. je v ma-
jetku města, který má spolek ve výpůjčce. 

Na jednání 16. 10. 2019 rada města souhlasi-
la s prodejem vánočních stromků na městské 
hájovně ve Vrátkově a schválila příslušný ceník. 
Rada dále vyslovila souhlas s realizací ak  vit par-
 cipa  vního rozpočtu pro roky 2020/2021. Par  -

cipa  vní rozpočtování vtahuje veřejnost do roz-
hodování o použi   čás   fi nančních prostředků na 
konkrétní projekty, které mohou být nejprve na-
vrhovány a poté vybírány dle podnětů a hlasů od 
občanů. Rada také souhlasila s podáním žádos   
o dotaci na nové přechody v ulici Žitomířské, a to 
u školy a na křižovatce s ulicí Bedřicha Smetany.

Rada města dne 16. 10. 2019 vybrala dodavate-
le nového oplocení asfaltového hřiště v Liblicích. 
Hřiště vedle fotbalového stadionu TJ Liblice by 
mělo být po úpravě otevřeno všem pro neorga-
nizované volnočasové ak  vity.

Naplno se rozjely práce na rekonstrukci býva-
lé výměníkové stanice v nemocnici na zařízení 
školního stravování. Na novou školní kuchyni 
s jídelnami město získalo od státu dotaci ve výši 
60 mil. Kč, předpokládaná spoluúčast je 31 mil. 
Kč. Termín dokončení je v roce 2020. S  m souvi-
sí vybudování nové menší kuchyně pro potřeby 
zdravotnického provozu v budově bývalého ředi-
telství nemocnice. Do konce listopadu bude do-
končeno tzv. BIKE AND RIDE parkoviště za 3. ná-
stupištěm českobrodského nádraží. Více o obou 
projektech v tomto čísle. 

18. 10. 2019 zasedala bezpečnostní rada města 
(vedení města a složky IZS) rozšířená o ředitele 
základních škol a orgány sociálně právní ochrany 
dě  . Důvodem byl problém s jednáním skupiny 
žáků od 12 do 15 let. Napadení jiného dítěte šet-
ří Policie ČR a odbor sociálních věcí. K soudu byly 
podány návrhy na výchovná opatření. Následně 
došlo k uklidnění situace. Jakékoli projevy šikany 
nebudeme tolerovat.

Na jednání 30. 10. 2019 rada města vybrala ví-
těze zakázky na dodávku elektřiny pro město 
a jeho organizace na rok 2020, který předložil 
nejvýhodnější nabídku. Souhlasila také s poskyt-
nu  m příspěvku pro SOŠ Liblice na výměnný 
pobyt žáků školy ve Francii. Rada neprodloužila 
Regionu Pošembeří, o.p. s. nájemní smlouvy na 
prostory v budově č. p. 56. Kancelář Pošembeří 
se přestěhuje do budovy č. p. 25. Rada města 
také vyhlásila zakázku na zateplení a rekuperaci 
větrání v budově ZŠ Tyršova pod Annou v před-
pokládané hodnotě 9,6 mil. Kč.

Rada města souhlasila s prodloužením termí-
nů na dokončení výměn vodovodu a kanali-
zace v ulicích Moravská a čás   Tuchorazské do 
30. 11. 2019. Další práce na vodovodní sí   jsou 
pokládka nových řadů v Polomské a Tovární ulici. 
Zbývající vodovodní řady budované v rámci to-
hoto projektu v ulicích Na Křemínku, Na Prutě, 
U Dráhy a V Lánech přijdou na řadu v roce 2020. 

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhlo při příležitos   
státního svátku Dne vzniku samostatného česko-
slovenského státu pietní shromáždění u pomní-
ku T. G. Masaryka v městském parku. 

Českobrodské gymnázium oslavilo 5. 10. 2019 
100 let své existence. Součás   byly proslovy, vzpo-
mínky absolventů, pedagogů, hudební vystoupe-
ní, výstavy a také vysvěcení obnovené věžičky. 
Počasí akci sice moc nepřálo, ale několik stovek 
účastníků si nenechalo pokazit dobrou náladu. 

Podlipanské muzeum v Českém Brodě informo-
valo, že je od 29. 10. 2019 na dobu neurčitou 
uzavřeno z důvodu rekonstrukce. Na dalším veřejném setkání 31. 10. 2019 byly 

představeny dvě varianty studie revitalizace síd-
liště Jahodiště, nad kterými se bouřlivě diskuto-
valo. Dokument městu poslouží k podání žádos   
o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení, ale 
i jako koncepční dokument pro další úpravy a in-
ves  ce v celé čtvr  . Hlavními tématy byla dopra-
va včetně pěší, parkování, zeleň a dětská hřiště.
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4 Věstník

Body projednávané Radou města 2. 10. 2019
1.  Informace – Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města 

a další informace
2.  Informace – Informace o plnění úkolu z 16. řádného jed-

nání rady města – prověření alterna  vy k podzemním kon-
tejnerům

3.  Informace – Informace o plnění úkolu z 16. řádného jednání 
rady města – Analýza systému údržby veřejné zeleně města

4.  Řád veřejného pohřebiště
5.  Žádost nemocnice Český Brod s.r.o. o proplacení nákladů na 

podhledy
6.  Vyhodnocení nabídek na vyhlášený záměr na pronájem neby-

tových prostor v č. p. 282 – GASTRO
7.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – slu-

žebnos   „Český Brod, ul. Tuchorazská – Výměna vodovodu 
a splaškové kanalizace“ – ŘSD ČR

8.  1. SčV, a.s. – Dodatek č. 13 ke Smlouvě o pronájmu a kom-
plexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku města 
Český Brod

9.  Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vo-
dovod města Český Brod – Dodatek č.1 k SoD projektových 
prací a inženýrské činnos  

10.  Smlouva o poskytnu   fi nančního příspěvku – ulice Pod Vel-
kým vrchem

11.  Smlouva o poskytnu   příspěvku na dopravní infrastrukturu
12.  VB – GasNet, s.r.o. REKO MS Český Brod – Pod Malým 

Vrchem
13.  Plán oprav komunikací a chodníků ve vlastnictví města 

Český Brod
14.  Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Brod a obcí Ma-

sojedy – RUIAN
15.  Dodatek k Rámcové smlouvě č. 9688723 (201900104ot)

T-Mobile
16.  Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na projekční prá-

ce na akci Nová MŠ Kollárova – staženo
17.  Smlouva o v ystoupení – Divadlo Navětvi
18.  Smlouva o divadelním vystoupení „Dokonalá svatba“
19.  Smlouva o zprostředkování pořadu „Návštěvní den u Milo-

slava Šimka“
20.  Informace o jednání s Regionem Pošembeří o pronájmu vol-

ných nebytových prostor v budově č. p. 25, náměs   Arnošta 
z Pardubic

21.  Smlouva o hostování elektronické spisové služby s obcí 
Mrzky

22.  Zápis ze dne 18. 9. 2019 – informace
23.  Informace – Podnět rušení nočního klidu v ul. Palackého
24.  Informace – Zápis z 5. jednání Komise životního prostředí ze 

dne 26. 8. 2019
25.  Informace – Zápis z jednání komise bezpečnos   9. 9. 2019
26.  Informace – Zápis kulturní komise z 23. 9. 2019
27.  Informace – Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj, sta-

vebnictví a dopravu ze dne 9. 9. 2019

Body projednávané Radou města 16. 10. 2019
1.  Informace – Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města 

a další informace
2.  Smlouva na prodej kula  ny se společnos   Wood & Paper a.s. 

– 4. kvartál 2019
3.  Prodej vánočních stromků na hájovně Vrátkov č. p. 78 – ceník
4.  Byt v ZZN – prodloužení nájemní smlouvy – staženo
5.  Souhlas s podnájmem bytu
6.  Žádost o poskytnu   sponzorského daru
7.  ANNA ČESKÝ BROD – Žádost o povolení čerpání z inves  čního 

fondu
8.  Souhlas s umístěním prodejního zařízení COUNTRY GRILL 

s.r.o.
9.  MŠ Liblice, Český Brod – souhlas s čerpáním rezervního fondu
10.  TS – rozhodnu   o přije   dotace
11.  Zavedení par  cipa  vního rozpočtu
12.  Smlouva o nájmu čás   pozemku – Karma
13.  Dodatek ke smlouvě o dílo se společnos   VW WACHAL a.s. 

č. 201900195/OR

14.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č.201900098/OR_ Parkoviště B+R
15.  Výběr dodavatele VZ „Český Brod, náměs   Husovo 70 – výro-

ba 16 ks replik a restaurování 2 ks váz“ – staženo
16.  Výběr dodavatele VZ „Liblice u Českého Brodu, ul. U Hřiště 

– Rekonstrukce oplocení mul  funkčního hřiště TJ Liblice“
17.  Podání žádos   o fi nanční příspěvek ze Státního fondu do-

pravní infrastruktury na rok 2020 na projekt „Nové přechody 
pro chodce v ulici Žitomířská, město Český Brod“

18.  Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovací míst na míst-
ních komunikacích města Český Brod

19.  Nařízení města Český Brod č. 7/2019 o vymezení úseků míst-
ních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací 
pro období 2019–2020

20.  SOŠ Liblice – žádost o příspěvek na výměnný pobyt žáků ve 
Francii – staženo

21.  Římskokatolická farnost – žádost o fi nanční příspěvek
22.  Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na projekční prá-

ce na akci Nová MŠ Kollárova
23.  Informace – Platební terminály
24.  Informace – Žádost o prodloužení doby nájmu Region Po-

šembeří o. p. s.
25.  Informace – žádost o dotaci – Český Brod – dvouřadá alej se 

štěrkovou cestou u hřbitova

Body projednávané Radou města 30. 10. 2019
1.  Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu 

dě   a mládeže Vrátkov – dotace.
2.  Prodej smrkové vlákniny společnos   Wood & Paper a.s. 

– 4.Q.2019
3.  ZŠ Tyršova – žádos   o čerpání z rezervního fondu
4.  Byt v ZZN – prodloužení nájemní smlouvy
5.  Krátkodobý nájem v budově č. p. 25 – M´am´aloca o. p. s.
6.  Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v č. p. 25 

předem určenému zájemci: M´am´aloca o. p. s.
7.  Záměr na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 25 pře-

dem určenému zájemci Region Pošembeří o. p. s.
8.  Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice 
Český Brod v budově bez č. p. – garáž č. 7

9.  Dodatek č. 5 – ProMedicus Home Care Services s.r.o.
10.  Souhlas s textem dopisu nájemníkům pavilonu E a F ohledně 

spolufi nancování projektu „Zateplení pavilonů E a F v areálu 
nemocnice v Českém Brodě“

11.  Dodatek č. 3 ke SoD č. 201900069-OR STAFITECH, s.r.o., Cel-
ková oprava fasády MU Český Brod, nám. Husovo 70

12.  Dodatek č. 2 ke SoD č.201900098/OR – Parkoviště B+R, Čes-
ký Brod

13.  Zateplení a rekuperace větrání budovy ZŠ Tyršova, ul. Žito-
mířská 760 v Českém Brodě

14.  Stavební úpravy ulice Klučovská – 2. etapa (Karma)
15.  Prodej čás   pozemku V Lukách (D.S., R.P.)
16.  Prodej pozemku v k.ú. Štolmíř (N.R.)
17.  Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Tuchoraz-

ské – Dodatek č. 1 k SoD
18.  Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Moravské 

– Dodatek č. 1 k SoD
19.  VB – ČEZ Distribuce a.s. – vývody kVN Český Brod
20.  Vyhodnocení VZ – Sdružená dodávka elektrické energie pro 

město Český Brod na rok 2020
21.  SOŠ Liblice – žádost o příspěvek na výměnný pobyt žáků ve 

Francii
22.  Informace – Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj, sta-

vebnictví a dopravu ze dne 14. 10. 2019
23.  Informace – Informace z Komise pro územní rozvoj, staveb-

nictví a dopravu
24.  Informace – Zápis z komise ZM a MA21 ze dne 15. 10. 2019
25.  Informace – Spokojenost obyvatel s pořádáním posvícení 

(výsledky ankety)
26.  Informace – Zápis komise SVČ 30. 9. 2019
27.  Informace – Zápis z jednání komise pro místní čás   ze dne 

9. 9. 2019
28.  Informace – Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města 

a další informace
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BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Zdenka Kapalová, paní Valerie Kuchařová, paní Helena Drábková, 
pan Josef Boruta, paní Miloslava Zadinová, paní Soňa Wretzelová, 
paní Božena Hochmanová, paní Miroslava Vosecká, pan René Trinkl, 
paní Jana Fuchsová, paní Marie Chvalovská, paní Libuše Hellerová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

V posledních letech jsme si v našem městě zvykli běžně vídat asistenty prevence kriminality - pomocníky 
městské policie oděné do refl exních vest. Nejčastěji jsme je mohli potkat na přechodech pro chodce v ran-
ních hodinách v blízkos   škol. Letošní podzim tomu tak nebylo.

Zeptala jsem se tajemníka úřadu Ing. Aleše Kaš-
para, který je personalistou, co se stalo?
„Jednoduše – nejsou lidi. Jako asistenty prevence 
kriminality zaměstnáváme lidi, kteří jsou delší dobu 
vedeni úřadem práce jako uchazeči o zaměstnání. 
Úřad práce městu na tuto sjednanou činnost na 
základě smlouvy také významně přispívá. Dříve 
se nám dokonce předem pokoušel vybrat vhodné 
uchazeče, s nimiž jsme následně vedli stručné po-
hovory. Nároky na ně nemáme nijak vysoké. Měli 
by po proškolení Policií ČR zvládnout regulovat do-
pravu v okolí přechodů a umožnit zejména dětem 
a seniorům bezpečné přecházení a vedle toho je 
čeká denně několik kilometrů pochůzek. To bývá, 
ale velmi často ze zdravotních důvodů nepřekona-
telnou překážkou. Úřad práce také musí reagovat 
na situaci na trhu práce a podle toho nám mění 
podmínky pro získání příspěvku. Dnes tak můžeme 
zaměstnat lidi maximálně na dobu jednoho roku 
a nemůžeme například uzavřít pracovní 
smlouvu s uchazečem, který se na této 
pozici již osvědčil. Z těchto důvodů se 
možná i na tuto práci pokusíme oslovit 
dobrovolníky například z řad ak  vních 
seniorů. Tato praxe běžně funguje v ob-
cích například v sousedním Rakousku či 
Bavorsku.“

Přímým nadřízeným asistentů prevence 
kriminality je strážník pověřený vede-
ním Městské police Český Brod Jan Svo-
boda. Jaké máte s asistenty zkušenos  ? 
„Městská policie Český Brod v loňském 
roce měla čtyři asistenty prevence kri-
minality. Asisten   absolvovali výběrové 

řízení, zdravotní prohlídku i školení a prokázali 
vhodné předpoklady pro vykonávání této práce. 
Zkušenos   s nimi máme dobré.

Ve městech, kde s asistenty prevence kriminality 
měli dlouhodobé zkušenos  , byl projekt samo-
správou hodnocen velmi kladně. Byli nápomocni 
například  m, že vhodnou formou usměrňovali 
chování žáků při cestě do školy nebo domů. Do-
hlíželi na přechodech pro chodce, nahlašovali vý-
skyt bezdomovců na nevhodných místech, nálezy 
injekčních jehel, černé skládky, poruchy veřejného 
osvětlení, přerostlou zeleň, apod.“

V průběhu listopadu se nám přeci jen podařilo za-
městnat nové pomocníky městské policie. Doufá-
me, že to bude ku prospěchu věci.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Na přechodech pomáhají asisten   městské policie
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Asociace turis  ckých informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) vyhlásila čtvrtek 24. října 2019 poprvé v historii 
jejich činnos   za Den turis  ckých informačních center ČR. Stalo se tak v rámci Světového dne pro rozvoj 
informací a v souvislos   s 25 lety činnos   a existence A.T.I.C. ČR (založené v r. 1994). Cílem akce bylo blíže 
seznámit veřejnost s činnos   infocenter v České republice. 

Ak  vní zapojení se ke Dni TIC bylo ze strany turis-
 ckých informačních center dobrovolnou činnos  , 

která nebyla svázaná žádnými konkrétními pravidly. 
V České republice máme pestrou nabídku turis  c-
kých cílů a zajímavos  , tak se každé zaregistrované 
íčko, kterých bylo téměř 180, snažilo zaujmout své 
návštěvníky po svém. Někde se vařila káva a čaj 
nebo například v Poděbradech se ochutnávala 
Poděbradská samička, likér ze 42 bylin a který je 
inspirován recepturou knížete Hohenlohe z období 
1885 – 1905. 

Český Brod akci uspořádal jako Den otevřených 
dveří. Měl upravenou pracovní dobu IC, bezplatné 
prohlídky podzemí, v provozu byl celý den ven-
kovní stánek s vybranými propagačními materiály 
a ve vnitřních prostorách byl připraven soutěžní 
kvíz, koláčky, drobné odměny a balonky pro dě   
s logem asociace. Příchozí byli požádáni o vyplnění 
krátkého dotazníku se spokojenos   a využíváním 
služeb IC. Netradičními návštěvníky byl tým z Čes-
ké televize, který k nám přijel natáčet reportáž do 
Zpráviček dětského Déčka. Publikem pro natáčení 
byly dě   z 2. ZŠ, které shlédly krátký fi lm o historii 
našeho města a následně na 
toto téma vyplňovaly soutěžní 
kvíz. Třídy měla pod patronací 
paní učitelka Olga Kupcová. 
Dě   byly úžasné a krátká re-
portáž převážně z našeho IC 
byla odvysílaná následující 
den v podvečer. 

Bezplatných prohlídek podze-
mí využili i návštěvníci z Nym-
burka a z Kolína. Volně byla 
přístupná výstava Barevné 
rozmanitos   paní Evy Karlí-
kové. Každý návštěvník měl 
možnost se v rámci této akce 
účastnit slosování o power-
banku. Děkujeme tedy všem 
113 návštěvníkům, kteří nás 

v tento den navš  vili a gratulujeme vítězi slosová-
ní, panu Miroslavu Šedivému.

Připomínáme, že informační centrum je otevřeno 
celoročně (mimo svátků a o víkendu jen v rámci 
sezóny), od srpna loňského roku v původních a cit-
livě zrekonstruovaných prostorách v přízemí č. p. 1 
na náměs   Arnošta z Pardubic. Těšíme se na Vaši 
návštěvu!

Zdenka Bočková, IC Český Brod

Den turis  ckých informačních center
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Sedmý ročník fotografi cké soutěže vyhlášený v termínu 15. 3. – 30. 9. 2019 byl uzavřen a zná své vítěze. 
Jako každý rok byl nepřekonatelným soupeřem Havlíčkův Brod, který má každoročně největší počet při-
hlášených fotografi í.

V polovině října se v Havlíčkově Brodě sešla porota 
složená ze zástupců jednotlivých měst, která takto 
rozhodla o vítězích:

Kategorie Krásy města:
1.  místo Vladimír Kunc - Uherský Brod, město pa-

mátek (UB)
2.  místo Jan Jelínek - Halová garáž (HB)
3.  místo Jan Jelínek - Havlíčkův dům, schody (HB)

Kategorie Život ve městě
1.  místo Veronika Hvězdová - Přátelství (HB)
2.  místo Jaroslav Kadlec - Jde to z kopce (HB)
3.  místo Yang Cai - Táhni! (HB)

Kategorie Urbex a stavby 21. Stole  :
1.  místo Hana Vrbovcová - Chobotnice (ČB)
2. místo Jan Jelínek - Rodinný dům Žižkov (HB)
3.  místo Vladimír Kunc - Posvěcený urbex 1 (Sv. Tro-

jice) (HB)

Kategorie Soutěžící do 20 let
1.  místo Ondřej Hála - Altán nad Hastrmanem 

(HB)
2.  místo Adam Pipek - Barvy (HB)
3.  místo Štěpán Vodrážka - Všichni vědí, co je na-

hoře (HB)

Cena předsedy poroty
Václav Urban - Rychle pryč (ŽB)

Cena města Havlíčkův Brod
Lenka Rázlová - Modrá je dobrá

Cena města Český Brod
Tomáš Boček - 3.. 2.. 1.. start

Cena města Uherský Brod
Kateřina Mahďáková - Kříž na klášteře při Super-
úplňku

Cena města Vyšší Brod
Jaroslav Jonáš - Poslední šumavská večeře L. P. 
1945 

Cena města Železný Brod
Václav Kroupa - Bývalá Kolora 1 

Slavnostní vyhláše-
ní výsledků proběh-
ne 21. 11. 2019 také 
v Havlíčkově Brodě, 
kde budou vítězům 
předány peněžní 
a věcné ceny s po-
děkováním za účast 
v soutěži.

Zdenka Bočková, 
IC Český Brod

Fotosoutěž Brody v Brodě 2019 má své vítěze

Hana VrbovcováHana Vrbovcová Jana KrálováJana Králová

Jaroslav MálekJaroslav Málek
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V průběhu roku proběhla v galerii řada zajímavých i tema  ckých výstav. Do konce října prošlo galerií jen 
v tomto roce více jak 1 500 návštěvníků. Ocenili dobře provedenou rekonstrukci historických prostor původ-
ního vězení i samotný fakt, že malá městská galerie vznikla v roce 1997 a stálé výstavy nabízí od roku 1999.

Nad návrhy a modely studentů architektury vytvo-
řené pod vedením městského architekta Ing. arch. 
Jiřího Pavlíčka, PhD., mnozí jen povzdechli, že je 
škoda, že některé návrhy nejde realizovat hned. 
Všechny výstavy, od Sokolského ohlédnu  , výstavu 
foto obrazů Brody v Brodě 2018, výtvarných prací 
dě   ZŠ Tyršova, Volného sdružení výtvarníků, ob-
razů rodinného atelieru Klener, Barevných rozma-
nitos   Evy Karlíkové nebo milé obrázky vytvořené 
Jen tak pro radost Květy Pospíchalové našly a oslo-
vily své návštěvníky.

Závěrem roku se v galerii Šatlava představí výtvar-
ník Miroslav Novák. Šestajovice, Klánovice, deset 
let Úvaly a nyní opět přes dvacet let Klánovice. To 
jsou místa, kde žil a tvoří tento umělec a výtvarník. 
Má univerzální přístup, který ho vždy přitahoval 
a zajímá dodnes. Je muž mnoha profesí: vyučený 
aranžér, grafi cký redaktor. Po roce 1989 se věnoval 
reklamě a také práci s technikou airbrush, kde ho 
všude provázela kresba a malba. Své vzdělání za-

končil na SOŠV Václava Hollara. Jeho díla naleznete 
v soukromých sbírkách doma i v zahraničí a realizo-
val i mnoho výstav.

V galerii prezentuje mo  vy, pro které je zapálený 
už od mládí, kdy zkusil první olejomalby. S kamará-
dy kreslil starou Prahu, krajinu nebo vlastní surrea-
lis  cké náměty, ke kterým jej přivedl osobně velký 
Salvador Dalí. Na zakázku namaluje cokoliv, tech-
nika olejomalby i akrylu mu není cizí a vystavené 
věci to snad dokazují. Posledních pár let jsou jeho 
prioritou kromě obrazů také nástěnné malby. Tak 
neváhejte, přijďte od 2. do 31. prosince nahléd-
nout nebo zakoupit jeho výtvarné dílo.

Zdenka Bočková, IC Český Brod

Miroslav Novák v galerii Šatlava
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O potřebě bezpečné křižovatky ulic Jana Kouly, Zborovská a Krále Jiřího, známou také jako křižovatka 
u nádraží (u ZZN) se hovoří nejméně 20 let. Již několikrát se v minulos   zdálo, že řešení tohoto dopravně 
neproblema  čtějšího místa v našem městě je na dosah.

Dnešní křižovatka vznikla na přelomu 80. a 90. let 
při stavbě průtahu ulicí Jana Kouly a zbořením ně-
kolika domů jižním směrem. S nárůstem tranzitní 
i místní automobilové dopravy se postupně ve 
špičkách stala ob  žně průjezdnou, a to především 
z obou vedlejších ulic. Do roku 2017 zde navíc fun-
goval zemědělský výkup. I pro chodce je překonání 
křižovatky nepříjemné a nepříliš bezpečné, do-
pravní nehody nejsou výjimkou. S koupí ZZN jsme 
získali velký brownfi eld v historickém centru měs-
ta, který čeká postupná přestavba a je nutné jej 
dopravně napojit, aby mohl ožít a začít normálně 
fungovat.

Projekt klasického kruháku větších rozměrů, který 
počítal s demolicí dvou soukromých domů, ztros-
kotal po nástupu hejtmana Ratha. Domy nikdy 
vykoupeny nebyly. Variantu světelné křižovatky 
zase komplikovalo páté rameno (vjezd do tehdy 
funkčního ZZN). Na technických a legisla  vních 
překážkách skončily i snahy o různá provizorní ře-
šení bez stavebních úprav. V roce 2018 město kou-
pilo celý areál ZZN a jedním z hlavních argumentů 
(ne jediným) bylo získání chybějícího prostoru pro 
přestavbu křižovatky. Nyní vlastníme i oba trav-
naté proužky směrem k supermarketům. Chví-
li se uvažovalo o tom, že úpravě křižovatky musí 
předcházet odvedení motorové dopravy směřující 
k a od nádraží spojkou k supermarketům, popřípa-
dě přeměna ulice Krále Jiřího na pěší zónu. Tím by 
došlo k fak  ckému zrušení této křižovatky. Spojka 
k supermarketům je časově vzdálená, neboť vývoj 
v cukrovaru závisí na ak  vitě investora. A pěší zóna 
v centru není reálná, neboť vyloučení dopravy z uli-
ce Krále Jiřího směrem do centra není myslitelné. 

Ze všech těchto důvodů se varianta okružní křižo-
vatky jeví jako nejlepší řešení. Umožní napojení 
areálu ZZN (páté rameno), není závislá na dalších 
vetších stavbách ani na revolučních změnách v do-
pravě ve městě. Je také ve fi nančních možnostech 
města ve spolupráci s krajem a konečně byla jed-
ním z důvodů koupě areálu ZZN. Město tedy za-
dalo zpracování dokumentace, které určí polohu 
malé okružní křižovatky zhruba v současném pro-
fi lu s menším záborem prostoru ZZN, kde dojde 
k demolici garáží. Smyslem usazení kruháku bylo 
také sladit křižovatku s hotovým projektem bez-
pečného přechodu s dělícím ostrůvkem přes ulici 
Jana Kouly. Na ten jsme získali dotaci ze SFDI. Jeho 
výstavba by měla začít v nejbližší době. Umístění 
kruhové křižovatky je technicky i dopravně možné, 
takováto malá kruhová křižovatka zlepší plynulost 
dopravy, ale nezrychlí ji. Nebude znamenat velký 
zásah do města a umožní i bezpečné přecházení 
chodců, které ve směru nádraží náměs   nebude 
nu  t k velkému obcházení. Po odsouhlasení navr-
ženého řešení bude zadáno vypracování podrob-
ného projektu a jednání s krajem o realizaci.

Tomáš Klinecký

U bývalého ZZN vznikne malá okružní křižovatka

VÝSLEDKY ANKETY
Ve dnech 27. 9. - 10. 10. 2019 proběhla rychlá online anketa na téma spokojenost obyvatel 
s pořádáním posvícení v našem městě. Účastnilo se jí 225 respondentů. Anketa byla propa-
gována pouze digitálně a to na webu a FB města. Z výsledků jednoznačně nevyplynula spoko-
jenost či nespokojenost obyvatel. Respondentům byl dán prostor pro podněty a připomínky, 
které najdete stejně jako podrobné výsledky ankety na webu města. 
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V pondělí 11. listopadu odstartoval předprodej vstupenek do KD SVĚT na kulturní akce v měsících leden až 
březen 2020. Na co všechno se můžeme těšit?

Lednová nadílka
Hned prvním představením po novém roce navá-
žeme na sérii talkshows, v nichž usedají do křesla 
pro hosta zajímaví popularizátoři vědy, špičky ve 
svých oborech. Po Daně Drábové, Václavu Cílkovi 
a Mnislavu Zeleném to bude Prof. Miroslav Bárta, 
archeolog a egyptolog, ředitel Českého egyptolo-
gického ústavu, jenž vede výzkum archeologické 
lokality Abúsír. Velkou pozornost odborné i laické 
veřejnos   vzbudil svou teorii kolapsu civilizací, kde 
mj. upozorňuje na to, že současné geopoli  cké 
procesy nesou téměř stejné znaky jako ty, které 
zapříčinily konec velkých civilizací. Pořad bude mo-
derovat Mar  na Kociánová.

V polovině ledna se k nám vrací znamenité herecké 
duo Veronika Freimanová a Zděnek Žák s volným 
pokračováním divadelní hry Další roky ve stejnou 
dobu v režii Jiřího Menzla. 

Slavnostní atmosféru vstupu do nové dekády si při-
pomeneme novoročním pop-rockovým koncertem 
Leony Machálkové s kapelou a sboristkami.

Promítání zahájí americké drama První člověk, 
mapující jedno z největších dobrodružství v lid-
ských dějinách – příběh letu a prvního kroku Ne-
ila Armstronga na Měsíci. Pro naše nejmenší je 
připraven unikátně zpracovaný snímek Lví král od 
studia Disney. 

Únorové chuťovky
První únorové představení je rezervováno dětem. 
Čeká je veselá pohádka O Honzovi, princezně 
a čertech. 

S komedii Tři verze života k nám zavítají David 
Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela a Jana Ja-
něková.

Zpíval na nejpres  žnějších světových operních 
scénách, v La Scale, Covent Garden, Metropolitní 
opeře, ... Na prknech KD SVĚT vyzpovídá operního 
tenoristu Štefana Margitu Mar  na Kociánová.

Koncertní vystoupení Michala Šindeláře Můj táta Dě-
dek bude spojené s výstavou kostýmů, nástrojů, ob-
razů a fotek ve foyer KD SVĚT. Uslyšíme i staré kata-
pulťácké pecky, proložené vzpomínkami na legendu 
českého bigbítu Jiřího Dědka Šindeláře. Pořad bude 
moderovat jeho bratr, výtvarník Jaroslav Šindelář.

Filmový víkend vyplní nejnovější snímek kultovní-
ho španělského režiséra Pedra Almodóvara Bolest 
a sláva s Antoniem Banderasem a Penelope Cruz. 
Dě   čeká animovaná pohádka Jak vycvičit draka 3.

Pamlsky na březen
Moderátor Jiří Vaníček posadí do křesla pro hosta 
nejpopulárnějšího českého vodníka, divadelního 
ředitele a jednu z legend divadla Semafor Josefa 
Dvořáka.

Divadlo pro dě   k nám zavítá s pohádkou Čert 
a Káča na mo  vy Boženy Němcové.

Předprodej na druhou polovinu divadelní sezóny zahájen

Leona Machálková zavítá do KD SVĚT se svým Leona Machálková zavítá do KD SVĚT se svým 
novoročním koncertemnovoročním koncertem
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Na koncertu nestorky českého jazzu a jejího jazz 
tria Ataky Jany Koubkové nás čeká blues, ale také 
bigbít, jazz, rap i šanson.

Útokem na naše bránice bude bláznivá komedie 
Divadélka Radka Brzobohatého Přísně tajné aneb 

za vším hledej ženu s Miroslavem Šimůnkem, Voj-
tou Efl erem, Felixem Slováčkem jr. a dalšími.

Z kategorie fi lmových zážitků nabízíme komedii 
Zelená kniha, která letos získala tři fi lmové Oscary 
2019, včetně sošky pro Nejlepší fi lm. Jde o jeden 
z nejdojemnějších i nejv  pnějších fi lmů roku. Dě   
se mohou těšit na českou fi lmovou pohádku Hodi-
nářův učeň.

Do programu jsou tradičně zařazeny vzdělávací po-
řady pro dě   z místních i okolních MŠ a ZŠ, víken-
dové pořady pro rodiny s dětmi apod. Novinkou je 
šatna zdarma s vydáváním šatnových žetonů. Dou-
fáme tak v rychlejší odbavení návštěvníků. Děkuje-
me všem, kteří přicházejí včas a před představením 
i během přestávky využívají služby naší kavárny. 
Kavárna je otevřena vždy hodinu před představe-
ním s malým omezením o víkendech.

Těšíme se na vaši návštěvu! 

Vstupenky lze tradičně koupit v předprodeji v infor-
mačním centru nebo online z domova na GoOut. 

Bea Binková, produkční KD SVĚT

Štefan MargitaŠtefan Margita

OPRAVA  OMLUVA
Nedostatek času (mezi Českobrodskou 50 a uzávěrkou ČB zpravodaje pouhých 48 hod.) 
způsobil, že jsem nebyl informován o účas   tří našich skromných otužilců na ČB padesátce. 
Omlouvám se dodatečně Bohoušovi, Michalovi a Milanovi, kteří se i přes nepřízeň počasí ČB 
padesátky zúčastnili. 

Slávek

VÁNOČNÍ JARMARK
Vážení přátelé a příznivci, třída 4. A ze 2. základní školy v Tyršově ulici vás co nejsrdečněji zve 
2. 12. 2019 od 14.00 hod na vánoční jarmark, který pořádá ve spolupráci s Českou spořitel-
nou v Českém Brodě v rámci projektu fi nanční gramotnost pro čtvrťáky s názvem Abeceda 
peněz pro čtvrťáky. Akce se koná před pobočkou České spořitelny v Českém Brodě. Přijďte 
nás podpořit nákupem našich výrobků. Těšíme se na vaši návštěvu.

Žáci 4. A ZŠ Tyršova

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Objekt bývalé výměníkové stanice v areálu nemocnice se mění na školní jídelny. Za  m bez větších problé-
mů běží práce na úpravě dalšího nemocničního objektu a jeho využi   pro potřeby českobrodských škol.

Nově budujeme další dvě školní jídelny. Město tak 
vyřeší nedostatečnou kapacitu školního stravování. 
Předmětem projektu je i přebudování nemocniční 
kuchyně na novou centrální školní kuchyň s celko-
vou kapacitou 1 300 jídel. Tím vznikne dostatečně 
velké zařízení, které bude schopné pojmout i pláno-
vané navýšení kapacit základních škol. Navýšení vy-
volává vyšší stavební činnost ve městě a jeho okolí 
a příchod hlavně mladých rodin do našeho regionu.

Práce by měly trvat do poloviny roku 2020. Nákla-
dy na výstavbu dosahují částky 95 mil. Kč a jsou 
hrazeny z rozpočtu města za fi nanční podpory Mi-
nisterstva fi nancí ČR ve výši 60 mil. Kč.

Jakub Nekolný, starosta

Nové školní jídelny

Do konce listopadu bude hotové nové BIKE AND RIDE (B + R) parkoviště u nádraží. Město od Českých drah 
odkoupilo část bývalého nákladového nádraží, která se v těchto týdnech postupně mění v nové parkoviště 
pro kola a motorky.

Celkem zde přibude 80 míst pro kola, z toho část 
v uzamykatelných cykloboxech, a k tomu 10 míst 
pro motorky a 5 míst pro osoby s omezenou 
schopnos   pohybu a orientace. Prostranství bude 
pod kamerovým dohledem. Součás   projektu 
bude veřejná pumpa a automat na duše. Příjezd na 
parkoviště bude vybudován z Klučovské ulice. Pro 
příchod k vlakům bude možné používat schodiště 
k podchodu, které vzniklo už v roce 2015.

Moderní cyklověže budované v poslední době sice 
zaberou méně prostoru než klasické parkoviště, 

ale při podobném počtu míst vycházejí přibližně 
na dvojnásobnou cenu.

Samotný záměr je několik let starý. Dotaci z Inte-
grovaného regionálního operačního programu 
jsme však dostali až v roce 2018. Celkové nákla-
dy stavební čás   projektu B + R parkoviště jsou 
5,8 mil. Kč, z čehož 4,5 mil. Kč bude pokryto z ev-
ropské dotace a zbývající část bude hrazena z roz-
počtu města.

Tomáš Klinecký, místostarosta

Nové parkoviště pro kola a motorky

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Odpovědi na tuto otázku hledá společně s našimi občany v posledních týdnech tým projektantů kanceláře 
ATELIER L. Cílem dvou setkání byl sběr podkladů ke zpracování studie revitalizace sídliště, která městu po-
slouží k podání žádos   o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj ze Státního fondu rozvoje. Na posledním 
veřejném setkání 31. 10. 2019 byly představeny dvě varianty studie, nad kterými se bouřlivě diskutovalo. 
Zeptala jsem se proto na celý proces Ing. arch. Markéty Hugové z ATELIERu L:

Má ateliér s podobným zadáním nějaké zkuše-
nos  ? 
S regenerací sídlišť máme řadu zkušenos   jak 
v Praze (sídliště Krč, sídliště Ohradní, Spořilov 
a další), tak v dalších městech (např. Hradec Krá-
lové – Moravské Předměs  ). A se zapojením oby-
vatel do procesu návrhu jsme pracovali například 
v Jilemnici, Jablonci nad Nisou nebo na Praze 4.

Jaká byla vaše očekávání? Jak se vám s Broďáky 
pracuje?
Očekávání jsme neměli. Snažíme se do par  cipa-
 vních projektů chodit s čistou hlavou. Lépe se 

nám tak reaguje na konkrétní situace a připomín-
ky. Spolupráce s obyvateli byla na obou setkáních 
velmi příjemná. Vždy se najde někdo, kdo přijde 
naštvaný, protože se ho nějaký problém hodně do-
týká. Ale většina účastníků byla úžasná a konstruk-
 vní a byla radost s nimi pracovat. 

Co velmi oceňujeme, je ak  vní přístup města. 
Projednávání a diskuze s občany během realizace 
městských inves  c je na české poměry nadstan-
dardní a Český Brod by rozhodně mohl sloužit jako 
příklad dobré praxe i pro další města a obce.

Jsou obyvatelé sídliště Jahodiště se svým bydle-
ním spokojeni? Co považují na největší plus a co 
za největší mínus? 
Nemůžeme samozřejmě hovořit za všechny obyva-
tele sídliště. Ale těm, se kterými jsme měli šanci se 
setkat, na sídliš   velmi záleží. Myslíme, že mají své 
sídliště rádi a bydlí se jim tam dobře. 

Podobně jako na jiných 
sídliš  ch i tady je jako 
největší plus vnímána 
zeleň. Ale důležitá se 
nám zdála i silná spo-
lečenská soudržnost 
obyvatel sídliště a s ní 
související pocit bezpečí. 
Zdá se, že proběhla pro 
sídliště vzácná iden  fi -
kace obyvatel s domovem a jeho okolím. Největ-
ším problémem je, že v době vzniku sídliště byly 
požadavky na dopravu v klidu výrazně nižší, nebyl 
předpokládán současný vysoký stupeň automobi-
lizace a veřejné prostory na sídliš   na současnou 
situaci nejsou připraveny. Nedostatek parkovacích 
stání způsobuje konfl ikty s pěší, cyklis  ckou a au-
tomobilovou dopravou.

ATELIER L do konce listopadu odevzdá fi nální projekt. 
Do 30. 12. 2019 bude podána žádost o dotaci. Zdá se 
tedy, že všechno jde  m správným směrem. Nezbý-
vá nic jiného než si přát, abychom v grantovém řízení 
uspěli a v lokalitě sídliště Jahodiště se lidem žilo lépe. 

Petra Ištvániková, PR manažerka

Jak by mohlo vypadat sídliště Jahodiště?

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Ve čtvrtek 31. 10. 2019 mohli všichni žáci ZŠ Vi  ce a ZŠ Přistoupim vyzkoušet lehkoatle  cké disciplíny na 
nově vybudovaném sportoviš   Na Ku  lce v rámci projektového dne „Tužíme svá těla, neboť by to chtěla“.

Navzdory mrazivému ránu, nad kterým ale zvítězil 
slunečný den, si pod vedením trenérů atle  ckého 
oddílu SK Český Brod zaskákali do dálky, do výšky, 
zaházeli oštěpem, zaběhali na oválu a to štafeto-
vý běh i sprinty ze startovacích bloků. Nechyběla 
ani troška teorie o lidském těle a zdravé stravě. Tu 
jsme obdrželi v podobě chutné svačinky.

Pro dě   z venkovské málotřídky to byla skvělá zku-
šenost. Byli jsme všichni nadšeni. Zbývá už jen po-
kusit se takové dopoledne zopakovat.

Děkujeme trenérům a paní Ivetě Librové ze SK Čes-
ký Brod, z.s. a realizačnímu týmu projektu Sdílené 
rados   a stras   škol III, který je fi nancován z roz-
počtů EU, ČR a města Český Brod, díky němuž byl 
projektový den uspořádán.

Za celý školní kolek  v Renata Pacalová,
ředitelka ZŠ a MŠ Vi  ce

Tužíme svá těla, neboť by to chtěla

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V letošním roce se řada odborníků podílela na vytváření celostátní Strategie vzdělávání 2030. Stále více za-
znívá názor, že spíše než zahlcovat žáky encyklopedickými znalostmi, je potřebné při vzdělávání klást důraz 
na rozvoj takových kompetencí žáků, které přispějí k udržitelnos   přírody i společnos  . Podporovat v nich 
spoluzodpovědnost za stav světa a důvěru ve vlastní schopnos  . Každý má potenciál měnit svět k lepšímu.

Důkazem toho je mladá žena, se kterou se potkalo 
na 170 dě   z prvního stupně škol z okolí Českého 
Brodu. Jako malá holčička zachraňovala šneky. 
Dnes je odbornicí na mořské želvy a mluví indo-
néš  nou. Mgr. Hana Svobodová vede a fi nancuje 
organizaci Kenservasi Biota Laut Berau, která za-
chránila již 2 000 000 želv v oblas   Berau na vý-
chodním Borneu. Mimo jiné vyjednává zefek  v-
nění postupů ochrany želv v záchranných centrech 
a spolupracuje s ministerstvem životního prostředí 
na Srí Lance.

Co se dě   dozvěděly? Podrobnos   o mořských 
želvách, informace o kultuře a přírodě v Indonésii. 
Čisté prostředí vyhovuje všem živočichům, nejen 
želvám. Plasty a odpadky do přírody nepatří.

Čím může přispět každý z nás? Na cestách želví 
vejce nekupovat, neochutnávat. Výrobky z žel-

voviny přehlížet, ptát se po ozdobách z obnovi-
telných zdrojů, například z kokosu. Na stránkách
www.morskezelvy.cz naleznete i videa s podrob-
nostmi.

Mo  vační beseda byla uspořádána díky projektu 
Sdílené rados   a stras   škol ORP Český Brod III 
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647), kte-
rý je fi nancován z rozpočtů EU, ČR a města Český 
Brod. 

Jiřina Soukupová a Veronika Svěcená
Foto: Fotoateliér Eva Šašková

Každý máme potenciál měnit svět k lepšímu
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Ve druhé polovině října jsme ve spolupráci s MAS Region Pošembeří uspořádali sérii seminářů pro žáky 
vyšších ročníků základních škol a středních škol na téma hospodaření s vodou. Toto téma bylo i nosným 
pilířem semináře pro širokou veřejnost.

Průvodcem seminářů pro žáky byla lektorka 
Mgr. Lenka Winterová, koordinátorka ekologických 
výukových programů Ekocentra Koniklec o.p.s. Po 
úvodním bloku, který byl věnován zdrojům a kolo-
běhu vody v přírodě, se účastníci pus  li do venkov-
ních ak  vit, kde si například vyzkoušeli vsakování 
vody na různých površích nebo měření vlhkos   
a teploty v zeleni a mimo zeleň. Poslední část do-
plněná krátkým fi lmem byla věnována prezentaci 
o vodě a návrhům opatření pro lepší hospodaření 

s vodou, které žáci sami vy-
mysleli. Vzdělávacím cyk-
lem prošlo téměř 300 dě  .

10. 10. 2019 jsme připravili 
večerní seminář pro širo-
kou veřejnost pod názvem 
Česká kotlina - poušť nebo 
oáza, jehož hlavním téma-
tem bylo sucho a vodní 
zdroje v České republice. 
Lektor RNDr. Pavel Punčo-
chář, CSc. (Sekce vodního hospodářství, Minister-
stvo zemědělství ČR) zájemce seznámil například 
s vývojem srážek a disponibilních zdrojů vody, 
s hlavními výstupy scénářů vývoje klimatu pro 
území ČR, s vývojem zásobních objemů vody v ně-
kolika přehradních nádržích, s přehledem vládou 
schválených dotačních programů ministerstva ze-
mědělství na zmírnění nega  vních dopadů sucha 
včetně jejich fi nancování za období 2016 – srpen 
2018 apod. Prezentace je zájemcům zpřístupněna 
na webu města. 

Petra Ištvániková, PR manažerka

Česká kotlina – poušť nebo oáza
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Už dlouho českobrodská sokolovna nezažila tak nádherný večer jako byl ten, kdy nám zde poprvé – a bohu-
žel i naposled – koncertoval Spirituál kvintet. A takovou příležitost si nechtěla nechat ujít velká masa diváků, 
kteří zaplnili celou sokolovnu. A dle našich zpráv se zdaleka nejednalo jen o českobroďáky, ale i o kolíňáky či 
pražáky, vidět byla i Zadní Třebáň, a dokonce, představte si, na koncert přijela fanynka až ze Šumperka!

V repertoáru tentokrát převažovaly staré písničky 
nad novými. A tak si plná sokolovna nadšeně za-
zpívala nejen Zelené pláně, ale i Širý proud, Šlapej 
dál, Krutou válku a další známé skladby, které kdysi 
zněly v podání skupiny ještě ve zcela jiné sestavě 
před řadou let. Skladba repertoáru se ukázala být 
výborným nápadem, vděčně přijatým všemi pří-
tomnými, kteří Spirituál kvintet znali právě v oné 
době, kdy v jeho sestavě byl Oldřich Or  nský, brat-
ři Nedvědové či Karel Zich.

Spirituál kvintet začíná svoji jubilejní, šedesátou 
sezónu. A zároveň také sezónu poslední, ve které 
se v dubnu příš  ho roku rozloučí s diváky dese   
velkými koncerty v pražské Lucerně. A tak moc 
děkujeme, milí Kvinte  . Nejen za to, že jste přijeli 
za námi do Českého Brodu, ale hlavně za všechny 
roky, kdy nám vaše písničky dělali velkou radost.

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol

Plná sokolovna zpívala se Spirituál kvintetem

Tento podzim je akcemi různého druhu opravdu nabitý. Jen jsme sklidili židle po koncertu Spirituál kvinte-
tu, přivítali jsme na jeviš   sokolovny další zvučná jména: 20. října houslového virtuosa Václava Hudečka 
a o dva dny později herce Miroslava Donu  la s jeho pořadem Cestou necestou. Že toho prvního jsme zcela 
po  chu poslouchali a u vyprávění druhého se smíchy otřásala sokolovna je asi všem jasné.

24. října jsme si sice ne v sokolovně, ale v parku 
u sochy TGM, společně se zástupci města a skauty 
připomněli památné výročí vzniku naší republiky.

První listopadový víkend jsme prožili ryze sokolsky. 
Proběhlo u nás setkání cvičitelů, kteří vedou v So-
kole dě   a mládež. Zkušení lektoři a skvělá parta 
lidí byli společně zárukou akce s báječnou atmo-
sférou. Těšíme se na podobnou akci i v posledním 
listopadovém týdnu.

V polovině listopadu přivítáme u nás nové studen-
ty gymnázia na jejich Beánii. A prosinec? 4. 12 Mi-
kulášská akademie pro sokolské dě  , 7. 12. Před-
vánoční seminář, 8. 12. Chorea Bohemica, 11. 12. 
vánoční koncert Sester Havelkových, 14. 12. tra-
diční Mikulášský turnaj ve stolním tenisu a pak? 
Pak snad bude alespoň přes ty svátky v sokolovně 
chvilka klidu.

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol

V sokolovně se pořád něco děje
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Paní Zdenka Kapalová – 100 let
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Dne 24. 10. 2019 se dožila úctyhodných 100 let paní Zdenka Kapalová, která žije v našem Domově pro 
seniory již třináctým rokem.

Paní Kapalová si přála jen skromnou oslavu, kterou 
jsme pro ni upořádali v rámci pravidelné středeční 
kavárničky. Gratulaci od ministryně Jany Maláčové 
předala paní Kapalové ředitelka OSSZ Ivana Tlu-
čhořová a za Město Český Brod popřáli paní Kapa-
lové starosta Jakub Nekolný a místostarosta Tomáš 
Klinecký. S přáním se připojili samozřejmě také za-
městnanci i klien   Domova. Úžasný dort pro osla-
venkyni upekla paní Jaroslava Krutská.

Svého jubilea se paní Kapalová dožívá v poměrně 
dobré kondici, i když se pohybuje za pomoci cho-
dítka a trápí jí špatný zrak. Sama říká, že vůbec 
nikdy nečekala, že se dožije takového věku, ale je 
za to vděčná. Ráda vzpomíná na dobu, kdy byla 
mladá. Paní Kapalová se narodila v Dolních Beř-
kovicích u Mělníka a tam také chodila do Obecné 
školy. V Praze, po ukončení Rodinné školy, praco-
vala dlouho v Mezistátní telefonní ústředně. Dlou-
hé roky bydlela v blízkých Rostoklatech. Celý život 
moc ráda četla a pracovala na zahrádce.

Nyní se paní Kapalová nejvíce těší na časté ná-
vštěvy svého syna, vnoučat i nedávno narozeného 
pravnoučete. Je šťastná, že může stále žít sama 
na jednolůžkovém pokoji. Když je teplo, pobývá 
ráda na zahradě. Pokud jí zdraví dovolí, účastní se 
i všech kulturních pořadů v Domově. Vzpomíná 
nejraději na koncert Josefa Zímy před třemi lety. 
Ráda si povídá u dobré kávy. Jejím receptem na 
dlouhověkost celoživotní skromnost a také „nikdy 
nic nevzdávat“.

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Cyklus koncertů Klasika Viva láká i v prosinci na další výjimečný večer. Pozvání tentokrát přijal soubor Cho-
rea Bohemica, který stejně jako v minulém roce přiveze tradiční českou vánoční pohodu.

Toto těleso je svým charakterem hudebně taneční 
divadlo, svou pověs   špičkový český umělecký sou-
bor v oblas   jevištního ztvárnění tradičních proje-
vů lidového umění, který svým současným poje  m 
pokladů českého folklóru, zdůrazňujícím přede-
vším jeho humor a poezii, dosahuje kdekoliv a při 
každém vystoupení nejužšího kontaktu s divákem. 
Soubor přitahuje diváky zejména rados   ze hry, 
pohybu a zpěvu. Neutuchající zájem o představení 
souboru Chorea Bohemica dokládají každoročně 
vyprodaná představení na scénách Stavovského 
divadla (divadla, které uvedlo jako první premié-
ru Dona Giovaniho W. A. Mozarta) a na Pražském 
hradě.

V rámci adventního odpoledne, které se uskuteč-
ní 8. prosince od 16.00 v sokolovně města Český 
Brod, se mohou návštěvníci těšit na hudbu, zpěv, 
koledy, vánoční písně, mluvené slovo, tanec a růz-
né scénky s vánoční téma  kou. Dě  , nezapomeňte 
zvonečky a malé dárečky.

Vstupenky je možné zakoupit v Informačním cen-
tru, v Drogerii paní Vondrysové a také online na 
www.klasikaviva.cz, v prodeji jsou také rodinné 
vstupenky za zvýhodněnou cenu.

Pro následující rok opět připravujeme mnoho ve-
lice zajímavých koncertů. V únoru vystoupí jeden 
z nejvýznamnějších reprezentantů tradiční české 

kvartetní školy, Doležalovo kvarteta, dále připravu-
jeme například vystoupení hudebního tělesa En-
semble inégal, který přiveze projekt Loutna česká 
V. A. Michny z Otradovic, a v dubnu nás navš  ví 
fl étnový mág Jiří S  vín.

Všem pravidelným návštěvníkům nabízíme mož-
nost zakoupení karty Klubu přátel Klasika Viva. Dr-
žitelé této karty mohou získat na vstupném slevu 
až 50 %.

Kompletní informace o koncertech, programech 
a vstupenkách jsou na webových stránkách www.
klasikaviva.cz 

MgA. Roman Janků, ředitel pořádající agentury
E-mail: roman@agenturajd.cz

Klasika Viva Český Brod: Vánoční Chorea Bohemica
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Září a říjen byl u nás ve znamení spousty akcí, výletů, seminářů a besed.

V Rodinném centru Kos  čka se v tomto čase roz-
běhly pravidelné dopolední programy pro rodiče 
s dětmi i zájmové kurzy. Pro maminky s nejmenší-
mi dětmi jsme připravili kurz Znakování s miminky, 
pro prarodiče s vnoučaty nepravidelný dopolední 
program Babi, dědo, pojďte si hrát. Na pravidel-
ném pátečním Setkání pro rodiny s dětmi mohli ro-
diče využít poradenství s psycholožkou či speciální 
pedagožkou. Zopakovali jsme besedu v Domově 
ANNA na téma Zdravý životní styl. Dě   z tanečního 
kroužku vystoupily na akci Město v pohybu. Na be-
sedě Dva tátové jsme představili dva ta  nky, kte-
ří společně vychovávají dvě malé holčičky. David 
a Michal Vaníčkovi mají úspěšný YouTube kanál, ve 
kterém sdílejí své rados   i stras   s výchovou. Na 
besedě jsme si s nimi povídali o jejich pohledu na 
výchovu, zkušenostech i rodinných úskalích.

V NZDM Klub Zvonice v Českém Brodě i v Poděbra-
dech jsme měli otevřeno hned od počátku školního 
roku. Kromě jednorázových akcí v klubech jsme se 
zúčastnili akcí Město v pohybu i Ku  lka v pohybu. 
Dě   si na našich stanoviš  ch mohly vyrobit zálož-
ku do knížky. V září jsme ještě s některými dětmi 
vyrazili na týden do Chorvatska k moři a podzimní 
prázdniny jsme prožili v Krkonoších. Do konce roku 
plánujeme spousty akcí a malých výjezdů. Infor-
mace o akcích najdete na Instagram účtu s názvem 
nzdmzvonice. 

V říjnu proběl také další z našich víkendových vzdě-
lávacích seminářů pro pěstouny, tentokrát nedale-

ko Sečské přehrady. Letošní druhý vzdělávací pobyt 
navš  vilo 20 pěstounů z 16 rodin a z různých koutů 
České republiky. Seminář na téma Setkání dvou 
osobnos   – dospělého a dítěte vedla zkušená psy-
choložka Hana Slobodová. Dalším seminářem s té-
matem Obrana pro   manipulaci provedl pěstouny 
sociální pracovník a vedoucí našich služeb pro dě   
a mládež, Jaroslav Nouza.

Tradiční Drakiáda proběhla letos již po 16. Společ-
ně s 14. střediském Junáka Psohlavci a ICM Český 
Brod jsme v polovině října uspořádali toto tradiční 
odpoledne plné sportovních ak  vit a samozřejmě 
pouštění draků. Více než 60 dě   sportovalo a sou-
těžilo ve dvou „dračích“ disciplínách. O draka, kte-
rý vylétne nejvýš a o nejkrásnějšího doma vyrobe-
ného draka. 

Rádi bychom vás také pozvali na naši Benefi ci pro 
LECCOS, která proběhne v pátek 29. listopadu od 
18 hodin v KD Svět. I letos budete moci dražit za-
jímavé položky v  ché i veřejné dražbě – umělec-
ká díla, vstupenky do divadel, kosme  ku, hračky, 
poukazy na různé služby… Tentokrát jsme k mo-
derování benefi ce přizvali profesionála. Večerem 
nás provede Reynolds Koranteng. Další informace 
najdete na našem webu a FB profi lu.

Za LECCOS, z. s.
Dita Nekolná

Podzim v LECCOSu
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Naše druhá podzimní výprava do Prahy započala klasicky před klubovnou. Jako každý rok se před kinem 
nahromadily slzy maminek, rados   ta  nků a batohy dě  . Přestože jsme už v Praze byli, stověžatá ma  čka 
pro nás skrývala mnoho nových překvapení a zážitků. Na pozvání Královny Dobra jsme vyrazili vlakem 
směr Praha - Libeň.

Příjezd probíhal hladce, všechno vypadalo v po-
řádku, ubytovali jsme se, posvačili, zahráli si pár 
krátkých her a očekávali příchod královny. K na-
šemu úžasu se ale společně s Královnou Dobra 
objevila i Královna Zla se svojí armádou. Ovládla 
hrad Dobra a chtěla královnu Dobra zapudit. V tom 
jsme ji naštěs   zabránili. Královna Dobra nám pak 
vysvětlila, že vojsko bylo dříve její, ale zlá králov-
na je všechny očarovala. Naším úkolem tedy bylo 
vojsko získat zpět. S  m jsme začali rozdělením do 
týmů, vlajkou a pokřikem.

Po obědě byl první oddílový program. Většina od-
dílů vyrazila do ulic Prahy. Po krátké pauze na svači-
nu se mladší členové věnovali dalšímu objevování, 
kdežto starší se začali připravovat na jejich výpravu 
do Brd, která je čekala další den.

Neděle začala v duchu společných programů. LG 
a Kopršky vyrazili už v brzkých ranních hodinách 
na vlak do Brd. Po snídani začaly družiny se spo-
lečným programem, jenom Krevetky vyrazily na 
ranní procházku po okolních parcích. Po obědě vy-
razili nejmenší do Tobogy a PJ do Jumpareny. Orli 
a Medvědi naopak neodjeli daleko, jen do blízkých 
Holešovic do Mořského světa. Nema jsme našli 
naštěs   všichni. Na svačinu se vrá  ly jen Krevetky 
a Dračice, které měly rukodělky. PJ stále hopsaly na 
Zličíně a MO vyrazili z Holešovic na Harfu do Hoke-
jové síně slávy.

Večer se opět objevila Královna Zla, která, nahně-
vaná ztrátou některých jejích vojáků, zaklela chod-
by hradu. Všude byly bažiny! Družiny se musely 

metodou pokus a omyl dostat přes všechny bažiny, 
aby mohly oslabit moc zla a osvobodit další vojáky 
z kouzel zlé královny. Když se nám podařilo všech-
ny bažiny zneškodnit, poc  la nás svou přítomnos   
i Královna Dobra, které se podařilo získat na naši 
stranu další ztracené duše.

Pondělí začalo bez starších, kteří se ještě nevrá  li 
ze své výpravy do Brd. Dračice a Tygříci si vyzkoušeli 
turismus, Krevetky vyrazily na vrch Vítkov, Paješky 
si vyzkoušely yógu a Orli se cvičili ve znalos   rost-
lin. Odpoledne se vrá  li LG, jen se nadechli a hned 
zase pryč s Medvědy na Lasergame. PJ se vyrazily 
do planetária, Orli do lanového parku pokoušet 
strach z výšek. Tygříci do bazénu, kde se vystřídali 
s LGM. Dračice a Krevetky měly program s Koprška-
mi, které poté vyrazily za Svojsíkem na Vyšehrad.

Večer byl zase narušen invazí Královny Zla. Bez vět-
šiny vojska byla velmi nabroušená. Roztrhala a za-
šifrovala pergamen a rozházela ho po areálu školy. 
Dě   jej musely v temných koutech dvora opět na-
lézt, rozluš  t hádanky a poskládat odpovědi. S  m 
osvobodili zbývající vojáky, kteří se mohli opět 
připojit na stranu Světla. S pochvalou od Královny 
Dobra jsme všichni zalezli na kutě.

V úterý po vyhodnocení boje pro   Zlu jsme ukli-
dili a vyrazili na vlak, který nás unavené zavezl až 
domů.

Matěj Straka, Psohlavci 14

Podzimní výprava
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Ninjové v Rokytnici
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V páteční odpoledne 25. října se před nádražím sešla hromada lidí ze střediska Ing. Ládi Nováka, od nej-
mladších světlušek a vlčat přes skauty a skautky až po roverstvo, všichni připraveni a natěšeni na svou 
každoroční akci - Podzimky.

Když zamávali rodičům, tak se celá skupina čítajíc 
kolem sedmdesá   človíčků odebrala na nástupiště 
a nasedla do vlaku, jenž je dovezl až do Kolína, zde 
přestoupili na spěšňák do Mar  nic a z něho pře-
skočili do jiného vlaku a dojeli až do Jablonce nad 
Jizerou. Tady se dětem dostalo úvodu do tématu 
letošní výpravy, a  m se pro tentokrát stali ninjové 
ve starém Japonsku. Následovalo ještě několik po-
sledních kilometrů pěšky a budoucí ninjové našli 
své útočiště na několik příš  ch dní – naši oblíbe-
nou faru v Rokytnici. Tam si jen rychle rozložili spa-
ní a odebrali se do říše snů. 

V sobotu ráno začalo rozcvičkou a celé dopoledne 
se hrály venku hry. Odpoledne byly dě   rozděle-
ny do týmů a čekal je jejich první výcvik pro ninji, 
kde chodily ve skupince po stanoviš  ch učily se své 
první ninja dovednos  . Večer se zahrálo pár her ve 
společenské místnos   a šlo se na kutě. 

V pondělí   starší dělali jako každoročně věnečky, 
které se na Dušičky pokládají jako  chá vzpomínka 
na hroby našich členů na českobrodském hřbitově, 
a mladší si odběhli hrát na čerstvý vzduch. Odpo-
ledne byla pro týmy připravena stopovačka po ši-
frách a večer zase tema  cký fi lm Kung Fu Panda. 

Další den všechny čekal celodenní výlet po okolí. 
Všichni byli šikovní a ušli to, i když je pak možná 
bolely nožky. Předposlední den hned po snídani 
vyrazili hrát hru Dědeček měnil, až vyměnil. Začí-
ná se se sirkou, chodíte po okolí a ptáte se lidí, zač 
by vám to byli ochotni vyměnit, a takhle měníte 

dál a dál a divili byste 
se, s jakými poklady 
hra většinou skončí. 
Po výtečném obědě 
vyrazili mladí vycviče-
ní ninjové na fi nálovou 
stopovačku po ukra-
dených svitcích jejich 
pána, který je vycvičil. 
Za nalezení všechny 
čekala odměna v po-
době hos  ny. 

Ve středu už čekalo jen balení a úklid rokytnické 
fary. Cesta domů proběhla poklidně a všichni nin-
jové se navrá  li v pořádku do svých domovů.

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Klára Dohányosová

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
listopad 2019listopad 2019



23Ze společnosti

Letní prázdniny skončily a se začátkem nového školního roku odstartovala nanovo celá řada našich pra-
videlných akcí pro dě   i pro veřejnost. Jednou z těch podzimních je každoročně Šemberská dvanáctka, 
outdoorový závod dvojic, které na několikakilometrové trase v lese plní dvanáct různorodých disciplín.

Letošní Šemberka, jak ji nazýváme, se uskutečnila 
v sobotu 12. října, a startovala tradičně na louce 
v Dolánkách. Sjeli se závodníci celkem ze 4 skaut-
ských středisek – z našeho střediska 07 Ing. Ládi 
Nováka, sousední českobrodské středisko Psohlav-
ci, vodní skau   Slanečci z Kolína a skau   z Kouřimi. 
Celkem odstartovalo 54 závodních dvojic a bitva 
o putovní cenu to byla poměrně vyrovnaná.

Na trase na závodníky čekalo 12 disciplín. 11 tra-
dičních a pravidelně se opakujících, a ta dvanáctá, 
ta je vždy pro závodníky velkým překvapením. Le-
tošní 38. ročník Šemberské dvanáctky tedy závod-
níky prověřil ve stavbě stanu, zatloukání hřebíku, 
vysílání a luštění zprávy v morseově abecedě, špl-
hu na laně, orientaci mapy a hledání azimutu, ře-
zání a š  pání dřeva, rozdělávání ohně a přepalová-
ní provázku nad ním, vázání uzlů, hodu granátem, 
v překonávání překážek skládajících se z přechodu 
lanové lávky, plížení a překonání takřka nepřekona-
telné bariéry, střílení ze vzduchovky a letošní disci-
plínou „Y“ se stalo skládání plechovek na sebe. 

Byť už byl říjen, počasí nám celkem přálo, nezmokli 
jsme a odpoledne nás prohřálo i sluníčko. Když se 
k cíli blížily poslední soutěžní dvojice, začali jsme 
netrpělivě čekat na celkové výsledky. Kromě cen 
pro vítěze v jednotlivých kategoriích se to  ž každý 
rok vyhlašuje vítězný oddíl, který si odveze putov-
ní cenu pro vítěze, a to už celých 38 let. A protože 
v loňském roce jsme o putovní pohár o fous přišli 

a na rok ho předali kamarádům Psohlavcům, byli 
všichni samozřejmě zvědavi, jestli jej letos vyboju-
jeme zpět. A vybojovali, putovní pohár se pro le-
tošek vrací zase zpátky k nám! Děkujeme všem zá-
vodníkům a doufáme, že si to letos pořádně užili.

Tímto bychom i Vás čtenáře chtěli pozvat na příš   
ročník závodu. Závod Šemberská dvanáctka to  ž 
není určen jen skautským střediskům, ale moc rádi 
přivítáme i závodníky z řad veřejnos  . Chcete-li si 
tedy příš   rok vyzkoušet závodit v uvedených dis-
ciplínách, sledujte naše webové stránky a za rok na 
startu v Dolánkách naviděnou.

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka 
Radka Novotná

Šemberská dvanáctka

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
listopad 2019listopad 2019



24 Ze společnosti

V pátek 1. listopadu navš  vily šesté ročníky planetárium v Hradci Králové. 

Vyjeli jsme příznačně za východu slunce. Dě   čekal 
program o vesmíru, díky kterému si zopakovaly to, 
co se od začátku roku naučily. Program se věno-
val naší sluneční soustavě, jejímu vzniku, historii, 
současnos   i tomu, jaký je očekáván její vývoj do 
budoucnos  . Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých 
informací o vesmírné stanici, která v současnos-
  obíhá kolem naší planety. Po zhlédnu   pořadu 

se všichni vydali do vrchních pater planetária, aby 
v kupoli pozorovali Slunce. Největší legraci jsme si 
užili s naším panem učitelem Kropáčkem, který se 
pokoušel při pozorování Slunce zapálit papírový 
kapesník. Dlouhou dobu se mu to nedařilo, ale na-
konec byl úspěšný. Následoval pokus s Foucaulto-
vým kyvadlem a nakonec si žáci zopakovali pohyby 
Měsíce, jeho zatmění a fáze. V samém závěru si 
žáci mohli vyzkoušet svou váhu na Slunci, na jiných 
planetách a ve stavu bez  že a zároveň se pokusili 
najít různá vesmírná tělesa. Nakonec jsme si kou-
pili krásné upomínkové předměty a vyjeli domů.

Mgr. Jitka Rybnikářová, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Jan Kropáček

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

Poslední říjnový týden, kdy jsme se už začínali těšit na podzimní prázdniny, mě napadlo, že bychom si je 
mohli o jeden den prodloužit a přesunout školu do přírody.

Ráno jsme se sešli ve škole a při čekání na autobu-
sový spoj jsme nezaháleli. Stačili jsme ještě napsat 
diktát tema  cky podzimních slov a vypočítat pár 
příkladů se skřítkem Matýskem.

Autobus nás odvezl do půl hodiny vzdálené Kou-
řimi, kde jsme si za východisko našeho putování 
vybrali rozces   u Kouřimské skály. Převyprávěla 
jsem dětem příběh o praotci Čechovi a už jsme se 
šplhali do kopce po stopách jeho bratra Lecha až 
k Lechovu kameni, kde jsme se pus  li do zásob od 
maminek. Výhled na město, který se nám tady na-
hoře rozkryl, byl překrásný. Naučnou stezkou jsme 
se vydali dál, „zaplavali jsme si“ v Libušině jezírku 
a podél říčky Výrovky (také je známá jako Kouřim-
ka) přes sportovní a interak  vní zastávky jsme do-

šli zpět, na výchozí místo. Malebnými kouřimskými 
uličkami jsme vystoupali ke kostelu a odpočinuli si 
ve stromovém parku… odpočinuli, ale ne každý po-
jal odpočívání pasivně. Park skýtá spoustu stromů 
rostlých přesně tak, aby lákaly k jejich zdolávání. 
A tak dě   lezly, šplhaly a zkoušely, co dokážou, jiní 
hráli hry u piknikových stolů, někdo se seznamo-
val se stromy, které v parku rostou. Každý strom 
má svoji vizitku, na které je celý strom představen. 
A tak někdo už trochu sám, někdo s pomocí paní 
učitelky četl, co to je za strom, který před ním prá-
vě stojí.

A pak už byl čas oběda. Čekali jsme na něj na ná-
měs  , v dalším parku, u pomníku Prokopa Veliké-
ho, užívali si spadané lis   a pozorovali jeho rozličné 

Podzimní výlet
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Známé olympijské heslo barona Pierre de Couber  na říká, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ano, 
uznávám, že sport by měl být především zábavou, rados   z pohybu jako takovou, bez ohledu na samotné 
úspěchy. Ale vítězství a medaile jsou na druhou stranu  m nejlepším kořením sportu a bez možnos   uspět 
by sport nebyl tak úžasným fenoménem, kterým se stal. 

Je podzimní ráno, 8. 10. 2019, a 24 atletů – běžců 
z Myšárny vyráží do Kolína na závody v přespolním 
běhu. Očekávání jsou velká. Proč by taky neměla 
být? Loňská účast naší škole přinesla medaili indi-
viduální i týmovou a další dílčí úspěchy a sestavy 
ve všech kategoriích se zase tolik nezměnily... Ale 
všechna očekávání byla během tohoto úterního 
dopoledne překonána. 

Nejprve odstartovaly kategorie nejmenších dě  , 
bez naší účas  , ale pak již začaly medailové žně na-
šich žáků. Mladší chlapci a při své premiéře hned 
krásné tře   místo pro Ondru Sasku. V konkurenci 
přibližně 60 běžců se neztra  li ani naši ostatní zá-
vodníci a Ondra, společně s Adamem Votočkem, 
Tobiášem Vinšem, Lukášem Ryplem, Matějem 
Pe   em a Ondřejem Novotným, na krk zavěsil ještě 
další bronzovou medaili v týmové soutěži. Mladší 
děvčata se nenechala zahanbit. Denisa Blažková si 
loni doběhla pro bramborovou medaili. Letos už ale 
cinkla opravdová medaile a Denča vyrovnala výkon 
Ondry. Pak se již na start připravily starší žačky 
a individuální medaile tentokrát nepřišly. Jenže co 
naplat, Romana Brzáková, Alžběta Kdýrová, Anna 
Tomášková, Sára Dlouhá, Eliška Majerová a Lucie 
Blažková zaběhly nadstandardně dobře a hlavně 
velmi vyrovnaně a díky tomu jim na krk organizáto-

ři závodů museli pověsit další sadu medailí za tře   
místo v kategorii týmů. Na závěr dne byli na startu 
starší žáci. Těžký závod na dvě předlouhá kola. Loni 
Filip Saska skončil tře   a letos je zase o rok zkuše-
nější. Ale konkurence samozřejmě nespí a nenechá 
nic náhodě. Pokud by Filip obhájil medaili, byla by 
to senzace. Při průběhu cílovou rovinkou do druhé-
ho kola se náš závodník držel na pátém místě, ale 
bylo na něm vidět, že „to půjde“... A šlo to opravdu 
dobře. Za pár minut se z lesa znovu na stadionu ob-
jevila postava v bílém triku a vínových kraťasech. 
Filip Saska a nikdo není před ním! Zlatá individuální 
medaile na závěr krásného sportovního dne. Včet-
ně toho nejlepšího koření v podobě úspěchů.

Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova

Přespolní běh 2019

obyvatele a také jsme se mohli postavit přímo do 
středu Evropy, tedy k místu, které tento střed vy-
tyčuje. 

K obědu byla pizza nebo hranolky, jedli jsme v pří-
rodě a po obědě jsme se přesunuli ještě do penzio-
nu, do pokojíčkového kina, kde jsme si, zachumlaní 
na pohovkách a sedacích vacích, pus  li fi lm.

Některé dě   pak v autobuse cestou domů usnuly. 
Není divu, byl to dlouhý den. Ale bylo to moc fajn.

Za dě   z 1. B ZŠ Tyršova, Míša Kemrová
foto: Mgr. Michaela Kemrová
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Je to pravda odvěká, pes je přítel člověka. Kdo jej nemá, může se od lidí nadí   ledasčeho, ale vše, co nalézá 
se mezi čumáčkem a ocáskem, obou konců včetně, dokáže jeho čekání mile zpříjemnit.

Už staří Římané se svým „už lovci mamutů“ dávali 
tušit, že vědí, kdo strážil vchod do jeskyně a sou-
časně hřál jeskyňářům záda. Od jednoho říjnového 
pondělku je toto tajemství známo i čás   osazen-
stva naší báječné dobro drůži. Už ví se, že lze tančit 
nejen s vlky, ale i s jejich ochočenějším příbuzen-
stvem. Takovému umění pak říkáme dogdancing. 
A že  chý magne  smus, prostupující vlnami psí srs-
 , léčí. I tento jev vědou již uchopen, zaznamenán 

a opatřen š  tkem „Canisterapie“. V případě jakéko-
liv svízele stačí se přitulit. Pro vaše lehké těžkos   
i těžké vzdechy je pes vybaven vnímavými slechy...

A i když se vám psí kamarád při chůzi umně nepro-
plétá mezi kotníky, i když vám z pračky nevytáhne 
ani kapesník, i když nad vámi ze šťastnější strany 

laviny bude jen zoufale výt, stojí za to s ním žít. Pro 
kopu rados   a věrtel bezpodmínečné lásky. A taky 
pro to, že až to s vámi sekne, je velice pěkné mít 
někoho, kdo po vás štěkne.

Pokud by si naše mládež z pondělního setkání od-
nesla jen toto zjištění, smíme být spokojeni. A po-
kud by si odnesla i něco dalšího, tak rovněž. Beztak 
šlo by o blechy psí a ty na člověka nejdou, natož 
na dě  .
 
Terezko Pálová, Saio a Joker, ještě jednou díky za 
návštěvu. A na brzkou spřátelenou přitulenou! 

Za kolek  v vychovatelek ZŠ Žitomířská
Pavla Tvrzníková 

Dogdancing a Canisterapie ve školní družině
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Od poloviny října mohou naši žáci navštěvovat dvě nově zrekonstruované učebny na hlavní budově školy. 
Jedná se o mul  mediální učebnu a školní dílny se skladem.

Učebny se nám podařilo rekonstruovat díky vyhlá-
šenému projektu ve 2. výzvě MAS Region Pošem-
beří - IROP - Vzdělávání 02. Výzva byla zaměřena na 
modernizaci odborných učeben. Do výzvy jsme po-
dali 2 projekty a oba byly podpořeny. Administraci 
projektů měla na starost fi rma Z+M Partner s.r.o.

Obě učebny jsou vybaveny moderním nábytkem 
a nejnovějšími ICT technologiemi. Mul  mediální 
učebna bude hlavně využívána na výuku cizích jazy-
ků a informačních technologií. Ve školních dílnách se 
budou žáci zaměřovat na práci s různými typy mate-
riálů - dřevo, plast, železo, papír atd. K dispozici jsou 
sety stavebnice Merkur a Lego Mindstormes, s těmi 
se budou žáci učit sestavovat a programovat roboty.

Chtěl bych touto cestou poděkovat Městu Český 
Brod za předfi nancování obou projektů. Projekty 
vyšly celkem na 6.200.000 Kč a jsou fi nancovány 
metodou EX POST. Museli jsme proto mít fi nance 
zajištěné dopředu, po schválení řídícím orgánem 
nám budou peníze proplaceny zpětně. Město Čes-
ký Brod nám na předfi nancování půjčilo 5.300.000 
Kč a díky tomu jsme mohli oba projekty realizovat.

Výuka s použi  m moderních ICT technologií a ná-
vrat k polytechnické výuce jsou priority, na které se 
chceme zaměřovat.

Mgr. Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská

Nové učebny na ZŠ Žitomířská
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Nové logo, nové předměty, nová 
koncepce. Novinky v Liblicích!

27Ze společnosti

Liblická střední škola dostává zcela nový kabát! Škola nejenže výrazně mění svojí vizáž navenek, ale v po-
slední době výrazně zapracovala na celkové koncepci a struktuře výuky. Jednotlivé obory teď více refl ektují 
aktuální trendy a kladou maximální důraz na uplatnění absolventů v praxi.

Žáci si již před nástupem do školy volí zaměření 
svého studia, buď mohou jít na ekonomický obor, 
nebo si zvolit obor Informační technologie. Našim 
úkolem je dát každému žákovi v dané oblas   co 
největší rozhled, aby se pak následně mohl vypro-
fi lovat v některé z jeho dílčích čás  .

Ekonomové a informa  ci jsou velmi dobře place-
ní odborníci, kterých je v současné době na trhu 
práce velký nedostatek. Zároveň se ale tyto obory 
vyvíjejí mílovými kroky kupředu, a proto jsme do-
spěli k závěru, že se aktuálním požadavkům musí 
přizpůsobit i naše škola.

IT obor jsme proto zásadně modernizovali. Každý 
žák se v průběhu studia v rámci odborných před-
mětů naučí vytvořit vlastní webovou stránku, na-
programovat funkční program v Pythonu a Javě, 
naučí se používat grafi cké programy na profesio-
nální úrovni, vytvořit grafi cký návrh designu pro 
fi rmu, diagnos  kovat a opravit počítač, sestavit 
vlastní počítačovou síť a mnoho dalšího. Velký dů-
raz je poté kladen na takzvané měkké dovednos  , 
tedy schopnost prezentovat výsledky své práce.

Ekonomie se také vyvíjí na základě aktuálních po-
žadavků trhu práce. Žáci kromě toho, že získají 
ucelený vhled do ekonomické oblas   a naučí se 
účtovat v účetních programech, zavítají i do oblas   
personálního managementu a řízení lidských zdro-
jů. Jak vést, kontrolovat a mo  vovat lidi si prak  cky 
vyzkouší na dlouhodobých týmových projektech. 
Důraz je kladen na současné trendy v marke  ngo-
vé komunikaci, především na mobilní a virální mar-
ke  ng využívající e-maily a sociální sítě.

Do nové koncepce spadá i to, jakým způsobem 
bude vedena výuka jednotlivých předmětů. Napří-
klad programovat se učíme tak, že řešíme konkrét-
ní problémy z praxe. Ještě před  m, než vůbec pro-
gramovat začneme, snažíme se žákům představit, 
k čemu programování slouží a jak principiálně fun-
guje. Až poté se vrhneme do vývojového prostředí 
na samotnou algoritmizaci. K testování znalos   pak 
slouží programovací úlohy a implementační testy.

Všechny změny mají dva cíle. Ten první je přizpů-
sobit výuku rychlému vývoji v jednotlivých oblas-
tech. Druhým je udělat pro žáky výuku zajímavější 
a atrak  vnější. Přijďte se podívat, jak to u nás fun-
guje, ve středu 4. prosince a 8. ledna odpoledne, 
případně v sobotu 23. listopadu od 8.30 do 11.30.

Jakub Ransdorf, SOŠ Liblice
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Už podruhé jsme se zapojili do celostátního pomáhacího projektu 72 hodin, který vyhlašuje Česká rada 
dě   a mládeže (ČRD).

Prvním našim úkolem bylo zamyslet se nad  m, jak 
se do projektu zapojíme a co pro naše okolí, nebo 
třeba i pro sebe uděláme. A tak jsme se ve škole 
domluvili, že se letos zaměříme na prostředí kolem 
nás, upravíme a uklidíme si areál školy, postaráme 
se o rostliny, které nám kolem školy rostou a také 
si prvňáci základní i střední školy zasadíme svoje 
stromky. Projekt jsme přihlásili, byl nám schválen. 
Ještě jsme si raději objednali kontejner, aby byl 
všechen bioodpad kam dávat. Většina z nás si poří-
dila za symbolickou cenu krásná projektová trička 
a organizátoři projektu nám s nimi do školy poslali 
drobné odměny pro všechny účastníky pomáhací-
ho dne v podobě náramků a odznáčků. A pak už 
jsme jen vyhlíželi den „D“. 

Náš den „D“ byl jako vymalovaný, sluníčko se na 
nás od rána usmívalo, ale také nám jakoby svými 
prs  ky (paprsky) ukazovalo, co všechno by potře-
bovalo uklidit. 

Úderem půl desáté jsme se všichni sešli na nádvo-
ří, společně jsme si chvilku povídali, co kde vidíme 
jako potřebné uklidit, či upravit, a pak už se do akce 
dostala košťata, smetáky, hrabě, motyčky a hlavně 
naše ruce. Každý dělat, na co mu síly stačily, nepo-
řádek pomalu mizel, kontejner se plnil a naše nála-
da byla stále lepší a lepší. A tak, když už byly téměř 
všechny kouty vysmýčeny, nádvoří i příjezdová ces-
ta ke škole byla čisťoučká, kompostéry i kontejner 
s bioodpadem zaplněné, ostatní odpad vytříděný 
do pytlů, keře pěkně zastřižené, ostatní rostlinky 
okopané a ošetřené, záhonky upravené, stromeč-
ky zasazené a my spokojeni ze své odvedené práce, 
následovala kra  čká pauza na občerstvení. 

A potom už přišla zábavná nadstavba našeho 
projektového uklízecího dne - nejprve proběhla 
přehlídka našich vlastnoručně vyrobených draků 
a dráčků, a pak ještě také jejich letecké závody po 
vyčištěné cestě a nádvoří. 

Vyhráli úplně všichni, a tak diplomy, placky a ná-
ramky nakonec ozdobily úplně všechny účastníky 
našeho projektového dne. Dráčci nejprve zdobili 
terasu, a když začalo poprchávat, odstěhovali jsme 
je do ves  bulu školy, kde nám budou ještě nějakou 
chvíli připomínat akci, při které jsme si nejen zlep-
šili prostředí kolem naší školy, ale také jsme si užili 
společně prima den. 

Žáci IV. Pr ZŠ a PrŠ Český Brod

Projekt 72 hodin v naší škole
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Žáci Základní školy a Prak  cké školy Český Brod se v polovině října zúčastnili dopravní soutěže, kterou 
uspořádalo Ministerstvo dopravy – BESIP, MŠMT, Policejní prezidium PČR a Český červený kříž. Cílem této 
akce bylo zlepšení podvědomí dě   o bezpečnos   v silničním provozu a o první pomoci. Akce se konala na 
DDH v Kolíně.

Dě   byly pro samotnou soutěž rozděleny do dvou 
skupin starších a mladších žáků, družstvo tvořili 
vždy čtyři účastníci. Počasí dětem přálo, a tak se 
mohly pus  t do plnění úkolů na stanoviš  ch. 

První stanoviště bylo věnováno první pomoci. Dě   
měly názorně ukázat jak ošetřit osobu, která se po-
ranila řezným předmětem, cyklistu, který spadnul 
z kola, či osobu, která bezvládně ležela bez jakého-
koli pohybu. Pro některé dě   to bylo nové a pro 
některé starší spíše opakování, neboť toto znali 
z minulých ročníků nebo školních kol soutěže, což 
těšilo nejen nás pedagogické pracovníky, ale i pří-
tomné zdravotníky. Úkolem nebylo primárně dě   

vyděsit, nýbrž je ponaučit, jak by se v dané situaci 
měly chovat. 

Na dopravním pak hřiš   měl každý mladý cyklista 
za úkol projet určená stanoviště podle přísných, 
dopravních předpisů, za dohledu kolínských měst-
ských strážníků a policistů. Tato disciplína se dětem 
povedla o kousek lépe, nasbíraly spoustu cenných 
bodů. 

Jako předposlední úkol naše závodníky čekal test, 
kde dě   odpovídaly na otázky týkající se doprav-
ních značek, řešení situací dopravního provozu 
a zdravovědy. Z pohledu zkoušejících obě družstva 
uspěla na jedničku, což nás všechny hřálo na srdci. 

Na závěrečnou disciplínu se všichni těšili, násle-
doval to  ž prak  cký test zručnos   cyklisty. Na 
dopravním hřiš   bylo několik těžkých zkoušek pro 
naše šikovné cyklisty, jako slalom, překážky na ko-
ordinaci pohybu, překážky na obratnost. U této 
disciplíny se dě   nesmírně vyřádily a sklidily velký 
počet bodů. 

Po krátké přestávce jsme se přesunuli na vyhláše-
ní vítězů. Starší žáci se umís  li na nejvyšší příčce, 
mladším se už tak moc nedařilo, což nám ale ne-
zkazilo úsměv na tváři, protože počasí, atmosféra 
i množství zážitků pro všechny vyšla na jedničku. 
Nejdůležitější bylo také to, že se dě   naučily mno-
ha novým teore  ckým znalostem, získaly nové 
dovednos   a to vše si mohly vyzkoušet v praxi zá-
bavnou formou.

Bc. Nikola Znamínková, ZŠ a PrŠ Český Brod

Dopravní soutěž pro mladé cyklisty
– oblastní kolo prak  ckých škol

PODĚKOVÁNÍ
Informační centrum děkuje dárkyním, paní Ro  rové a paní Švejcarové za pokojové kvě  ny, 
které věnovaly do radničního sálu v č. p. 1.
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Ač v přírodě je podzim znamením dokončení přírodních cyklů a vše se připravuje na zimní spánek a klid, ve 
fotbale je naopak podzim začátkem nové sezóny.

Pořadí v tabulkách podzimní čás   přináší do zimní-
ho odpočinku klid a prostor na experimenty nebo 
stres a snahu rychle „něco“ změnit. Nám se pod-
zim povedl hodně nadprůměrně. Dvě kola před 
koncem drží naše áčko v Divizi B skvělé první místo 
s jedinou prohrou. Béčko, kde pravidelně nastupu-
je naše budoucí českobrodská fotbalová elita, po 
váhavém vstupu do soutěže drží krásné druhé mís-
to v 1. A třídě. Ze všech stran jsou kluci chváleni 
za nejhezčí fotbal A. třídy. Naše céčko si v minulé 
sezóně ukrojilo mnohem větší krajíc, než bylo rad-
no. A tak jsou nyní kluci rádi, že hrají opět ve III. 
třídě. Naše klubová legenda – Míra Šmejkal každý 
týden navyšuje počet mistrovských utkání odehra-
ných za Český Brod. A protože za áčko nastupoval 
už v osmdesátých letech minulého stole  , neumí-
me si představit, že by ho někdo v historicky krátké 
době dohnal. I díky němu céčko „válí“. Také dorost 

drží čelo tabulky. Aktu-
álně druhé místo. A to 
ho významně podpo-
rují starší žáci. 

Podzim byl také ve 
znamení sportovních 
akcí. Ta největší – Ku  l-
ka v pohybu – přilákala 
opět více návštěvníků 
než loni. Do areálu za-
vítalo přes 250 dě  , i hrací karty došly. Vše jsme ale 
obratem vyřešili a ani jedno dítko neodešlo domů 
s prázdnou. Na dotaz „Co se vám nejvíc líbilo?“ ne-
bylo lehké najít odpověď – většinou zněla „všech-
no“. Skákalo se, házelo se, jezdilo au  čky, na koni, 
pozorovali se živí pavouci. 

Velmi děkujeme Městu Český Brod, MŠMT, Středo-
čekému kraji – Operačnímu programu Zaměnsta-
nost a ČUS za podporu našich ak  vit.

Za SK Český Brod, Iveta Librová

Podzim na Ku  lce

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Zlato zpátky pro Český Brod

Sport 31

Titul mistra nejvyšší ženské nohejbalové ligy se vrá  l zpět do Českého Brodu. 

Letošní přípravou nás hnala odveta za loňský nevy-
dařený fi nálový zápas, který jsme prohrály pouze 
o jediný míč. Slíbily jsme si, že tento rok budeme 
opět stát na stupni nejvyšším. Samotná příprava 
byla důkladnější a náš trenér Fanda Bálek kombi-
noval sestavy k dokonalos  . 

V Superfi nále, které se konalo dne 26. 10. 2019 ve 
sportovní hale Sparta Arena v Praze jsme se posta-
vily pro   loňskému vítězi TJ Sokol Praha Vršovice II. 
Z počátku se tento zápas pro nás vyvíjel velmi dobře 
a po dvojicích jsme vedly 2:0. K prvnímu zápasu tro-
jic náš trenér postavil trojici děvčat, kterým se letos 
v září podařilo vyhrát  tul Mistra republiky a porazit 
právě i tuto trojici z Vršovic. Bohužel tentokrát byly 
pražačky úspěšnější a připsaly si svůj první bod. 

Ve druhém zápase trojic jsme byly lepší my a do-
staly jsme se do vedení 3:1. Vršovické hráčky se 
nevzdávaly a bojovaly dál. Přišel na řadu singl, kdy 
naše kapitánka Lenka Cibulková bojující útočným 
stylem pro   Anetě Foj  kové, bohužel tento krásný 
zápas nedotlačila míči, které jí několikrát padaly 
jen malý kousek za lajnu úspěšně do konce a bod si 
připsaly pražačky. Zápas se otáčel a došlo na odvet-
né trojice, tu první trojici jsme vyhrály se slušným 
náskokem a stav se posunul na 4:2. Na další trojku 
už jsme nastupovaly s možnos   vítězství a zisku 16. 
 tulu Mistra České republiky. Soupeřky bojovaly 

dál s vervou sobě vlastní a v tomto zápase se ne-
vzdaly a přidaly další bod. Stav zápasu byl 4:3 a my 
jsme nastupovaly na odvetný zápas dvojic. Zápasy 
byly krásnou podívanou pro fanoušky, kteří v té-
to hale, vytvořili burácející diváckou kulisu. Další 
šanci rozhodnout toto utkání dostala naše dvojice 
Cibulková, Tymichová, i přes první set, který vyšel 
lépe pražskému týmu a kdy napě   ve druhém setu 
bylo čím dál silnější se nakonec našim děvčatům 
povedlo, zvládly to a dovedly Český Brod k  tulu 
Mistra České republiky 1. ligy žen 2019. 

Děkujeme našemu trenérovi Fran  šku Bálkovi za 
trpělivost i po 13 letech spolupráce a přátelství. 
Také našim rodinám a fanouškům za podporu.

Sestava: Lenka Cibulková, Jana Möglichová, Lucie 
Bálková, Jana Sýkorová, Adéla Blažková, Veronika 
Tymichová, Mar  na Chuchlová, Kateřina Červen-
ková a Veronika Škodová

Nohejbalistky ČB
Foto: Michal Němec
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Rekonstrukce Ku  lky – Jak nám můžete pomoci?

Sport32

Po dlouhé době využívání areálu od jeho vzniku, kdy měla dráha povrch ze škváry, jsme se dočkali v roce 
2018 schválení projektu a i započe   samotné rekonstrukce. Již k tak nákladnému rozpočtu nás v průběhu 
rekonstrukce nemile zaskočilo několik neplánovaných výdajů. Pokud chcete podpořit atle  cký oddíl a kon-
krétně projekt rekonstrukce, budeme velice rádi. Níže uvádíme náklady a možnou formu pomoci.

Jelikož je část rekonstrukce hrazena úvěrem od 
banky, rozhodli jsme se minimalizovat tuto část fi -
nancování a požádat veřejnost o pomoc. Součas   
této nabídky je možnost virtuálního vlastnictví at-
le  cké dráhy! Tedy každého dárce, který se spolu-
podílel na fi nancování, odměníme formou cer  fi -
kátu o virtuálním „vlastnictví“ čás   atle  cké dráhy, 
jako poděkování za jeho (Vaši) pomoc.

Jak to bude fungovat? 
Virtuálně rozdělíme 360 m dlouhou a pět metrů ši-
rokou atle  ckou dráhu na jednotlivé pozemky a kaž-
dý metr nabídneme k možnos   jej sponzorovat.

Jaká je tedy cena?
Celkové náklady rekonstrukce jsou 22.820.000 Kč 
(přesně 22.386.636,90). Atle  cká dráha je 360 m 
dlouhá x 5 m široká + rozšíření pro sprinty, tedy 
celková plocha je 3 260 m2. Cena jednoho metru 

7.000 Kč. Minimální část pozemku není nijak dána. 
Je tedy možné koupit jeden m2 nebo více nebo 
i část 1 m2. 

Současným virtuálním „vlastníkům“ děkujeme: 
Dotace MŠMT: 10.762.587 Kč
Dotace města: 3.000.000 Kč
Dotace kraje: 2.000.000 Kč
Fyzické osoby: 42.000 Kč (proza  m)

Každého dalšího dárce uvedeme po jeho souhlasu 
na na našich stránkách (www.atle  kacb.cz) a na 
atle  ckém stadionu. 

Komu se mám ozvat v případě zájmu?
atle  kaceskybrod@seznam.cz 

Děkujeme, za Vaši podporu.

Kristýna Jeníková, TJ Slavoj

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Sport 33

Atle  cký stadion hos  l již 4. ročník závodu rodičů s dětmi. Rodinné dvojice dospělý a dítě soupeřily v těchto dis-
ciplínách: hod kriketovým míčkem/raketkou, štafetový běh a skok daleký. Rodiče a dě   nesoutěžili pro   sobě, 
ale naopak táhli za jeden provaz s cílem dosáhnout v rodinné dvojici svými výkony co nejlepšího výsledku. 

Všichni závodníci, přestože šli do závodu naplno, se 
vzájemně podporovali a předávali si své zkušenos   
a tak vznikla skvělá atmosféra. Závod byl ukončen 
slavnostním vyhlášením vítězů. 

Na prvních místech se umís  li: 
Maminky a mladší dě  :  Vaňková Lenka,

Vaňková Nela
Ta  nkové a mladší dě  :  Suchánek Tomáš,

Suchánek Stanislav
Maminky a střední dě  :  Dušková Michaela,

Dušková Ester
Ta  nkové a střední dě  :  Farář Petr,

Jakschová Denisa
Maminky a starší dě  :  Vaňková Lenka,

Vaňková Anežka
Ta  nkové a starší dě  :  Vaněk Jindřich,

Vaněk Daniel

Jsme rádi, že téměř pa-
desátka rodičů se svými 
dětmi ukázala sportov-
ního ducha a smysl pro 
zábavu. Rodičům děku-
jeme za ak  vní přístup 
a letos si společně ješ-
tě určitě zasoutěžíme, 
protože jsme se zapojili 
do projektu českého at-
le  ckého svazu Atle-
 ka pro celou rodinu, 

v rámci kterého bude-
me mít tři tréninky ro-

dičů s dětmi a celá příprava vyvrcholí na jaře na 
závodech.

Kompletní výsledky a fotografi e naleznete na 
www.atle  kacb.cz

Za oddíl atle  ky, Jana Machorková
foto: David Machorek

Závod rodičů s dětmi – 4. ročník, 6. 10. 2019
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V neděli 20. října 2019 od 14.00 hodin uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod v českobrodském 
parku a v okolí Pivovarského rybníka 18. ročník akce Běh Republiky československé. Tyto běžecké závody 
byly jubilejní STOU AKCÍ pro veřejnost pořádanou oddílem v jeho třice  leté historii.

Závodů se zúčastnilo celkem 151 běžců. V bězích 
pro dě  , žáky a dorost startovalo 127 závodníků 
(63 chlapců a 64 děvčat); v běhu Buď fi t pro ženy 
(1 650 m) a v nejdelším běhu na 3 250 m startova-
lo dalších 24 závodníků (20 mužů a 4 ženy). Účast 
závodníků na nejdelší tra   byla bohužel ještě slabší 
než při Svatováclavském běhu. 

Při závodě bylo zpočátku skoro zataženo, ale při-
bližně po půlhodině bylo už polojasno až skoro 
jasno, teplota se pohybovala v rozmezí 14-16 °C 
a foukal slabý západní vítr 3 km/hod. 

Závodníci na prvních třech místech ve čtrnác   
vypsaných mládežnických kategoriích dostali me-
daile a věcné ceny; závodníci na medailových mís-
tech v běhu Buď fi t a v osmi kategoriích závodu na 
3 250 m byli odměněni věcnými cenami. Vítězové 
všech kategorií si ze stupňů vítězů odnášeli pamět-
ní hrnek závodu. Všichni běžci dostali odznak (bu-
ton) s mo  vem závodu, pamětní diplom a sladké 
občerstvení. 

V mládežnických kategoriích startovalo nejvíce zá-
vodníků z Českého Brodu a z českobrodských klubů 
– bylo jich 40. Druhá nejpočetnější výprava, čítající 
32 běžců, přijela z Kounic. Českobroďáci získali 12 
medailí (5 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové). Druzí 
nejúspěšnější byli běžci z Kounic se ziskem 6 me-
dailí (3, 2, 1) a tře   byli závodníci SKP Nymburk se 
4 medailemi (1, 1, 2). 

Na nejdelší tra   3 250 m zvítězil mezi muži Luboš 
Herel z Kolína s časem 11:02,1 min. a mezi ženami 

byla nejrychlejší Tereza Špačková z Prahy s časem 
14:15,8 min.

Nejstarším běžcem byl Vladislav Knebl (84 let), který 
přijel až z Otrokovic. V závodech do 4 let startovali i 2 
závodníci s ročníkem narození 2018 – Emilka Babico-
vá z Dolních Počernic a Štěpán Zbraněk ze Stěžer.

Závody se uskutečnily i díky fi nančnímu příspěvku 
města Český Brod.

Výsledková lis  na a fotografi e jsou na www.triath-
loncb.ic.cz

Za oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod
Ing. Václav Čokrt

Běh Republiky československé
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V sobotu 5. října 2019 uspořádal odbor klubu českých turistů Český Brod 53. ročník dálkového pochodu 
a cykloturis  cké jízdy Českobrodská padesátka. Letošní ročník akce byl zařazen do Středočeské desítky 
a do Dvoustovky turis  ckých akcí. 

Pořadatelé proto očekávali obdobný počet účast-
níků jako při DP a CTJ Krajem bitvy u Lipan v roce 
2016, kdy do Českého Brodu dorazilo 316 pochod-
níků a cykloturistů. Počasí však očekávání pořada-
telů zha  lo. Přišlo ochlazení a v předvečer akce 
začalo navíc pršet. 

V sobotu bylo po celý den zataženo až skoro za-
taženo, s teplotou 9 °C až 11 °C a s přeháňkami či 
deštěm, doprovázenými západním až severozápad-
ním větrem 18 - 28 km/hod. Vzhledem k nepřízni 
počasí odstartovalo z Informačního centra Český 
Brod pouze 138 turistů – 131 jich startovalo na pě-
ších trasách (15 km, 18 km, 28 km, 40 km a 50 km) 
a 7 na cyklotrasách (47 km a 70 km). 

Pěší trasy zavedly turisty kolem Tuchorazské hlásky 
údolím Šembery do Dolánek ke kontrole s občerst-
vením U Sovy (u rybníčka), kde byla obrátka trasy 
15 km. Trasa 18 km odtud pokračovala do cíle v Čes-
kém Brodě přes obrátku na Rozces   na Šembeře. 
Trasa 28 km vedla z Rozces   na Šembeře turisty do 
cíle přes Doubravčice, Přišimasy, Klepec, Mrzky Tis-
mice a Zahrady. Trasy 40 km a 50 km pokračovaly 
z Rozc. na Šembeře do Kostelce nad Černými lesy. 

Trasa 40 km vedla z Kostelce přes Aldašín, Jevany, 
Staré Zámky a Doubravčice k rozc. Hradešínský les 
a odtud přes Mrzky, Tismice a Zahrady do cíle. Tra-

sa 50 km pokračovala z Kostelce přes Černé Vodě-
rady, Jevany a Staré Zámky do Doubravčic a odtud 
společně s trasou 28 km do cíle. Cykloturisté na 
trase 47 km šlapali přes Rozc. na Šembeře a Koste-
lec n.Č.l. na obrátku v Černých Voděradech a odtud 
pokračovali přes Jevany, Hradešín, Klepec (občer-
stvení) a Tismice do cíle v Českém Brodě. 

Cyklotrasa 70 km vedla přes Lipanskou mohylu, 
Krymlov a Moš  ce do Mělníka, k pomníku generá-
la Jaroslava Vedrala-Sázavského, který jako velitel 
1. československé brigády v SSSR padl před 75 lety, 
6. října 1944, v bojích o Dukelský průsmyk, krát-
ce po překročení předválečné hranice Českoslo-
venska. Z Mělníka cyklotrasa vedla přes Skalickou 
myslivnu a Konojedy do Černých Voděrad a odtud 
spolu s cyklotrasou 47 km do cíle. 

V cíli dostali všichni účastníci pamětní odznak (bu-
ton), absolventskou vizitku akce, pamětní diplom 
a sladké občerstvení. Tričko nebo malovaný hrnek 
s mo  vem Českobrodské padesátky si odvezlo 33 
turistů – nejstarší, nejmladší, nejvzdálenější a 30 
vylosovaných.

Akce se uskutečnila i díky fi nančnímu příspěvku 
města Český Brod.

Za odbor KČT Český Brod Ing. Václav Čokrt

Českobrodská padesátka 2019
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Měsíc listopad je měsícem, kdy si připomínáme nejen svátek zemřelých, ale také 11. 11. celosvětový den 
válečných padlých a veteránů jako památku na konec 1. světové války. Na českobrodském hřbitově zcela 
vzadu v levém rohu se nachází nenápadný novodobý náhrobek v podobě velké hrobky z umělého kamene 
s vytesaným zlaceným nápisem: Obětem první světové války. Málokdo to ví, ale jedná se o hromadný hrob 
vojáků, padlých v tomto brutálním světovém konfl iktu. V Českém Brodě se pochopitelně nebojovalo, o ko-
ho se tedy jedná a kde se zde  to vojáci vzali?

Protože Brod ležel na tra   páteřní železnice, hned 
na počátku války (19. srpna 1914) zde byl zřízen 
péčí Červeného kříže a místní TJ Sokol vojenský 
lazaret, a to právě v prostorách místní sokolovny. 
Místní ženy se ak  vně zapojily do péče o nemocné 
a raněné, a to nejen jako dobrovolné ošetřovatelky, 
ale také jako tzv. prádelní odbor, který šil nové ložní 
prádlo, obstarával košile, slamníky i peří do polštářů. 
Denně tu bylo ošetřováno 100 až 140 vojínů. K pra-
ní jejich povlečení i spacího oblečení byly najaty 
tři placené pradleny, které praly a žehlily v budově 
okresního chorobince (dnešní Domov Anna). Český 
Brod najednou ožil nevšedním ruchem – těžce zra-
něné vozily po městě kočáry i automobily do místní 
nemocnice, vlaky pravidelně přivážely nové a nové 
raněné. V Sokolovně údajně panovala vzorná čisto-
ta. Ve volných chvílích se vojáci zabavovali různě, 
nejčastěji četbou, ale pravidelně se zde organizova-
ly i Mikulášská nadílka, Štědrý večer či Silvestr.

Samozřejmě zde panovaly i obavy z rozšíření nemo-
cí, neboť Brod byl ustanoven za „vykládací epidemic-
kou stanici“. Vojáci, jedoucí vlakem, s podezřením na 
onemocnění, měli být vyloženi na zdejším nádraží, 
kde se o jejich převoz staral personál a povoz hote-
lu U krále Jiřího. Tito vojáci nebyli ovšem ze strachu 
z nákazy voženi do sokolovny, ale město hned v září 
1914 pronajalo samotu Tůmov směrem na Liblice 
a zde zřídilo epidemickou fi liálku vojenského laza-
retu. A skutečně hned první měsíc se zde masivně 
rozmohla úplavice, ovšem do vlastního města se ne-
moc nedostala – bylo to i důsledkem přísných hygie-
nických opatření, včetně povinného očkování všech 

obyvatel pro   neštovicím a úplavici. Prostor kolejiště 
a nástupiště byl v patřičné délce tra   sypán pravi-
delně chlorovým vápnem a železniční zřízenci sbírali 
kleštěmi všechny odpadky z vlaku a ihned je pálili.

Někteří vojáci do lazaretu ani nedojeli a bohužel 
zemřeli už po cestě ve vlaku, jako např. u nás po-
hřbený Maďar Josef Király, který 26. listopadu 1914 
podlehl průstřelu plic; nebo třiatřice  letý Fran  šek 
Uzlík, který psychicky své narukování neunesl a 14. 
října 1914 se ve vojenském vlaku u Poříčan oběsil.

Celkem bylo v době války v našem městě ošetřeno 
celkem 1758 vojínů. Až překvapivé je, že z tohoto 
počtu jich zde zemřelo „jen“ 21 a   byli pohřbeni 
v několika hrobech na místním hřbitově. Kromě 
nich je ovšem na hřbitově pohřbeno ve zmíně-
ném hromadném hrobě i 28 vojenských zajatců 
– příslušníků armád Dohody, především z carského 
Ruska, Itálie či Srbska – leží tady tak vedle sebe jak 
Češi, tak Slovák, Maďar, Moldavan, Rusové, Italo-
vé, Ukrajinci, Němci a možná i příslušníci dalších 
národnos  . Ti byli většinou přiděleni do velkých 
statků a továren po celém Českobrodsku. Velkou 
část z nich ovšem zabila až na samém konci vál-
ky a ještě po novém roce 1919 epidemie tzv. Špa-
nělské chřipky – například ruského zajatce Sidora 
Chismadinova z Tomsku, který měl už vše sbaleno 
k odjezdu, ale 9. prosince se u něho objevily první 
příznaky chřipky a 14. prosince zemřel; stejně tak 
skonal např. Srb Tuchomir Grunovič, přidělený do 
Limuz, Ital Giacinto Conten  , přidělený do Mocho-
va, nebo voják Eduard Bohuslav z Počápel (okr. Li-
toměřice), toho času v Úvalech.

Podrobný seznam všech zde pohřbených i padlých 
rodáků je k dispozici na webu h  p://www.eviden-
cevh.army.cz/ pod číslem hrobu CZE2106-1963. 
Pokud půjdete někdy v budoucnu na českobrodský 
hřbitov, můžete se u „hrobu národů“ zastavit, pří-
padně zapálit svíčku.

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.

„Hrob národů“ v Českém Brodě

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
listopad 2019listopad 2019



39Z knihovny

V průběhu října a listopadu jsme se v knihovně setkávali se žáky šestých, sedmých a některých devátých 
tříd při besedě s názvem Dě   se žlutou hvězdou. U příležitos   nedožitých devadesátých narozenin Anne 
Frankové jsme žákům chtěli přiblížit osudy židovských dě   a představit téma holocaustu v dětské literatu-
ře. Inspirací nám byly především knihy Deník Anne Frankové a Transport za věčnost od Fran  ška Tichého.

Během besedy jsme se podívali do Amsterdamu, 
do tzv. zadního domu na Prinsengrachtu č. 267, 
kde se dva roky ukrývala rodina Frankových a kde si 
třinác  letá Anne psala svůj deník. Přiblížili jsme si 
podobu diskriminačních zákazů a pravidel i atmo-
sféru v nacisty okupovaných územích. Spolu s An-
ne jsme se s transportem dostali do koncentrač-
ního tábora v Osvě  mi a dále do Bergen-Belsenu, 
kde cesta Anne končí. Naším druhým průvodcem 
byl Petr Ginz, židovský chlapec z Prahy, významná 
postava jednoho z terezínských chlapeckých „hei-
mů“ (domovů). Pokusili jsme se vykreslit všudypří-
tomnou bezmoc a strach v okupované Praze a v te-

rezínském ghe  u. Petrova cesta skončila ihned po 
příjezdu do Osvě  mi, kdy byl při selekci Josefem 
Mengelem určen k likvidaci v plynové komoře.

Toto téma není lehké. Ve věku našich posluchačů 
jiné dě   zažívaly to, co by dě   prožívat neměly. 
Americký fi lozof George Santayana řekl: „Kdo ne-
zná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“ Po-
malu ubývá pamětníků, kteří by našim dětem vy-
právěli svoje vzpomínky, nebojme se proto nechat 
vyprávět knihy.

Jitka Šrajerová, Městská knihovna Český Brod

Dě   se žlutou hvězdou

VÁNOČNÍ KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 17. prosince 2019 od 16.00 zveme všechny dě   a jejich rodiče nebo prarodiče na 
vánoční odpolední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky, vstup zdarma. 

Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Vybíráme z knižních novinek

Aleš Palán: Jako v nebi, jenže jinak
Samotáři nežijí jen na Šumavě. Aleš Palán, autor knihy Raději zešílet v divočině, přináší 
setkání s dalšími solitéry žijícími stranou civilizace. Rok a půl za nimi jezdil do odlehlých 
oblas   od Chodska po Bílé Karpaty, od Jizerských hor po Beskydy. Setkání s českými 
a moravskými samotáři opět přináší vyhraněné postoje, neopakovatelné životní příběhy 
a notnou dávku přírodní mys  ky, opro   knize Raději zešílet v divočině pak navíc i nečeka-
nou porci humoru. O obrazový doprovod knihy se postarala fotogra  a Johana Pošová.

Mar  n Sodomka: Mimoprostor a základy moderní fyziky
Mnozí lidé si myslí, že ty největší zázraky najdou ve světě pohádek. Existuje ale 
svět, kde se dějí věci ještě méně uvěřitelné, objevené a prokázané moderní fy-
zikou. Kniha Mar  na Sodomky vám pomůže záhady současné fyziky trochu po-
odhalit. Bílé stránky vyprávějí příběh mladých hrdinů, kteří zkoumají možnos-
  cestování vesmírem, a vlivem nečekaných okolnos   se nedobrovolně vydají 

vstříc drsnému dobrodružství. Na černých stránkách sledujeme výklad klíčových 
objevů na poli fyziky za posledních sto let. Černé i bílé stránky jsou spolu volně 
provázány a jejich mix rozhodně nevytváří žádnou nudnou šeď…

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

Josef Habas Urban: Návrat do Valbone
Příběh tří studentů začíná v roce 2001, kdy se nevrá  li z prázdnin v cizině, záhadně zmi-
zeli v okolí albánské vesnice Teth. Běžela léta, jejich osudy se staly téměř zapomenutou 
historií, ale znovu ožívají v okamžiku, kdy Jana, sestra ztracené studentky, dostane dopis 
z Londýna, ve kterém je pas zmizelé Lenky s razítkem Valbone 666. Jana se vydává se 
svým přítelem do Albánie zjis  t, co se před lety stalo, klíč k řešení dávných událos   
zřejmě leží ve vesnici Theth a okolních horách. Román na mo  vy skutečných událos   
nabízí nečekané souvislos  ...

Hana Ko  ková: Hana Mašková
Když Hana Mašková vyjela na led, diváci u obrazovek ani nedýchali, byla pro ně kou-
zelnou, roman  ckou princeznou s krásnýma, hlubokýma očima. Netušili ale, jaký 
smutek a osamělost se za nimi skrývá. Hana se krasobruslení věnovala od pě   let, 
prvního mistrovství Evropy se zúčastnila ještě před svými čtrnáctými narozeninami. 
Pětkrát vyhrála mistrovství Československa a jako naše jediná krasobruslařka získala 
v roce 1968 v Grenoblu bronzovou olympijskou medaili. Diváci si ji dodnes pamatují 
jako suverénní vítězku mistrovství Evropy ve Švédsku, kde předvedla fenomenální 
volnou jízdu na hudbu Smetanovy Vltavy...
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Ob  žnost – středně těžká

Sudoku

7

2 5 3 6

6 3 8

8 3 6 5

7 8 2 6 3

4 6 8 9

2 4 3

3 7 6 5

7 8 3

514976382

729538461

638142975

283469157

971825634

465317829

856291743

397654218

142783596
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BENEFICE pro LECCOS

s TICHOU AUKCÍ

Kapacita sálu omezena!







vás zve 

dne  od  hod. do hod.  

v prostorách St ední odborné školy v Liblicích  

na akci 

vás zve



P ipojte se k akci 

    OPRAVDOVÝ DÁREK 
Chcete letos rozdávat radost i jinde než doma? 

Podpo te Azylový d m sv. Terezie v Praze.

Pro osoby v nouzi, matky s d tmi, rodiny v tísni.

P inášet m žete:  

epice, rukavice, šály, ponožky, deky 

spodní prádlo (tílka, spodky, teplá trika…)  

hygienické pot eby (mýdlo, šampón…) 

pot eby související s pé í o d ti

(pleny, vlh ené ubrousky…) 

Zabalte, prosíme, do pr hledných sá k , nikoliv do papíru.  
P ípadn  nechte v p vodním obalu, usnadní to t íd ní. 

Vkládejte od 17. do 26. prosince 2019, do ozna ených krabic 
 v kostele sv. Gotharda v eském Brod .

Po ádá ímskokatolická farnost eský Brod 
tel.: +420 603 906 957   e-mail: charita.ceskybrod@gmail.com 

P icházejte, prosíme, p ed nebo po mši svaté, nikoli v pr b hu, d kujeme. 
asový rozpis bohoslužeb v as zve ejníme. 



Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

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

1/1
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

879 Kč

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

EXKLUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

279 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

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

OSTATNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a sk letáků A5:

logo na tulní straně:
odkaz na PR článek

na tulní straně:
řádková inzerce:

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být 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

poslední aktualizace: 12. 11. 2019

Zajišťuje skárna Profi- sk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:

+420 603 588 338, brejchova@profi sk.cz
www.profi sk.cz

Uzávěrky: 6. 1., 3. 2., 2. 3., 1. 4., 4. 5., 1. 6., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2020
Data expedice: 17. 1., 14. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 14. 8., 18. 9., 16. 10., 13. 11., 18. 12. 2020



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

Bydlím tu s Vámi!

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

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ!

Chce prodat někdo z Vašeho okolí svoji nemovitost?

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

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

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

www.zs.mills.cz

Po domluvě je možné navštívit ukázkovou hodinu

Výběr základní školy může ovlivnit celý život...Výběr základní školy může ovlivnit celý život...

Zveme vás na dny otevřených dveří:
3. 12. 2019, 11. 2. a 19. 3. 2020

od 16:00 hodin

Zveme vás na dny otevřených dveří:
3. 12. 2019, 11. 2. a 19. 3. 2020

od 16:00 hodin



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

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

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

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

Elektromontážní firma METRIX elektro s.r.o.
Sídlo firmy PODĚBRADY a ČESKÝ BROD přijme

ELEKTROMONTÉRA (hlavní prac. poměr)

CO VÁS ČEKÁ?
• montáže silnoproudých a sla-

boproudých el. rozvodů
• EZS a kamerových systémů 
• docházkových a přístupových 

systémů 
• montáž bleskosvodů

VAŠE PŘEDPOKLADY:
• vzdělání: obor elektro,
• zkouška dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,

§6 – 8 (popřípadě zajistíme)
• odborná praxe: minimálně 1 roky,
• samostatnost, pečlivost
• schopnost a ochota učit se novým věcem

CO VÁM NABÍZÍME:
• Nástupní plat: 25.000 Kč – 33.000 Kč 
• Po zapracování: možnost vyšších 

výdělků
• Doprava do zaměstnání služebními 

automobily
• Pracovní doba flexibilní

V případě zájmu budeme rádi, když se nám ozvete: e-metrix@email.cz, 603 974 727, 731 163 293
Děkujeme za váš zájem a budeme se těšit na případnou spolupráci.



HLEDÁME KURÝRA 
do společnosti DPD.CZ
Nástup možný ihned.

Bližší info
na tel.: 739 027 699

Nabízíme široký výběr knih všech žánrů. 
Nyní slevy na vybrané tituly až 80%.

Suvorovova 394, Český Brod, tel. 739 056 118,
e-mail: knihkupectví.zahvezdou@seznam.cz

Otvírací doba:
Po: zavřeno, Út – Pá: 9 – 12 hod., 13 – 16.45 hod.

So: 9 – 11 hod.
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ALUFIX Bohemia spol. s r. o. – POZICE
Pro otevřený výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) hledáme:

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

Požadujeme:
• minimálně SŠ ukončené 

maturitou popř. VŠ vzdělání 
výhodou

• komunikativní znalost NJ 
nebo AJ

• praxe v oblasti administrati-
vy či podobné pozice

• dobrá znalost MS Office
• velmi dobré organizační 

schopnosti
• pečlivost a komunikativnost
• základní znalost účetnictví 

výhodou nikoli podmínkou

ADMINISTRÁTOR/KA
Náplň práce:
• vedení firemních účtů – platební styk 

v CZK + EUR měně
• kopírování, zakládání a skenování 

dokumentů
• evidence pošty
• vyřizování objednávek + příprava doda-

cích listů a faktur
• příprava podkladů pro externí účtárnu 

– možnost také základního zaúčtování
• komunikace v NJ nebo AJ s dodavateli 

a centrálou v Rakousku a sesterskými 
společnostmi v EU

• vedení docházky zaměstnanců
• organizační činnost 

Nabízíme:
• atraktivní 

ohodnocení 
dle zkušeností 
a znalostí, nástup 
možný ihned, 
nebo dohodou

• příspěvky na 
stravování

• zdarma občerst-
vení na pracovišti

• zázemí stabilní 
mezinárodní 
společnosti

• stabilní kolektiv

Nabízíme:
• práce na HPP
• zázemí velké evropské společnosti
• dotované stravování, stravenky
• zajímavý odměňovací systém
• možnost kariérního růstu
• výuku jazyků
• další firemní benefity

OPERÁTOR-KA VÝROBY/SKLADNÍK-CE
Práce vhodná i pro absolventy

Požadujeme:
• ochotu pracovat na 2směnný 

provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
• manuální zručnost
• znalost AJ nebo NJ na komuni-

kativní úrovni výhodou
• praxe ve výrobě výhodou

Nástup ihned nebo dle dohody.

Náplň práce:
• obsluha strojů ve 

výrobě 
• balení výrobků
• kontrola kvality
• obsluha

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

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO

DVEŘE A ZÁRUBNĚ 
EUROOKNA A DVEŘE

FASÁDNÍ CENTRUM 
HUTNÍ MATERIÁL

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

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby

REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH

PŘIJMEME:  ŘIDIČE a SKLADNÍKA – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C + E
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia



www.dmelektro.cz
www.facebook.com/dmelektrouhertusu

Oddělení ELEKTRO: 774 404 184
Oddělení KUCHYŇKA: 775 903 598
DM elektro „U Heřtusů“, Krále Jiřího 20, Český Brod







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

Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou

technikou.
Tel.: 606 527 091



Vepřovou plec bez kosti – 109 Kč/kg
Hovězí přední s kostí – 105 Kč/kg

Hovězí zadní z plece bez kosti – 189 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 25. 11. do 7. 12. 2019
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



BALENÍ A KOMPLETACE REKLAMNÍCH 
PŘEDMĚTŮ VE SKLADU HRAČEK JIRNY

• MZDA 110 Kč čist./hod.
• Pravidelné směny pondělí až pátek 

6:00-14:00/14:00-22:00 nebo 22:00-06:00
• Požadujeme zodpovědnost a spolehlivost
• Fyzicky nenáročná práce
• Garantujeme dlouhodobou spolupráci
• Svozové autobusy z lokalit:

Neratovice, Zeleneč, Jiřice, Kostelec nad Labem, Brandýs nad 
Labem, Svémyslice, Dřevčice, Dobré Pole, Kouřim, Ždánice, 
Oleška, Kostelec nad Černými Lesy, Krupá, Přistoupim, Český 
Brod, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Milovice, Benátecká Vrutice, Lysá 
nad Labem, Přerov nad Labem, Mochov, Čelákovice, Nehvizdy

Volejte Pavlu 727 903 706
zamestnani@wellpack.cz

Hledáte

práci?

www.wellpack.cz
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