
Ročník 58. / prosinec 2019 / ZDARMA / www.cesbrod.cz

7

12

20

Co nového
Změny v parkování

Co nového
Netradiční advent

Ze společnos  
Benefi ce LECCOS

32Ze sportu
Mistryně světa v nohejbalu

Českobrodský
ZPRAVODAJ



ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
Českobrodský zpravodaj je periodický  sk územně samospráv-
ného celku. Vydává Město Český Brod (IČO: 00235334) ve spo-
lupráci s ICM.

Před  skovou přípravu,  sk a inzerci zajišťuje fi rma Profi -  sk 
group s.r.o., e-mail: vebr@profi  sk.cz, tel.: +420 775 905 717.

Řídí redakční rada ve složení: Jakub Nekolný, Aleš Kašpar, Zden-
ka Bočková, Eva Vedralová, Michaela Vomáčková, Tomáš Klinec-
ký, Petra Ištvániková.
Titulní strana:  Adventní průvod světýlek

foto: Jakub Červenka

Adresa redakce: 
Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod
Tel.: 321 612 115, Fax: 321 612 116, e-mail: cbz@cesbrod.cz,
www.cesbrod.cz

Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše uve-
denou adresu nebo osobně předejte na podatelně MěÚ v bu-
dově na náměs   Arnošta z Pardubic čp. 56, Český Brod.

Upřednostňujeme autorské příspěvky v elektronické podobě a fo-
tografi e přijímáme ve všech formátech, oddělené od textu. Texty 
procházejí jazykovou a redakční úpravou. Za jejich obsah ručí au-
tor příspěvku, obsah nemusí vyjadřovat názory redakční rady.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků, případně je-
jich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu  tulků, vyžaduje-li 
to celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané příspěvky, foto-
grafi e, případně kresby se nevracejí.
Fotografi e, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města.
Zpravodaj vychází 11x ročně a je doručen zdarma do všech 
schránek v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech. Zpra-
vodaj je možné rozesílat i mimo Český Brod a městské čás  , po-
kud zájemce uhradí poštovné. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
Tisk:  Profi -  sk group s.r.o., (IČO: 26868954),

Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Toto číslo vyšlo v prosinci 2019 v nákladu 3 100 ks.
Uzávěrka pro lednové číslo je v pondělí 6. 1. 2020.

2 Co nového

Zase tu máme adventní čas, přijdou Vánoce, po nich Nový rok a budeme o rok starší. Advent má být 
zklidněním a očekáváním toho, kdo mezi nás přijde, očekáváním spasitele. Dříve tato doba byla spojená 
s rozjímaním a dobročinnos  . Ne tak dnes. V práci doháníme resty, abychom aspoň o svátcích mohli být 
se svými blízkými. Jde o dobu úklidu, shánění vánočních dárků, nakupování jídla a pi  , pečení cukroví, ale 
i vánočních večírků. Prostě vše naopak. Vím, že je to potřeba a doba je již někde jinde. Chci vám popřát, 
abyste vše zvládli a alespoň o svátcích se zastavili, odpočinuli si a třeba se i ohlédli za končícím rokem.

Pro někoho šlo o rok dobrý, pro jiného všední či obyčejný a pro nemálo z nás o rok těžký. Jistě jsme mnoho zís-
kali, ale také nemálo ztra  li. Radujme se z každého i malého daru, oslavujme narození dě  . Snažme se podle 
svých možnos   alespoň o trošku zlepšit svět kolem nás. Usnadnit život nejen našim blízkým. Být na sebe milí 
a to nejen o Vánocích. Utrpení a smutku je kolem nás spousty, proto si je nepřidělávejme kvůli maličkostem. 
Ale maličkos   nepodceňujme. Vždyť co nás stojí pozdrav a úsměv? Nic! A druhým třeba udělá radost. 

Mysleme také na ty, kteří nás v nedávné i vzdálenější době opus  li. Jistě by moc rádi byli s námi. Chtěli by 
jen tak sedět, povídat si a sdílet každodenní maličkos   se svými blízkými. Bohužel jim to nebylo dopřáno. 
Ale můžeme si na ně vzpomenout a přehrát si krásné chvíle v jejich blízkos  . Jistě jich nebude málo a pů-
jde i o okamžiky krásné a radostné. Ty nám pak mohou pomoci snášet náš smutek. 

Čas je rela  vní veličinou a možná i pro mnoho z nás nedostatkovým zbožím. Ale kdy jindy než o Vánocích 
se můžeme povznést nad každodenní problémy. Odstavme pracovní povinnos   na vedlejší kolej a více 
času věnujme svým blízkým. Navš  vme příbuzné či známé, na které jsme si neudělali možná celý rok 
chvilku volna. Važme si každé chvíle, kdy můžeme být spolu. Udělejme si zásobu krásných vzpomínek, kte-
ré pak budeme moci v případě potřeby použít. Smějme se a radujme, pokud je to alespoň trošku možné. 

Na začátku jsem psal o adventu, jako o době očekávání spasitele. Víra je soukromou záležitos   každého z nás 
a v žádném případě se nechci nikoho dotknout. Ale neodpus  m si poznamenat, že v našich osobních živo-
tech spasitele nečekejme. Většinou to  ž nepřijde. Jaké si to uděláme, takové to i budeme mít. Proto si vám 
dovolím popřát, abyste se měli vzájemně rádi, byli na sebe hodní a pokud to bude možné, mějte se fajn.

Vážení čtenáři, protože dostáváte do rukou poslední číslo Zpravodaje, za všechny členy redakční rady vám 
přeji příjemné proži   svátků vánočních, dětem mnoho dárků pod stromečkem a vše nejlepší v novém 
roce 2020.

Jakub Nekolný

Čas běží jako zběsilý

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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3Krátce z města

Rada města dále vyhlásila zakázku na bezbari-
érové úpravy pavilonu E nemocnice v Českém 
Brodě v předpokládané hodnotě 1,4 mil. korun, 
na které město obdrželo dotaci ve výši 1 mil. 
korun. Jedná se o vybudování bezbariérového 
vstupu do pavilonu E, výtahové plošiny a 1x bez-
bariérového WC.

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 proběhl v KD Svět vzpo-
mínkový debatní večer na téma událos   Sa-
metové revoluce v roce 1989. Hlavním hostem 
programu, který připravili skau   z oddílu Ing. 
Ládi Nováka, byl nejprve Jiří Kolář - Rys, vedoucí 
ilegálního předrevolučního skautského oddílu 
a účastník masakru na Národní třídě. Poté nava-
zovala beseda s místními pamětníky Miroslavem 
Urbanem a Janem Kunčarem, prvním porevoluč-
ním starostou města, kteří přiblížili, jak se rodila 
demokracie přímo v Českém Brodě. Do debaty 
se zapojil i lidé z publika.

V úterý 19. 11. 2019 se ve školní jídelně v ulici 
Bedřicha Smetany konala tradiční zážitková ve-
čeře. Na menu byl třeba zeleninový bramborák, 
krů   prsa protýkaná kořenovou zeleninou a ze-
leninová omáčka a la svíčková anebo celozrnné 
špaldové knedlíky a rybízovo-brusinkové čatní. 
Naše jídelna letos získala cenu nejlepší školní 
jídelny v kategorii základních škol.

Ve středu 20. 11. 2019 českobrodš   gymnazisté 
pomáhali vysadit nové stromy podél polní cesty 
do Štolmíře. U Útulny přibyly ořešáky a hrušně, 
podél rákosin byly opět vysazeny duby.

Na svém jednání 27. 11. 2019 rada města schvá-
lila nařízení, ceníky a pravidla pro vydávání par-
kovacích karet týkající se úprav parkování pro 
lokality Škvárovnu, centrum města a parkoviště 
P+R. Předpisy jsou vyvěšeny na úřední desce. 
Rada také projednávala místa nedodržování 
povolené rychlos   ve městě s  m, že nejvíce 
překročení (33 %) je na Malechově. Rada dále 
rozhodla o novém organizačním schematu měst-
ského úřadu a zrušila odbor tajemníka. Rada 
také s účinnos   od 1. 1. 2020 jmenovala ředite-
lem příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, 
informací a kultury (CVIK) Mgr. Petra Steklého.

V sobotu 30. 11. 2019 proběhl 6. ročník tradiční 
mikulášské nadílky v podzemí. Kdo prošel vstup-
ním pohovorem s čertem a andělkou, užil si pro-
gram v podání DS Tylka a žáků literárně drama-
 ckého oboru ZUŠ Český Brod.

Prodej vánočních stromků z městských lesů bude 
probíhat od 9. 12. do 23. 12. 2019 na městské 
hájovně ve Vrátkově č. p. 78, a to po – pá 7.00 
– 16.00 a so – ne 9.00 – 15.00.

Výše místního poplatku za komunální odpad pro 
rok 2020 bude činit 756 Kč. Důvodem je narůs-
tající poplatek za skládkování. Více uvnitř čísla. 
Také celková cena vodného a stočného pro rok 
2020 je upravena na 102,08 Kč včetně DPH za 
1 m3, což je navýšení o 4,47 Kč opro   roku 2019. 
Během příš  ho roku však dojde ke snížení DPH 
a  m i částečnému snížení vodného a stočného.

Do období adventu jsme vstoupili s vánoční vý-
zdobou v centru města, včetně vánočního stro-
mu u kostela sv. Gotharda, Ve Staré vsi v Liblicích 
i u kostela sv. Havla ve Štolmíři.

Na jednání 13. 11. 2019 rada města vyhlásila 
zakázku na úpravu přechodu pro chodce v ulici 
Jana Kouly. Na křižovatce u ZZN vznikne bezbari-
érový přechod s dělícím ostrůvkem a s přisvětle-
ním. Současně budou uloženy optochráničky. Na 
projekt v hodnotě 2 mil. korun město získalo do-
taci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve 
výši 918  s. korun. Rada také vybrala dodavatele 
zakázky na stavební úpravy komunikace a chod-
níků Pod Velkým vrchem společnost, společnost 
CE-DA servis s.r.o., v hodnotě 2,9 mil. korun.

V těchto dnech je dokončována nová fasáda na 
budově radnice č. p. 70, která se představuje ve 
staronovém ods  nu imitující pískovec z doby 
svého vzniku. Dokončit ještě zbývá několik nedo-
dělků, zejména vázy a další výzdoba na a  kách, 
jejíž repliky budou zhotoveny a osazeny na jaře 
příš  ho roku 2020.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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4 Věstník

Body projednávané Radou města 13. 11. 2019
1.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady 

města a další informace
2.  Informace - Programy podpory sportu, kultury a volné-

ho času - aktualizace dokumentů pro rok 2020
3.  ANNA ČESKÝ BROD - Žádost o povolení čerpání z in-

ves  čního fondu
4.  Městské lesy - prodej dřevní hmoty
5.  Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou vý-

chovu dě   a mládeže Vrátkov - přije   dotace.
6.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení el. za-

řízení - ÚM na silnici I/12 - parcel. č. 352/4
7.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení el. za-

řízení - ÚM na silnici I/12 - parcel. č. 503/5
8.  Obnova a inves  ce vodohospodářského majetku na 

rok 2020
9.  Doporučení schválení maximální ceny za vodné a stoč-

né na rok 2020
10.  Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, 

Český Brod
11.  Revokace Usnesení RM č. 398 /2019 - Smlouva 

o úhradě čás   nákladů na opravu komunikace - ulice 
Pod Velkým vrchem

12.  Výběr dodavatele VZ_ Český Brod, Stavební úpravy 
komunikace a chodníků v ulici Pod Velkým vrchem

13.  Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice v Českém 
Brodě

14.  Mimořádné vydržení čás   pozemku (I.K.)
15.  Organizační změna
16.  Pravidla pro udělení ocenění Osobnost města Český Brod
17.  Dodatek č.1 ke smlouvě o partnerství s fi nančním pří-

spěvkem_Region Pošembeří o.p.s.
18.  Radůza v KD Svět - koncert
19.  Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj, 

stavebnictví a dopravu ze dne 4. 11. 2019
20.  Záměr na změnu rozsahu nájmu Nemocnice Český 

Brod s.r.o.
21.  Záměr na pronájem prostor určených k podnikání - 

ANESAN s.r.o.

Body projednávané Radou města 27. 11. 2019
1.  Podání žádos   o dotaci na zajištění vzdělávacího pro-

cesu Terénní základny Vrátkov.
2.  Změna rozpočtu ke smlouvě 201900060 _Školní zahra-

da, Český Brod“
3.  Ceník č. 8/2019 za stání silničních motorových vozidel 

na vymezených místních komunikací
4.  Nařízení města Český Brod č. 9/2019
5.  Ceník č. 10/2019 za stání silničních motorových vozidel 

na vymezených místních komunikací
6.  Pravidla pro vydávání parkovacíh karet
7.  Doporučení vydání OZV o nakládání s komunálním od-

padem na rok 2020

8.  Doporučení vydání OZV o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství na rok 2020

9.  Doporučení vydání OZV o místním poplatku ze psů na 
rok 2020

10.  Schválení nařízení města Český Brod - parkoviště
11.  Nařízení města Český Brod č. 15/2019 TRŽNÍ ŘAD
12.  Doporučení schválení Ceníku pro svoz odpadu pro 

podnikatele na rok 2020
13.  Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 5 

k rozpočtu 2019
14.  Doporučení schválení pravidel rozpočtového provizo-

ria na rok 2020
15.  Souhlas s podnájmem bytu
16.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 3, Arnošta z Par-

dubic 25, Český Brod
17.  Programy podpory sportu, kultury a volného času - 

aktualizace dokumentů pro rok 2020
18.  Fond obnovy komunikací města Český Brod
19.  Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod 

pro období 2020-2024
20.  Návrh na změnu ÚP - Liblické předměs  
21.  Změny územního plánu
22.  Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání v bu-

dově č. p. 25 - M´am´aloca o. p. s.
23.  Vyhodnocení nabídek na vyhlášený záměr na proná-

jem garáže č. 7 v areálu nemocnice Český Brod - sta-
ženo

24.  Vyhlášení záměru (Žitomířská - ČEZ)
25.  „Český Brod - Výměna vodovodu a kanalizace v ulici 

Moravské“ - Dodatek č. 2 k SoD
26.  „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici 

Tuchorazské - Dodatek č.2 k SoD
27.  Schválení Projektu „Regenerace sídliště Jahodiště 

v Českém Brodě“
28.  Souhlas s dofi nancováním projektu Český Brod - Vý-

měna kabelů NN pro VO
29.  Dohoda o narovnání - podhledy - Nemocnice Český 

Brod s.r.o.
30.  Dodatek č. 3 ke smlouvě č 201700041- Regulační plán 

MPZ Český Brod
31.  Pravidla pro přijímání a vyřizování pe  c a s  žnos  
32.  Změna organizačního schématu MěÚ Český Brod
33.  Změna vedení příspěvkové organizace
34.  Odměny ředitelům příspěvkových organizací
35.  Informace - Sta  s  ka z radarů
36.  Informace - Zápis z jednání komise pro místní čás   ze 

dne 18. 11. 2019
37.  Schválení Dodatku k Veřejnoprávní smlouvy o dotaci 

- ANNA ČESKÝ BROD
38.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady 

města a další informace

Věstník

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Miroslava Fraňková, paní Marie Markovská, pan Fran  šek Pazderec, 
paní Miloslava Vaňková, pan Zdeněk Bretšnajdr, paní Alice Šebestová, 
pan Vladimír Ba  k, paní Eva Janáčková, paní Marie Eisnerová, 
pan Pavel Holec, pan Jan Formánek, pan Rudolf Kvíz, paní Henrie  a Vršovská, 
paní Erika Boháčková, paní Věra Jirsíková, paní Eva Šmejkalová, 
pan Václav Purkrábek.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Kvůli naplněné kapacitě obou základních škol a pomalu dožívajícímu pavilonu tzv. Chanosky se naplno roz-
běhlo projektování další školní budovy, tentokrát přístavby hlavní budovy ZŠ Žitomířská. I původní projekt 
z 20. let počítal s větším objektem, než zde nakonec vznikl.

V oblas   inves  c do školních budov proběhlo v mi-
nulých letech několik akcí, z nichž největší byla 
v roce 2016 rekonstrukce bývalého pavilonu v ne-
mocnici pro 8 tříd prvního stupně a sousedící škol-
ní výdejna pro menší dě  . Do roku 2020 bude také 
hotová nová školní kuchyně a další jídelny s kapa-
citou až 1300 obědů. Počet dě   ale pořád roste 
a za  m každý rok přibývá jedna kmenová třída na 
každé škole. V roce 2018 jsme ověřili možnos   pří-
stavby hlavní budovy ZŠ Žitomířská v duchu původ-
ního záměru s tou změnou, že by byl využit volný 
pozemek jižním směrem. Letos se začalo projekto-
vat. Práce má na staros   Ing. arch. Tomáš Zdvihal.

Nový projekt má alespoň ideově vycházet z pů-
vodního záměru. Počítá s novou budovou a na ní 
navazující školní tělocvičnou, které budou se sou-
časnou školou propojeny spojovacím krčkem. Mezi 
oběma budovami také vznikne vstupní nádvoří se 
vstupem z Žitomířské ulice, kde budou parkovací 
místa K+R. V přístavbě, která má jedno podzem-
ní a dvě nadzemní podlaží, bude pravděpodobně 
15 kmenových tříd a další zázemí. Počítá se i s ně-
kolika speciálními učebnami, školním klubem, 
kabinety a sborovnou. Spojovací krček i nádvoří 
by mohly sloužit jako prostor pro shromažďování 
a další ak  vity. V suterénu bude technické zázemí 
a šatny pro tělocvičnu. Velikost tělocvičny umožní 
jak výuku tělesné výchovy dopoledne, tak oddílové 
tréninky a zápasy odpoledne a o víkendech. Počítá 
se s menším ochozem pro diváky, na který by se 
vstupovalo přímo zvenčí. Na střeše tělocvičny by 
mělo vzniknout další, venkovní, hřiště a za budo-

vou prostorný dvůr, kde by mohly dě   trávit pře-
stávky a volné hodiny. Zajímavý je také nápad zřídit 
běžeckou dráhu podél nové budovy. Nové prostory 
by měly umožnit i změny ve staré budově, napří-
klad zřízení šaten nebo vybudování nových odbor-
ných učeben pro hudební a výtvarnou výchovu.

Příprava projektu je průběžně konzultována s ře-
ditelem školy. Zpracovatel se nyní věnoval zejmé-
na propojení obou objektů a návrhem dispozic. 
Záměrem školy, města i zpracovatele je, aby část 
komplexu mohla využívat i veřejnost a také aby 
prostory ve škole byly moderní, příjemné pro dě   
i pro učitele, ale také co nejvíce mul  funkční.

Tomáš Klinecký, místostarosta

Projektuje se budoucí přístavba ZŠ Žitomířská

Skica – pohled z ulice ŽitomířskáSkica – pohled z ulice Žitomířská

Architektonická studie - řezArchitektonická studie - řez
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Město Český Brod podalo v lednu 2019 několik žádos   o dotaci z Operačního programu životního prostře-
dí na zateplení veřejně přístupných budov. Všechny žádos   byly úspěšné. Rada města již žádos   na dvě 
budovy zahrnula do připravovaného rozpočtu města na roky 2020 – 2021. Další budovy v majetku města 
se mohou těšit na nové kabáty, díky kterým dojde především ke snížení energe  cké náročnos   budov 
a snížení emisí CO2. Návrhy opatření vychází z odborných energe  ckých posudků.

Jednou z budov je č. p. 760, která v současné době 
slouží Základní škole Tyršova. Předpokládané ná-
klady na zateplení čás   budovy, podkroví, půdy, 
výměnu výplní otvorů, rekuperaci větrání a in-
stalaci nového osvětlení učeben činí 9,5 mil. Kč 
včetně DPH, získaná dotace bude maximálně do 
výše 35 % z uznatelných nákladů. V listopadu byla 
vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby, 
v současné době probíhá vyhodnocení cenových 
nabídek, na svém prvním zasedání v příš  m roce 
rada města rozhodne o vítězném uchazeči. 

Druhou budovou je č. p. 56, budova městského 
úřadu. Předpokládané náklady na zateplení fa-
sády polystyrénovými deskami, zateplení stropů 
formou zateplení podlah na půdách budovy a vý-
měnu stávajících oken činí 6 mil. Kč včetně DPH, 
získaná dotace bude opět maximálně do výše 35 % 
z uznatelných nákladů. V průběhu přípravy pod-
kladů k vyhlášení veřejné zakázky bylo zjištěno, že 
budova vykazuje sta  cké narušení. Před realizací 
tohoto projektu je nejprve třeba zajis  t sta  cký 
posudek budovy, který je v současné době zpraco-
váván a na jeho základě dojde ke sta  ckému zajiš-
tění budovy. 

Posledními budovami jsou pavilony E a F v areá-
lu nemocnice v Českém Brodě, kde sídlí ordinace 
prak  ckých a dětských lékařů, záchranné služby 
a poskytovatelů sociálních služeb. Předpokláda-

né náklady na zateplení obvodových zdí a střechy 
činí 8 mil. Kč včetně DPH, o přije   této dotace roz-
hodlo zastupitelstvo města na svém jednání dne 
4. 12. 2019. Před vlastním zateplením budovy pa-
vilonu E proběhnou stavební úpravy zajišťující bez-
bariérový přístup, instalaci a zprovoznění výtahové 
plošiny pro imobilní pacienty a vybudování bezba-
riérového WC. Akce bude podpořena z rozpočtu 
Ministerstva zdravotnictví ČR.

Lenka Farkasová, odbor rozvoje

Aktuality z odboru rozvoje

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
prosinec 2019prosinec 2019



7Co nového

Od nového roku dojde k několika změnám v oblas   parkování v centru města, na parkoviš  ch P + R v okolí 
nádraží a také k drobné úpravě nařízení týkající se rezidenčního parkování na Škvárovně. Všechny úpravy 
začnou pla  t od 1. 1. 2020.

První změnou, kterou slibovaly některé koaliční 
subjekty, a která byla poměrně dlouho projedná-
vána, je zavedení první hodiny parkování v centru 
města zdarma. Na obou náměs  ch dnes funguje 
systém placeného parkování kombinovaný s re-
zidentními kartami (obyvatelé a podnikatelé). 
V minulos   došlo k omezení volného rozdávání 
karet způsobujícího celodenní stání desítek aut. 
Jde o snahu podpořit naopak obrátkové parkování 
hlavně zákazníků prodejen a klientů dalších ins  -
tucí a  m podnikatele v centru. Proto nyní dochází 
i ke změně ceníku a zavedení první hodiny zdarma. 
Délku stání do jedné hodiny bude řidič prokazovat 
parkovacím kotoučem s nastaveným časem pří-
jezdu, zaplacení doby delší než jednu hodinu pak 
klasicky parkovacím lístkem. Parkovací kotouč je 
za  m v prodeji v IC a v pokladně městského úřadu. 
Věříme, že to lidé nebudou zneužívat. Od druhé 
hodiny dále zůstává cena 20 Kč/hod. jako doposud. 
Protože si někteří pořizovali i několik rezidentních 
parkovacích karet, je zvýšena cena druhé a dalších 
karet na tutéž osobu na 5.000 Kč. Současně bude 
více dbáno na ochranné prvky.

Druhou změnou, která vstupuje v platnost, je zpo-
platnění parkovišť P+R. Doposud bylo toto stání 
zdarma. Od 1. 1. 2020 bude zpoplatněno parkování 
vozidel u nádraží částkou 10 Kč za využi   služby do 
12 hodin, do 24 hodin za 20 Kč a nad 24 hodin 100 
Kč za den. Součás   tohoto kroku je i nejmenší par-
koviště napro   KD SVĚT. Dříve bylo úplně zdarma 

a nyní na něm bude umístěn parkovací automat, 
který bude podléhat stejnému režimu. Od tohoto 
opatření si slibujeme racionálnější využívání sou-
časných 250 míst.

Tře   změnou, která byla vyvolána žádostmi pod-
nikatelů a obyvatel z ulice Zborovská, je rozšíření 
platnos   nařízení týkající se lokality Škvárovna 
o tuto ulici. Zavedením systému vydávání parko-
vacích karet se lokalitě výrazně ulevilo, ale někte-
ré subjekty včetně významných českobrodských 
zaměstnavatelů nemohou parkovat například ani 
v ulici Za Pilou, kde je během dne řada volných par-
kovacích míst. Ti budou mít nově stejné podmínky 
včetně cen za parkovací karty jako pla   ve zbytku 
lokality. V této souvislos   byla přijata i pravidla vy-
dávání souhlasu města s povolením tzv. vyhrazené-
ho stání – ten se v zásadě neuděluje, výjimkou jsou 
vozíčkáři a státní ins  tuce (policie, pošta, HZS).

Zdá se, že téma parkování není sezónní záležitost, 
protože aut stále přibývá. Objevují se další podně-
ty od občanů na zavedení podobných systémů jako 
na Škvárovně například na sídliš   Jahodiště nebo 
v širším centru města (Masarykova a okolí). Každý 
takový krok je potřeba zvážit, neboť nepřináší jen 
výhody, ale nutně také některá omezení. 

Tomáš Klinecký, místostarosta
Foto: Jakub Červenka

První hodina zdarma v centru města a další změny v parkování
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V posledních dese   letech probíhá mravenčí, ale velmi intenzivní obnova památek v našem městě. Je 
to dáno jednak existencí strategického plánu, tzv. Programu regenerace městské památkové zóny, ale 
především  m, že naše město je velmi úspěšné v zisku dotací na obnovu památkově chráněných objektů 
– především dotace z fondů ministerstva kultury, které je za  m každý rok vyšší než v předchozím období 
a postupně se částku podařilo zvýšit z 220  síc Kč na 1.640.000 Kč pro rok 2019.

Konec každého roku vede k přirozenému bilanco-
vání. Co se tedy podařilo v českobrodské městské 
památkové zóně v roce 2019 a jaké jsou výhledy 
na rok příš  ?

Rozhodně největší inves  ční akcí je generální 
obnova vnějšího pláště hlavní budovy městské-
ho úřadu č. p. 70, a to včetně kompletní výměny 
oken za repliky původních profi lovaných špaleto-
vých oken, odstraněných v 80. letech 20. stole  . 
Komise pro regeneraci MPZ doporučila použít na 
tuto obnovu celou získanou dotaci na všechny 
památky v MPZ, tj. celých 1.640.000 Kč. Původní 
odhad nákladů byl 6 milionů Kč, ovšem v průběhu 
prací se ukázalo, v jak špatném stavu byly některé 
čás   fasády a některé ozdobné prvky – například 
ozdobné vázy na vrcholu a  ky z umělého kamene. 
Tyto vázy se vlivem dlouhodobého zatékání a mra-
zů doslova drolily a reálně hrozilo, že bez jejich 
sejmu   by zakrátko začaly na chodník odpadávat 
kusy o váze až desítek kilogramů. Proto byly uza-
vřeny už tři dodatky k původní smlouvě (někde se 
dokonce i ušetřilo) a aktuálně se náklady pohybují 
kolem 6.700  s. Kč. Sice se v zastupitelstvu objevil 
návrh ušetřit a nerealizovat stejně jako v 80. letech 
obnovu celé novorenesanční fasády (tj. především 
čás   směrem k sokolovně a do boku), nicméně dr-
 vá většina zastupitelů se přiklonila k variantě po-

jmout opravu skutečně důkladně. Troufám si říct, 
že toto rozhodnu   bylo velmi osvícené a výsledek, 
který se v těchto dnech představil, skutečně stojí 
za to. Realizaci provádí fi rma STAFITECH s. r. o.

O jaké další zdejší památky a pamě  hodnos   bylo 
letos ještě pečováno? Konkrétně:
•  Prostor kaple sv. Gotharda na stezce Jedličky-

Brodského byl osvětlen LED světlem s fotovoltai-
kou a osazen lavičkou. Hrazeno z rozpočtu tech-
nických služeb.

•  Ve Štolmíři začala rekonstrukce barokní zvoničky 
u kostela sv. Havla, konkrétně obnova krovu.

•  Regionální muzeum Kolín zahájilo v Podlipan-
ském muzeu rekonstrukci podlahy v 1. NP.

•  Na budovu č. p. 56 byla přijata dotace na obnovu 
fasády (vč. obnovy oken), předpokládaná realiza-
ce cca do 2 let.

•  Na domě č. p. 12 v majetku města byla dokončena 
oprava průčelní fasády. Hrazeno z rozpočtu města.

•  Proběhla generální obnova budovy gymnázia 
(nová okna, navrácen původní typ kry  ny stře-
chy, odvlhčení).

Kromě těchto „velkých“ památek se město už 
několik let snaží mo  vovat i své občany k obno-
vě fasád jednotlivých domů a každoročně těmto 
ak  vním občanům na opravy fi nančně přispívá. 
Letos byly takto podpořeny opravy fasád pivova-
ru v Tuchorazské ulici, domu č. p. 42 na náměs  , 
domu č. p. 203 v ul. Krále Jiřího, domu č. p. 361 
v ul. Komenského a konečně i obnova hlavního 
vstupu sokolovny.

Některé stavby v památkové zóně ovšem patří do 
opačné kategorie, jejich fasády jsou v tristním sta-
vu a jejich stavem se na svém zasedání zabývala 
v listopadu i komise pro regeneraci MPZ. Jedno-
značně se shodla, že jejich stav degraduje vzhled, 
resp. hodnocení celé zóny. Komise doporučila 
vedení města nalézt společně s právníkem města 
a stavebním úřadem možnos   řešení, resp. tla-
ku nebo mo  vace, a oslovit jednotlivé majitele, 
opět s možnos   využít dotace. Komise se konkrét-
ně shodla na domu č. p. 346 v Komenského ulici 
s krásnou secesní fasádou, především na domu 
č. p. 40 na náměs  , domu č. p. 329 u Kouřimské 
brány, nebo na úseku městských hradeb s pozů-
statkem bašty v ulici Jungmannově.

A plány do roku 2020? V závislos   na výši získané 
dotace bychom chtěli realizovat či podpořit výmě-
nu oken na historické radnici č. p. 1, obnovu jižní 
fasády na kostele sv. Gotharda, repasi dveří v soko-
lovně nebo opravu interiéru kostela Nejsv. Trojice. 
Za Brod krásnější!

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.

Obnova českobrodských památek v roce 2019
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Virtuální univerzita tře  ho věku v Českém Brodě bude mít letos v prosinci za sebou již čtyři semestry výuky 
pro seniory. Vytvoření možnos   této formy studia vyšlo z komunitního plánování sociálních služeb a jeho 
cílem bylo nabídnout seniorům smysluplnou variantu trávení volného času, kdy by se senioři mohli dále 
vzdělávat dle svého zájmu a zároveň se dostat do společenského kontaktu. Výhodou je i místo konání 
přímo v Českém Brodě. Pro některé seniory je už ob  žné cestovat do Prahy, a proto uvítali, že nemusí za 
studiem někam vyjíždět.

Je milým zjištěním, že zájem seniorů navštěvovat 
tyto kurzy stále narůstá. Do prvního semestru, 
který začal v únoru 2018 a nastartoval s opravdu 
atrak  vními tématy, jako je Genealogie a Lidské 
zdraví se přihlásilo celkem 45 zájemců. Kurz Ge-
nealogie byl samozřejmě velkým lákadlem, ten 
navštěvovalo 31 seniorů a kurz Lidské zdraví 14 
seniorů. Další semestr, otevíraný na podzim 2018, 
nabídl také dva kurzy. První byl zaměřený na čes-
kou historii s názvem České dějiny v souvislostech 
a studovalo v něm 36 seniorů. Souběžně s ním byl 
otevřen kurz Cestování – co jste možná nevěděli, 
do nějž se přihlásilo 20 seniorů. 

V roce 2019 se v zimním semestru pokračovalo 
ve studiu české historie. Kurz České dějiny v sou-
vislostech II. navštěvovalo 40 studujících z řad 
seniorů a tema  cky zcela odlišný kurz Čínská me-
dicína v naší zahrádce studovalo 33 seniorů. Čtvr-
tý semestr, který bude uzavřen ke konci prosince 
tohoto roku, je za  m nejpočetněji navštěvovaným. 
Kurz Barokní architektura v Čechách, který je už 
více specializovaný a předpokládá určité znalos   
barokního slohu, studuje za  m rekordní počet 48 
seniorů. Dalším probíhajícím kurzem, který senio-
rům trochu „zamotává“ hlavu různými vzorečky, je 

Kouzelná geometrie. V tomto kurzu je přihlášeno 
32 seniorů. 

Úspěšní studen   se mohou po každém ukončeném 
semestru těšit na slavnostní předání pamětních lis-
tů za absolvování kurzů, které bývá spojeno s do-
provodným programem. Za  m lze hodno  t dvou-
leté fungování Virtuální univerzity tře  ho věku 
v Českém Brodě pouze pozi  vně a nezbývá než si 
přát další zájem a spokojenost seniorů s touto for-
mou studia. 

Jana Tůmová, odbor sociálních věcí 

Virtuální univerzita tře  ho věku v Českém Brodě
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Je krátce před 8 hodinou a my vjíždíme na rozlehlé školní parkoviště před školou.

Při vstupu do budovy sleduji, jak u vchodu postává 
paní učitelka ve školní uniformě a s každým vstu-
pujícím dítětem se vítá podáním ruky a přeje pří-
jemný den. Naše skupinka 16 učitelů z Českobrod-
ska se rozdělí do tříd 1. stupně. Začínám ve 3. třídě. 
V 8.30 místo zvonění hraje hudba ze školního roz-
hlasu a žáci jsou již na svých místech. Stojí před 
lavicí a vítají se s učitelkou. Pak všichni odejdou na 
koberec, kde do 8.50 probíhá tzv. ranní oáza zamě-
řená vedle společného zpěvu na čtení textu, o kte-
rém dě   s vyučující diskutují. Pak už výuka probíhá 
celkem standardně, jen s malým rozdílem, že dě   
téměř nesedí v lavicích, ale pracují na koberci nebo 
se pohybují v prostoru třídy. Když dě   hlučí, uči-
telka zvedne ruku nahoru a dává  m signál, že se 
má třída z  šit. Dě   se hlásí, když chtějí mluvit. Pra-
cují ve skupinkách a u stolu sedí čtyři dě   čelem 
k sobě, v tzv. hnízdech. O přestávce mohou dě   vy-
běhnout do prostorného venkovního areálu školy. 
V každé třídě je to  ž jedna stěna prosklená a opat-
řená francouzským oknem, díky němuž lze dobře 
v případě potřeby zapojit vyučování v přírodě. 

Zajímavos  : úkoly dostávají dě   v pondělí a na celý 
týden, odevzdávají je v pátek. Dě   i učitelka nosí 
uniformu, jejíž součás   jsou různobarevná trička 
i svetry, takže naprosto shodně oblečených dě   
není ve třídě mnoho. Ve třídě je nejvýše 21 dě  , 
jedna učitel/ka, v případě doporučení Pedagogicko-
psychologické poradny asistentka ke konkrétnímu 
dítě   a ve vybraných hodinách asistentka pedago-
ga. Výuka končí každý den po patnácté hodině, pak 
ještě mohou dě   do družiny, která končí v 17.30. 

Dě   mají týdně 7 hodin češ  ny a od 1. třídy zhruba 
8 hodin anglič  ny včetně zařazení témat v anglič-
 ně i do jiných předmětů. Od 1. třídy se žáci to  ž 

potkávají s rodilými mluvčími. Pokud absolven   po 
1. stupni uspějí u přijímacích zkoušek, mohou po-
kračovat na osmiletém gymnáziu Open Gate, které 
se nachází také v areálu. Při jeho prohlídce jsme si 
mohli prohlédnout velikou tělocvičnu, plavecký ba-
zén, stáje s 8 koňmi, baletní sál, venkovní divadelní 
podium, farmu s kozami, dílnu, koleje pro studenty 
gymnázia. Z exkurze odjíždím ohromena velkory-
sými prostory, účelnými pomůckami v každé třídě, 
ale i překvapena vysokými nároky, které se tu na 
žáky a vlastně i na jejich učitele kladou.

Hana Nováková, Dokolečka, z.s.

Exkurze v Babicích

Exkurze pedagogů byla součás   ak  vit projektu „Sdílené 
rados   a stras   škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_
047/0008647, který je fi nancován z ESF, z rozpočtu ČR 
a z rozpočtu města Český Brod.
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Šestý ročník tradiční mikulášské nadílky v podzemí proběhl poslední listopadovou sobotu. Součás   akce 
byly tentokrát i výtvarné dílny pro malé i velké, fotokoutek a domácí občerstvení.

Plíživý mlžný opar unikající z podzemí téměř všemi 
otvory přivítal dě   a jejich doprovod. Kdo odevzdal 
jízdenku na pekelnou show a prošel vstupním poho-
vorem s čertem a andělkou, užil si zábavný program 
v podání herců z DS Tylka a žáků literárně drama  c-
kého oboru ZUŠ Český Brod. Dramaturgie akce se 
opět výborně vydařila Daně Králové, která celou tu 
pekelnou a andělskou chásku měla pod palcem. Mi-
kuláš byl shovívavý a obdaroval i ty méně zlobivé.

Na výtvarných dílnách v radničním sále si dě   i do-
spělí mohli za pomoci zkušených lektorek ozdobit 
perníček, vyzkoušet si drátenické řemeslo nebo 
práci s ovčím rounem.

Momentky z vydařeného odpoledne a večera za-
chy  l ve svých fotografi ích Jakub Červenka.

Zdenka Bočková, IC Český Brod

Mikuláš, čer   a andělé v podzemí

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Adventní průvod světýlek je za námi. V neděli 1. 12. 2019 nám opro   loňskému roku přálo dokonce i počasí 
a do akce se chtělo zapojit víc a víc lidí, což nás mile překvapilo.

Velkolepý program průvodu zajišťoval tým více jak 
čtyřice   dospělých, mezi nimiž byli technici, osvět-
lovači, koordinátoři stanovišť, muzikan  , herci, zpě-
váci, vodiči velké loutky anděla, strážníci městské 
policie, pracovníci Technických služeb Český Brod, 
členky týmu oddílu nohejbalu TJ Slavoj, učitelé ZŠ 
Tyršova i dobrovolníci. K nim se přidalo přes pade-
sát dě   pod vedením pedagogů ZUŠ Český Brod. 
V ulicích jste tak mohli potkat 60 andělských a čer-
tovských herců, které doplnilo kolem 20 gardistů 
s loučemi. Perníčky k rozdávání napekly a ozdobily 
opět dě   z NZDM Klub Zvonice a ZŠ Tyršova.

Jmenný seznam by byl opravdu dlouhý. Za všech-
ny tedy jen jména hlavních aktérů: Lucie Ulíková, 
Petr Fořt, Daniela Králová, Blanka Svobodová a Vít 
Šmejkal.

Všem patří velký dík za obrovské nasazení, zodpo-
vědný přístup i chuť dělat jiným radost!

Za organizační tým Petra Ištvániková
Foto: Jakub Červenka

Tradičně netradiční advent

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Děkujeme všem návštěvníkům za velký zájem o předprodej představení v KD SVĚT. Některé pořady z nabídky 
na první čtvrtle   jsou vyprodané, tak mimořádně doplňujeme program. Přidáváme dvě komedie, dobrodruž-
nou hru a besedu – cestovatelskou show, tak   co si nes  hli zakoupit něco pod stromeček, mají možnost.

V pátek 7. února od 19.30 hodin se můžete těšit 
na neotřelou komedii Divadla Neškvor s názvem 
Nežerte Clinta Eastwooda. Komedie o ztrátě a na-
lezení, televizní moderátor C  bor Tlačítko a maji-
tel stavební fi rmy Petr Palec, který trpí po dopravní 
nehodě ztrátou krátkodobé pamě  , nevědí nic, ale 
začínají vědět něco, co by raději nevěděli. Účinkují 
Pavel Jecelín a Ondřej Hampl.

Dobrodružná hra scénáristy a režiséra Zdeňka 
Jecelína Robinsoni, je inspirována Robinsonem 
Crusoe od Daniela Defoa, Shakespearovou Bouří 
a četnými dobrodružnými fi lmy. Robinsoni jsou 
dobrodružným strhujícím příběhem o bouři, ve 
které ztroskotá loď. Katastrofu přežijí dva muži, 
kazatel puritán a shakespearovský herec. Mají růz-
né zkušenos  , odlišné názory a nevyřízené účty. 
Ale kazatel potřebuje posluchače a herec diváka. 
A oba potřebují přežít. Zážitek z vynikajících herec-
kých výkonů můžete nerušeně vstřebat ve čtvrtek 
26. 3. od 19.30 hodin. 

Na volné pokračování hry dua Jecelín/Hampl a di-
vadla Neškvor navážeme i v dalším čtvrtle  , v pátek 
15. 5. od 19.30 hodin v příběhu Narozeniny mého 
kamaráda aneb Zlatý kamarád v deš   je lepší než 
zlatý déšť v kamarádce. Soubor se v této komedii 
vrací ke kořenům. Jde o spontánní vyprávění o na-
šich blízkých, které si, na rozdíl od našich rodinných 
příslušníků, vybíráme. 

Dalším dobrodružným lákadlem na květen jsou 
26. 5. od 20.00 hodin Vagamundos! Herci Pavel 
Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard 
– Vandráci Vagamundos tři měsíce vandrovali na 
motorkách po střední Americe. Vybavili se kamera-
mi, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, 
indiánské legendy a zažít i nečekané. Nejdřív byli 
viděni v Panamě, pak mířili do džunglí Kostariky, 
putovali po velké Nikaragui, přes varování projeli 
Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, 
nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské 
Mexiko. Součás   programu bude autogramiáda.

Předprodej ostatních pořadů na další čtvrtle  , tj. 
duben – červen bude zahájen koncem ledna 2020. 
Vstupenky lze tradičně koupit v předprodeji v in-
formačním centru nebo i z domova přes interneto-
vou síť GoOut.cz

Těšíme se na vaši návštěvu! 

Petr Steklý
Foto: Pavel Jecelín a Ondřej Hampl,

Nežerte Clinta Eastwooda

KD SVĚT rozšiřuje nabídku leden – březen 2020 o další představení
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Termíny svozů odpadů v Českém Brodě se pro rok 2020 nemění. Směsný odpad svážíme 1x za 14 dnů vždy 
v lichý týden, svoz bioodpadu 1x za 14 dnů vždy v sudý týden. V sezoně se bioodpad sváží každý týden vždy 
od května do konce listopadu. Svážení plastů z domácnos   se nadále provádí vždy 1x za 14 dnů v sudý 
týden a papíru z domácnos   1x za 14 dnů v lichý týden. 

Můžeme taktéž využít 86 kontejnerových stání 
v rámci města, kde je možno odložit tříděný odpad 
(plasty, papír, sklo, tetrapaky, šatstvo a hadry, ple-
chovky, fritovací olej, elektro-červené kontejnery), 
část odpadů můžeme uložit v areálu TS Český Brod 
a je tu i sběrný dvůr v Liblicích, kde se může pře-
dat kromě azbestu a eternitu prak  cky všechno. 
Další informace se můžete dozvědět na stránkách 
TS Český Brod www.tsceskybrod.cz nebo u pra-
covnic technických služeb paní Dubové mobil 
734 443 736 a paní Kovářové mobil 725 461 804. 

V roce 2018 byla zastupitelstvem schválena částka 
pro každého občana 600 Kč za svoz odpadu pro rok 
2019. Od roku 2009 až do nynější doby se tento 
poplatek navýšil o 100 Kč na jednoho obyvatele 
s trvalým bydlištěm a to především díky třídění 
odpadu. Tato částka obsahuje služby spojené se 
svozem směsného odpadu, tříděného odpadu, bi-
oodpadu, svoz odpadu z městských košů a kontej-
nerových míst, likvidace černých skládek. Zastupi-
telstvo města schválilo pro rok 2020 částku za svoz 
odpadu 756 Kč za poplatníka.

Změny v odpadovém hospodářství nás všechny 
zasáhnou již nyní. Především je to zdražení poplat-
ku za skládkování odpadu v Radimi od 1. 1. 2020 
o 200 Kč za tunu u směsného odpadu (1.245 Kč za 
1 tunu bez DPH). U bioodpadu je to pouze 20 Kč na 
jednu tunu z nynějších 180 Kč na 200 Kč za 1 tunu 
pro rok 2020. Částka 1.245 Kč za 1 tunu obsahu-

je 500 Kč poplatek státu, který se bude navyšovat 
každým rokem (2021 - 800 Kč, 2022 - 900 Kč, 2023 
- 1.000 Kč, 2024 - 1.250 Kč, 2025 - 1.500 Kč až do 
výše 1.850 Kč). 

V rámci odpadového zákona, pokud město, obec 
vytřídí určité předepsané množství odpadu, mu 
bude poskytnuta sleva (2021 – 55 %, 2022 – 60 %, 
atd.). Poplatek státu se bude zvyšovat z nynějších 
500 Kč (2021-2025 – 500 Kč) až do roku 2030 na 
800 Kč. Další zvyšování poplatku může následovat 
ze strany vlastníka skládky Radimi (2020 o 200 Kč 
na částku 1.245 Kč za 1 t pro rok 2020). Naším spo-
lečným cílem je maximálně třídit, předcházet vzni-
ku odpadu a směsný, nevytříditelný odpad produ-
kovat v co nejmenším množství.

Technické služby s vedením města již delší dobu 
připravují spolupráci s obcí Radim a dalšími sub-
jekty na vybudování překládací stanice pro směsný 
odpad v Radimi. Jeho další převážení a likvidace se 
bude provádět ve spalovně Mělník. Je však důleži-
té mít pro tuto činnost co nejméně směsného od-
padu, jelikož to nebude levná záležitost.

Na závěr roku 2019 bych Vám chtěl jménem vede-
ní TS Český Brod popřát šťastné a klidné Vánoce 
a úspěšný nový rok 2020.

Ing. Miroslav Kruliš,
ředitel technických služeb

Konec skládkování odpadů se přiblížil (r. 2024)
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Adventní výzdoba a nové schodiště v Anně
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Poslední listopadový týden před začátkem adventu jsme již chystali výzdobu našeho Domova.

Během výtvarné dílny s paní Krutskou senioři vy-
ráběli nápadité adventní svícny a věnce, které vy-
kouzlí příjemnou předvánoční atmosféru v Domo-
vě. Celkem deset svícnů a věnců našlo své místo 
v Kazetovém sále, na jídelně, v knihovně, ale hlav-
ně na chodbách, aby se každý mohl pokochat jejich 
nádherou.

Všichni klien   i zaměstnanci mají radost také z no-
vého schodiště, které jsme rekonstruovali během 
podzimu. Již delší dobu jsme přemýšleli o výměně 
nevzhledných koberců za něco vkusnějšího, ale 
stále jsme nevěděli, jakou kry  nu zvolit, ve hře byl 
nový tzv. kamenný koberec.

Nakonec, shodou šťastných náhod, jsme kontakto-
vali pana Aleše Procházku z Kamenictví v Českém 
Brodě, který se přímo nadchl naší myšlenkou úplné 
rekonstrukce a obnovy starých žulových schodů. 
Odstranění několika le  tých vrstev lepidel nebylo 
vůbec snadné, ale výsledek byl úchvatný. Obložení 

schodů žulovými dlaždicemi jen podtrhlo dokonalý 
celkový efekt.

O vymalování celého prostoru se postarala fi rma 
Malířství – Jan Petratur, a to dokonce o víkendu 
a formou sponzorského daru, za což ještě jednou 
moc děkujeme!

Krásnou atmosféru celé vstupní haly doladila také 
mramorová fontána, kterou jsme znovu nainstalo-
vali na podestu uprostřed schodiště.

Sladění barev a kvě  nové výzdoby celého prosto-
ru nám pomohla vymyslet Lucie Ulíková, která zá-
roveň během ledna bude s dětmi ze ZUŠ malovat 
obrazy na výzdobu schodiště, což bude už opravdu 
ta poslední třešinka na dortu.

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Adventní zamyšlení a vánoční pozvání
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Ve chvíli, kdy otevíráte tento časopis, stojíme na prahu nejkrásnějších svátků v roce, Vánoc. Rád tedy vyu-
žívám této příležitos   k tomu, abych vám všem popřál krásné proži   vánočních svátků.

Když jsem byl malý, prožíval jsem adventní dobu 
a následné Vánoce způsobem, který asi mnozí zna-
jí. Adventní doba mi přišla nekonečně dlouhá. Vše 
vrcholilo, když jsme se pár dní před Štědrým dnem 
„přestěhovali“ k babičce a dědečkovi, aby rodiče 
a starší sourozenci mohli doma vše připravit. To už 
napě   rostlo a pak vše vyvrcholilo – vánoční mše, 
slavnostní večeře a konečně rozbalování dárků. 
A pak usínání v pokoji, ve kterém byl rozsvícený 
vánoční stromek.

Teď, když už jsem starší, pro mě adventní doba není 
nekonečně dlouhá. Naopak, stává se ze mě starý 
člověk, kterému připadá, že vše strašně rychle le  . 
Adventní doba už není něčím, co je třeba přečkat, 
ale naopak se na ten čas hrozně těším. A čím jsem 
starší a čím déle jsem knězem,  m více mám toto 
období rád.

Je pro mě skutečně povzbuzující a potěšující vidět, 
že to s tou naší společnos   není tak zlé. Že nejsme 
společnos   individualistů uzavřených ve svém svě-

tě. Vypadá to to  ž, že na společná setkání během 
roku jen „nemáme čas“. V adventní době mohu 
být svědkem toho, kdy jsou náměs   a ulice plné 
lidí (při různých průvodech na začátku adventní 
doby), kdy se někteří ak  vně angažují v nějakých 
programech, kdy si lidé přichází nejen poslechnout 
nějakou hudbu, ale také si společně zazpívat („Ry-
bovku, koledy…).

I my, římskokatolická farnost, chceme pochopitel-
ně dát prostor k takovým setkáním. Už se to dělo 
během adventní doby v jednotlivých kostelech 
naší farnos  . Další takové příležitos   ale budou 
i o Vánocích. Proto bych Vás chtěl pozvat na vánoč-
ní mši 24. prosince, a to v 16.00 hod., nebo 24.00 
hod. v kostele sv. Gotharda v Českém Brodě. Nebo 
na již tradiční Živý Betlém, který bude v kostele 
sv. Gotharda ve středu 25. prosince od 15.00 hod. 
Rádi také otevřeme některé dny kostel k prohlíd-
ce Betléma, respek  ve k výstavě Betlémů v ocho-
zu kostela. Více na webových stránkách farnos  
– www.farnostcbrod.cz

Věřím, že v těchto týdnech je většina lidí šťastnější 
než během roku. A že je to právě také kvůli tomu, 
že máme čas na to, na co ho jindy nemáme. A tak 
si říkám, kdy objevíme, že takto bychom mohli žít 
i v dalších měsících nadcházejícího roku.

S přáním dobrého vstupu do nového roku

R.D. Mar  n Sklenář

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Již tře  m rokem se budou konat v Českém Brodě koncerty klasické vážné hudby Klasika Viva. 

V roce 2020 se mohou příznivci tohoto projektu 
těšit na několik mimořádných hudebních zážitků, 
rádi bychom odtajnili program na jaro.

V neděli 9. února 2020 od 19.00 se mohou návštěv-
níci zaposlouchat do tónů smyčcového kvarteta 
Franze Schuberta „Smrt a dívka“. Toto raně roman-
 cké dílo bývá prubířským kamenem všech smyč-

cových kvartetů a pro svou technickou náročnost 
a pro nároky na absolutně přesvědčivý hudební 
přednes je mohou hrát jen ta nejzralejší a nejlepší 
smyčcová kvarteta. Nechme se unést výkonem Do-
ležalova kvarteta a těšme se na jeho výkony.

V neděli 29. března 2020 také od 19.00 se zase 
můžeme těšit na hudbu z období českého raného 
baroka. Adam Václav Michna z Otradovic je sice 
znám především svými písněmi, které se hrávají 
o vánočních svátcích (především Ch  c, aby spal), 
ale Ensemble Inégal ho představí jako významné-
ho českého skladatele a básníka v překrásné sbírce 
písní „Loutna česká“. Uslyšíme nejen zpěv, ale také 
varhany, loutny a další historické nástroje.

Posledním koncertem jarní čás   Klasika Viva bude 
v neděli 19. dubna 2020 od 19.00 vystoupení čes-
kého fl étnového mága Jiřího S  vína. V koncertu 
nazvaném „Pocta baroku“ zazní hudba J. S. Bacha, 
A. Vivaldiho, G. P. Telemanna v jedinečném prove-
dení jednoho z našich nejlepších fl étnistů, který vy-
stoupí společně s cembalistou Václavem Uhlířem.

Všechny koncerty se konají v sále sokolovny Český 
Brod. Vstupenky je možné zakoupit v Informačním 
centru Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1, tel.: 
321 612 218, 321 612 219, v Drogerii paní Vondry-
sové a také online na www.klasikaviva.cz.

Pro ty z Vás, kteří plánují navštěvovat koncerty pra-
videlně, je také pro rok 2020 připraven Klub přá-
tel Klasika Viva. Po zaplacení příspěvku 200 Kč na 
kalendářní rok je zájemcům vystavena kar  čka na 
jméno. Díky kar  čce je možné kupovat vstupenky 
na koncerty Klasika Viva se slevou až 50 %. Více in-
formací na webu Klasika Viva nebo v Informačním 
centru Český Brod.

MgA. Roman Janků, Klasika Viva

Klasika Viva láká na Jiřího S  vína

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Mezi občany města Český Brod byly dne 8. 11. 2019 v radničním sále městského úřadu při-
vítány tyto dě  : Jakub Škuta, Sofi e Marešová, Jakub Novák, Nella Králová, Petr Němec, Mia 
Paclt, Nella Kratochvílová, Aneta Šmídová, Pavol Hudzík, Eliška Faladová,Nela Šubrtová, Ro-
bin Chlouba, Aneta Macho, Bořivoj Jan Skýpala, Michaela Staňková, Lukáš Nechvátal, Liliana 
Hendrychová, Petr Štěpánek, Eduard Polák, Apolena Pavelková, Benedikt Král, Daniel Lend-
hardt a David Lendhardt. Rodičům blahopřejeme a přejeme hodně rados   z dě  . Další vítání 
občánků je naplánováno na jaro příš  ho roku, rodiče mohou přihlašovat své dě   osobně 
v kanceláři matriky, e-mailem na krizkova@cesbrod.cz nebo vojackova@cesbrod.cz, telefo-
nicky na 321 612 142 nebo 321 612 144.
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K začátku roku neodmyslitelně patří milá a užitečná tradice. Tři králové, kteří obcházejí domy a přinášejí 
s sebou známé požehnání K + M + B a přání rados   v novém roce i prosbu o pomoc potřebným a na oplát-
ku za každý (i drobný) příspěvek věnují jako malý dárek tříkrálové cukříky a kalendáře.

Jejím cílem je popřát lidem šťastný nový rok a for-
mou příspěvků do zapečetěných kasiček získat 
fi nance na dobročinné projekty v ČR i zahraničí. 
Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo v naší 
obci (i tentokrát podpoříme Domácí hospic Nablíz-
ku, působící i na Českobrodsku), 15 % využívá na 
své projekty Charita ve středních Čechách a 10 % 
putuje na pomoc potřebným do zahraničí. V loň-
ském roce se takto na území ČR vybralo neuvěři-
telných 122,3 milionu Kč. V naší farnos   se v roce 
2019 vybralo krásných 147.356 Kč.

Za vybrané peníze samozřejmě nevrá  me nikomu 
zdraví nebo rodinu, ale rozhodně vybraný obnos 
pomůže potřebným ulehčit jejich ob  že. Sbírka 

se pochopitelně „neděje“ sama od sebe, stojí na 
jednotlivých dobrovolnících, nebojím se říci – na 
každém z nás-vás. Proto bychom chtěli požádat, 
poprosit, všechny lidi dobré vůle o pomoc s účas-
  na obchůzkách. Na koledování není žádná věda 

– stačí si vzít papírovou korunu, kasičku a křídu, do-
stat vytyčenou lokalitu a jde se na věc. Obchůzka 
trvá podle chu  , většinou ne déle než dvě hodiny, 
dětské koledníky to zpravidla velmi baví. A ruku na 
srdce – co to jsou dvě hodiny ak  vní charity?

Patricie Červená
charita.ceskybrod@gmail.com

Tři králové opět vyrazí na koledu – pojďte také
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Jima Morrisona, Kurta Cobaina, Dona Juana a dalších více než 150 aukčních položek dražilo při Benefi ci 
pro LECCOS téměř 100 hostů 8. ročníku tohoto tradičního večera. Charita  vní akce ve prospěch ak  vit 
a služeb LECCOS, z. s. se uskutečnila 29. 11. 2019 v prostorách KD Svět v Českém Brodě.

Večer zahájil moderátor Rey Koranteng, který po 
krátkém přivítání hostů pozval na podium taneč-
nice z Taneční konzervatoře Brno. Předvedly mo-
derní taneční kreaci s názvem Zrychlený čas. Poté 
pozval moderátor na podium předsedkyni a ma-
nažerku Janu Kratochvílovou, která představila 
ak  vity LECCOS a poděkovala dárcům, návštěvní-
kům a dobrovolníkům večera. Moderátor zahájil 
 chou aukci a představil její pravidla. Hosté dostali 

dvě hodiny na to, aby v  ché aukci získali položky, 
o které měli zájem. Velký souboj proběhl o grafi cké 
listy výtvarnice Lucie Ulíkové. Její dvě grafi ky, origi-
nálně pojaté tváře zpěváků Jima Morrisona a Kurta 
Cobaina, se dohromady vydražily za 34.000 Kč. Vel-
ký zájem byl také o guatemalský rum Ron Zacapa 
a šampaňské značky Möet. Nemalý dražební sou-
boj proběhl o další položky - vstupenky do divadla, 
kosme  ku, kvalitní vína, hračky, vánoční ozdoby, 
šperky či krásnou patchworkovou deku.

Po ukončení  ché aukce vystoupily opět mladé 
tanečnice, tentokrát s choreografi í lidového tance 
a opět sklidily velký potlesk. Hosté napjatě oče-
kávali veřejnou aukci, kterou moderátor uvedl 
společně s fundraiserkou LECCOSu Janou Popo-
vičovou. První položkou s názvem Srdce byl origi-
nální obraz z barevných bavlnek vyrobený dětmi 
z NZDM Klub Zvonice. Z původní vyvolávací ceny 
100 Kč vystoupala jeho konečná cena na krásných 
3.500 Kč. Poče  , byl název druhé položky. Půvabná 
kolorovaná fotografi e Lumíra Žemly se vydražila za 
pěkných 3.300 Kč. Ani ve veřejné dražbě nechyběla 
další z překrásných grafi k Lucie Ulíkové. Konečná 
cena jejího obrazu Marilyn Monroe vystoupala na 

10.000 Kč. Poslední položkou ve veřejné aukci byla 
krásná váza z borovicového dřeva, kterou pro tuto 
benefi ci vyrobil pan Rudolf Valenta. Průběh její vý-
roby fotografi cky zdokumentoval a svázal do malé 
knížky jako překvapení pro nového majitele, který 
jí získal za úctyhodných 5.000 Kč. Malý koncert po 
ukončení veřejné aukce si pro hosty připravila kape-
la M.A.S.H. V průběhu celého večera bylo pro hosty 
připraveno bohaté a rozmanité občerstvení formou 
rautu. Očekávaný výsledek Benefi ce pro LECCOS 
oznámil hostům moderátor společně s organizá-
tory večera. Letošní večer přinesl zisk 125.000 Kč. 
Všechny tyto peníze podpoří ak  vity a služby, kte-
ré pomáhají potřebným rodinám s dětmi a dětem 
a mládeži. Děkujeme všem dárcům, návštěvníkům, 
dobrovolníkům! Více na www.leccos.cz

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

Benefi ce pro LECCOS 2019
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Tak jako každý rok, i tento proběhlo přespání.

Již od první chvíle jsme z našich malých rekrutů 
cvičili speciální jednotky. Na to, aby prokázali svou 
bojeschopnost, museli rozdělat oheň a použít ho 
ke svému prospěchu. Rozhodli se, že si budou opé-
kat rohlíky a marshmallowny. Poté, co dokončili 
výcvik, přesunuli se do základny, kde nastal první 
problém.

Nikdo z rekrutů to  ž neměl zbraně ani peníze, 
museli si tedy vydělat na své vybavení plněním 
všemožných zakázek. Když už měli vše potřebné, 
zachvá  l naše rekruty hlad. Naštěs   měl rekrut 
z jejich řad narozeniny, a tak měli ke svačině naro-
zeninový dort.

Občerstvení proběhlo rychle, a tak mohli začít tré-
novat se střelnými zbraněmi. Zakrátko byli všichni 
dostatečně schopni na to, aby se mohli vydat na 
reálnou misi pro   nepřátelským jednotkám. Boj 
byl zdlouhavý a ve všech směrech náročný. Setmě-
lo se a střelba ustala. Rekru   si udělali ležení a pro 
zlepšení morálky se dívali na fi lm. Ráno na nic ne-
čekali a nepřátele překvapili se svítáním. Netrvalo 
dlouho a nebyl nikdo, kdo by se jim postavil. Mohli 
tak s klidným svědomím a pocitem úspěchu odejít 
domů.

Fran  šek Máj, Psohlavci 14

Přespání Tygříků a Krabíků

VÁNOČNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
Ve dnech 23. 12. - 1. 1. 2020 bude uzavřen sběrný dvůr v Liblicích z důvodu vánočních a no-
voročních svátků, naposledy bude otevřen dne v sobotu 21. 12. 2019. Běžný provoz začíná 
v pátek dne 3. 1. 2020. 
Všem občanům Českého Brodu přejeme krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2020. 

Za Technické služby Český Brod Ing. Miroslav Kruliš

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Finanční odbor upozorňuje občany, že po novém roce budou opět rozesílána Oznámení o vý-
ši a způsobu úhrady místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem na rok 2020 
a Oznámení o výši a způsobu úhrady místního poplatku ze psů za rok 2020. Prosíme občany, 
aby vyčkali s úhradou na tato oznámení a při platbě použili přidělený variabilní symbol. 

Děkujeme za pochopení.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Ve středu 20. 11. 2019 jsme se vypravili celá třída na sázení stromů. Ráno jsme měli přednášku od pana 
Ing. Ros  slava Vodičky, který nám vysvětlil postup sázení a poté už jsme v pracovním oděvu a obuvi vyra-
zili k polní cestě, která spojuje Český Brod a Štolmíř. 

U místa zvaného Útulna tak přibyly ořešáky a hruš-
ně, podél rákosin jsme vysadili duby. Celkem se 
nám podařilo vysadit okolo 25 stromů podél polní 

cesty. Za práci jsme byli odměněni teplým čajem, 
opečeným buřtem a sladkou tečkou v podobě kolá-
če. Tento společně strávený den jsme si užili, jsme 
rádi, že jsme odvedli kus práce a pomohli udělat 
něco užitečného. Jako třída věříme, že vysazené 
stromy vyrostou a budou všechny pocestné těšit 
svými plody a s  nem. 

Děkujeme za možnost se zúčastnit takovéto akce 
a přidat ruku k dílu. Už se těšíme, až se na jaře spo-
lečně vydáme na výlet a cestou nám budou dělat 
radost „naše vysazené stromy“.

Anna Králová,
Gymnázium Český Brod

Českobrodš   studen   gymnázia a sázení stromů

V sobotu 20. 11. se náš skautský oddíl zúčastnil HavranCupu v Kolíně.

HavranCup je fl orbalový turnaj, který pořádají 
skau   z Kolína. Na tomto turnaji mohou hrát pou-
ze skau   a skautky, tedy kluci a holky do šestnác   
let. Bylo pro nás připraveno dokonce i občerstvení, 
energii jsme mohli dobít párkem v rohlíku s kečup-
em nebo s hořčicí a limonádou. 

Po řadě náročných soubojů přišlo vyhlašování výsled-
ků. Naše středisko Ing. Ládi Nováka z Českého Brodu 
se umís  lo na prvním místě! Dostali jsme každý svoji 
vlastní zlatou medaili a jeden veliký zlatý pohár, kte-
rý jsme si vystavili do klubovny. Vyhlašovala se tam 
také kategorie nejlepší střelec. Nejlepším střelcem 
byl hráč z našeho týmu s počtem 21 vstřelených gólů, 
druhý měl 14 vstřelených gólů a tře   nejlepší střelec 
byl také z našeho týmu s počtem 9 vstřelených gólů. 
Našimi soupeři bylo pět týmů, např. Surikaty z Kolína 
nebo Havráňata z Kolína. Z toho nás porazili jediní, 
a to Másla z Kostelce nad Černými Lesy, ale   pak 
jednou prohráli s Havrany z Kolína, takže rozhodova-
lo celkové skóre a to jsme měli vyšší my.

Tento turnaj se hrál v hale na Střední průmyslové 
škole Kolín, v Heverově ulici. Tohoto turnaje se 

účastníme každý rok a tento rok jsme poprvé vy-
hráli. Přitom naše podmínky nebyly jednoduché - 
bylo nás celkem pět, z toho jeden byl v bráně a čty-
ři hráči na hřiš  ,  m pádem jsme vůbec nemohli 
střídat. Ale vydali jsme ze sebe všechno a vypla  lo 
se – první místo je tentokrát naše. Bylo to super 
a moc se nám to všem líbilo. Takže příš   rok zase 
hurá na HavranCup.

Za skauty ze střediska Ing. Ládi Nováka Český Brod
Jakub Vlasák - Frest

HavranCup 2019

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
prosinec 2019prosinec 2019



23Ze společnosti

V sobotu v 16. 11. jsme se světluškami vyrazily na zámek Radim. 

Holky se moc těšily, a to i přes to, že už to tam ně-
které znají z minula. Ráno jsme se sešly na nádraží 
a vyrazily jsem směr Pečky, kde nás vyzvedla Anič-
ka, která nám coby domorodkyně dělala celý den 
průvodkyni.

Z Peček jsme vyrazily do Dobřichova, kde jsme se 
napojily na naučnou stezku Markomanů. První za-
stavení bylo na návsi v Dobřichově, kde jsme se do-
zvěděly, že Markomani byl germánský kmen. Dále 
jsme pokračovaly ke kostelu Nejsvětější Trojice 
a dál směr Radim. Po cestě jsme si na Pičhoře daly 
pořádný oběd a pokochaly se výhledem na Pečky 
a blízké okolí. Holky pak prolezly markomanskou 
osadu a pokračovaly jsme dál v cestě k dalším na-
učným cedulím. Cesta ubíhala velice rychle a díky 
dobré náladě a krásnému počasí jsme vcukuletu 
úspěšně dorazily na zámek Radim. 

U zámecké brány nás přivítal zámecký pán a stádo 
zvědavých koz, které holky zaujaly na první pohled. 
Na nádvoří jsme si daly svačinu a netrpělivě čekaly 
na prohlídku zámku. Po chvilce si nás vyzvedla paní 
průvodkyně ve středověkých šatech a vzala nás do 
zámku. Prohlídku jsme zahájily v dámské ložnici 
a pokračovaly jsme do reprezentačních místnos  . 
Tam jsme dostaly typické zámecké papuče, a to 
se holkám moc líbilo (kdo už se někdy klouzal po 
hradních či zámeckých sálech v papučích, ten ví, 

o čem je řeč). Řekla bych, že po naší návštěvě měli 
parkety jak nové. Nejvíc se holkám líbilo v pokoji 
kouzelníka, v kuchyni a v hladomorně, kde průvod-
ci rozhodli, že nás tam nechají - naštěs   si to na 
poslední chvíli rozmysleli. Návštěvu zámku jsme 
ukončily krmením místních koz v zámecké zahradě. 
Pak jsme vyrazily na nádraží. 

Po cestě do Brodu nám holky říkaly, co se jim všech-
no líbilo. Každé se líbilo něco jiného, ale sborově se 
shodly, že by v zámku bydlet nechtěly, protože je 
tam zima a je moc velký na uklízení. Po návratu do 
Brodu jsme šly ještě na hřiště a pak jsme se všech-
ny rozešly domů na teplý čaj.

Za oddíl světlušek skautského střediska
Ing. Ládi Nováka Jana Takáčová

Výprava světlušek na zámek Radim
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Jako každý rok, i letos jsme pro sokolské dě   uspořádali Mikulášskou akademii, kde malí i větší sokolíci 
z našich oddílů ukázali ve svém vystoupení rodičům a prarodičům kousek ze své bohaté činnos  .

Před naplněnou sokolovnou se tak postupně vy-
střídaly dě   ze sebeobrany, scénického tance, 
z oddílu rodičů a dě  , aerobiku i všech oddílů vše-
strannos  , počínaje předškoláky a konče staršími 
dětmi z II. stupně.

Milým hostem na naší akademii byla Základní 
umělecká škola, která ukázkami z činnos   taneční-
ho oboru program příjemně oboha  la.

Po všech vystoupeních konečně přišel ten, na koho 
všichni netrpělivě čekali: Mikuláš. Přišel sám, pro-
tože anděl s čertem celou akademii uváděli, a tak 
byli mezi námi už od samého začátku. Ale důleži-
té bylo, že Mikuláš nepřišel s prázdnou. Měl pro 
všechny dě   – a tentokrát i pro ty, které za  m do 
Sokola nechodí - připravenu nadílku. A malý dárek, 
jako symbolické poděkování za dobrovolnou celo-
roční práci s dětmi, obdrželi i naši cvičitelé. Je jas-
né, že za nadílku se má poděkovat. Proto na úplný 
závěr všichni Mikulášovi, čertovi a andělovi zazpí-
vali krásné vánoční koledy.

Jak je napsáno v  tulku tohoto článku – byla u nás 
Česká televize. Natáčela zde pro pravidelný týde-
ník vysílaný na ČT Sport, který se jmenuje velmi 
příznačně: Sokolský zpravodaj. V případě zájmu 
jej najdete na našich stránkách www.sokolbrod.cz, 
stejně jako spoustu aktuálních informací o našem 
Sokole. A Česká televize k nám přijede na konci 
ledna znovu a tentokrát bude natáčet pro stanici 
„Déčko“ a předmětem zájmu televize budou naše 
oddíly všestrannos  .

Nejen budova Městského úřadu má nový kabát. 
Má ho i úplně poslední strana naší sokolovny. Po-
vedlo se nám zateplit fasádu budovy v Kollárově 
ulici na její zadní straně. Sokolovna je tedy, ales-
poň, co se jejích stěn týká, hotova kolem dokola. 
A protože předání fasády proběhlo přesně v den, 
kdy k nám přišel Mikuláš, věříme, že na jejím včas-
ném dokončení i nad slušným počasím ve dnech 
budování držel právě on ochrannou ruku. 

Každopádně ať už tomu tak bylo či nikoliv, nic to 
nemění na tom, že všem českobrodským občanům 
přejeme krásný adventní čas, pohodové vánoční 
svátky a vše dobré do roku 2020.

Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod

Sokolovnu navš  vil Mikuláš i Česká televize
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SOŠ v Liblicích v tomto školním roce opět organizuje výměnné pobyty s naší dlouholetou partnerskou ško-
lou ve Francii a já měla tu možnost se toho zúčastnit.

Abych byla upřímná, zpočátku jsem měla obavy 
ohledně všeho. Jaké tam bude jídlo, počasí, intr, 
či dokonce lidé, ale zjis  la jsem, že můj strach byl 
zbytečný.

Jídlo, ze kterého jsem měla největší obavy, neboť 
jsem bohužel velmi vybíravá, mile překvapilo svou 
pestros   a kvalitou. Ve školní jídelně nikdy nechy-
běl hlávkový salát a ovoce, na jídelníčku byly i tako-
vé delikatesy jako rostbíf nebo kozí sýr.

Intr, u kterého nikdy nevíte, co čekat, byl nakonec 
super, dost nás sblížil.

Jediné co mohu našemu ubytování vytknout, byla 
jeho velmi striktní pravidla, která se musela dodr-
žovat. Žádné holky na chlapecké sekci a obráceně, 
večerka a naprosté  cho v 22.00. Francouzš   stu-
den   dokázali dělat ještě minutu před večerkou 
nehorázný rámus, ale jakmile padne desátá, už leží 
a jsou po  chu, což nás s kamarádkami zpočátku 
opravdu mátlo.

Naše partnerská škola pro nás na celý týden měla 
přichystaný program, který se skládal ze spousty 

zajímavých věcí a míst. Samozřejmě proběhla pro-
hlídka školy, kde jsme měli možnost nahlédnout do 
učeben. Viděli jsme výuku v rámci oboru Sociální 
služby, zaujalo mě, jak studentky připravovaly lah-
vičky pro kojence. Druhý obor na partnerské škole 
je Chov a drezura koní, takže jsme mohli navš  vit 
stáje a pozorovat studenty při tréninku v jízdárně.

Z programu bych ráda uvedla návštěvu solivaru 
v Arc-et-Senans, který patří na Seznam světového 
dědictví UNESCO, prohlídku starého špitálu v Beau-
ne, prohlídku vinic spojenou s exkurzí ve vinařství 
a degustací vína, vodopády, při kterých nám bohu-
žel už počasí nepřálo, avšak jejich krása to vynahra-
zovala a jako poslední Fort des Rousses, což byla 
vojenská pevnost, kde zraje sýr Comté, který jsme 
mohli ochutnat. Program byl opravdu bohatý a je 
až obdivuhodné, kolik jsme toho za týden s  hli.

Za mě se celý týden vyvedl a jsem ráda, že se o nás 
partnerská škola tak dobře starala a že nám ukázala 
kus krásné přírody. Teď už se těšíme na pobyt fran-
couzských studentů u nás v březnu příš  ho roku.

Adéla Kaločaiová, 1. A SOŠ Liblice

Na výměnném pobytu ve Francii
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Poslední listopadový týden začaly ve třídě 2. B přípravy na Vánoce. A hned první úkol byl pro druháky dost 
náročný, vyráběli adventní věnec.

Z domova si dě   přinesly slámový věneček, svíč-
ky, větvičky a sušené ovoce, přírodniny nebo jiné 
ozdoby. Ve čtvrtek vytvořily zelený základ, v pátek 
vše dozdobily. Výsledek potěšil dě   a snad i rodiče. 
Ve třídě zůstal ještě jeden věnec, na kterém v pon-
dělí druháci zapálili první svíčku. Další výzvou bude 
sestavování tradičních skleněných perličkových oz-
dob od fi rmy Rau  s z Krkonoš.

Ani dě   z 1. C se nenechaly zahanbit. S příchodem 
adventu se ve třídě objevil papírový stromeček, 
který každý den zdobí vlastnoručně vyrobenou 

ozdobičkou z papíru. Při pracovních činnostech 
se dě   pro změnu pus  ly do barvení a zdobení ši-
šek z borovice. Ty rozvěsí až na ten pravý vánoční 
stromek, který se jistě co nevidět objeví ve třídě. 
Všichni se na něj moc těší. Snad všechny tyto před-
vánoční přípravy zkrá   dětem nekonečně dlouhé 
čekání na nejkrásnější svátky roku.

Všem přejeme krásný adventní čas.

Mar  na Hálová a Jitka Jermanová,
tř. uč. ZŠ Tyršova

Advent na 1. stupni ZŠ Tyršova

Kul  vovaný projev, profesionální přednes, příkladná výslovnost, ukázková práce se zvukovou stránkou ja-
zyka a v neposlední řadě opravdová láska k literatuře – to všechno jsou atributy pana Jiřího Brože, bývalé-
ho herce kolínského divadla, který do naší školy již mnohokrát zavítal.

Dovolte krátké ohlédnu  . V nedávné minulos   jsme 
vyslechli např. přednášku o Jiřím Suchém, známém 
představiteli české hudební a divadelní kultury, kte-
rý stále působí i v pokročilém věku v divadle Sema-
for. Milovníky přírody a sportu zaujal pořad o Otovi 
Pavlovi, jehož tvorba se vícekrát dočkala fi lmového, 
televizního i jevištního zpracování.

Za  m poslední přednáška se týkala důležitého vý-
ročí, kdy jsme slavili 100 let od vzniku samostatné 
republiky. Datum 28. říjen je samozřejmě spjato 

s osobou T. G. Masaryka, který se zasloužil o to, že 
jsme se stali svobodným národem. Masaryk prožil 
dětství chudého venkovského chlapce, na jehož 
vzdělání v rodině nebyly peníze. Přesto se nakonec 
díky své pracovitos  , vytrvalos   a píli stal dokto-
rem fi lozofi e a profesorem na univerzitě. Jako pre-
zident byl národem milován.

A co nás čeká v následujících dnech? Bude to před-
náška o Josefu Škvoreckém, rodáku z Náchoda, 
který v roce 1969 se svou ženou Zdenou Salivaro-

Významné osobnos   v pořadech Jiřího Brože
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Rok se s rokem sešel a opět k nám přijal pozvání pan Polach se svými kamarády.

Po loňské českobrodské premiéře, která byla u na-
šich dě   velmi úspěšná, jsme se opět těšili na jeho 
vystoupení. Úlohu nováčků sehrály dě   z prvních 
tříd, jejichž očekávání bylo obrovské, jelikož se 
s panem Polachem a jeho Matýskem dosud nemě-
ly možnost vidět. Všichni jsme se shromáždili spo-
lečně s vychovatelkami v sokolovně, někdo dokon-
ce s rodiči a mladšími sourozenci. Vzájemně jsme 
se přivítali s hostem a toužebně vyhlíželi Matýska.

Program začal vystoupením nové postavičky, med-
věda Garyho, který si s panem Polachem v  pně 
vyprávěl. Medvědovi jsme byli představeni my, 
českobrodské dě   i naše město. Garymu jsme se 
samozřejmě líbili, protože tleskáním jsme mu dá-
vali najevo, že je náš kamarád. Další vystupující 
byla opička Judy, která si ke svému vystoupení vy-
brala Ríšu z družiny druháků, a vymýšleli společně 
legrační chvíle na pódiu. Ještě několik dě   si zasou-
těžilo a dostalo sladkou odměnu a už se začal o slo-

vo hlásit hlavní vystupující, kterým byl samozřejmě 
Matýsek. Přivítání bylo přímo hurónské! Líbilo se 
mu to a zábava vrcholila. Pusu nezavřel jak Mates, 
tak jeho ,,ta  nek“ a špičkovali se, naoko se na sebe 
zlobili, pošťuchovali a my jsme se smáli a smáli. Po-
hádkou o Červené karkulce, kde nevystupoval vlk, 
ale Matýskova Kačenka, se s námi oba rozloučili 
a následovalo rozdávání obrázků s podpisem pozva-
ného hosta. Ještě jsme zhlédli humorný přídavek, 
kde v hlavní roli vystupoval fotbalový trenér z Čes-
kého Brodu v masce a tomu se dě   upřímně smály 
také a to byl opravdu konec zábavného odpoledne. 
Tak zase příš   rok, Matýsku! A děkujeme.

Renata Krulišová,
ved. vychovatelka ŠD ZŠ Tyršova

Veselé odpoledne ve školní družině

vou odešel do exilu a stal se profesorem literatury 
v Torontu. Získal řadu pres  žních literárních cen 
a uznání. Nakladatelství manželů Škvoreckých (Six-
ty-Eight Publishers) jako první  tul vydalo známou 
knihu Tankový prapor. 

Děkujeme panu Brožovi za pěkné pořady, díky kte-
rým víme, že knížka se může stát naším kamará-
dem nejen při společné četbě ve škole.

Kristýna Formanová a Lucie Blažková, 9. B, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Věra Fišarová, ZŠ Tyršova
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Ve škole si připomínáme významné událos   z historie naší České republiky nejen ve vyučování. Již popat-
nácté jsme v Základní škole a Prak  cké škole uspořádali Turnaj o Pohár 17. listopadu v sálové kopané.

Letos to bylo o to slavnostnější, že jsme si  mto 
sportovním kláním připomněli dvě kulatá výročí - 
30. výročí Sametové revoluce a také 80. výročí ode 
dne, kdy byly po pohřbu studenta Jana Opletala, 
který byl projevem odporu českého lidu pro   ně-
mecké okupaci Čech a Moravy, v roce 1939 uzavře-
ny české vysoké školy a představitelé vysokoškolá-
ků byli zatčeni a 9 z nich popraveno.

Náš turnaj je připomínkou těchto významných 
historických událos  , ale také ukázkou bojovnos  , 
přátelství, týmové spolupráce a kvalitních sportov-
ních výkonů všech zúčastněných sportovců.

Turnaje se letos zúčastnilo 5 týmů, které odehrály 
turnaj systémem „každý s každým“. Nad turnajem 
převzala záš  tu i letos Asociace školních spor-
tovních klubů. Role rozhodčích se ujali studen   
českobrodského gymnázia a zhos  li se své role 
na jedničku. Všechny zúčastněné týmy předvedly 
kvalitní sportovní výkony v duchu fair play. Nako-
nec se  m nejúspěšnějším stal celek domácích, 
který neztra  l v turnaji ani bod, a tak kromě zla-
tých medailí při slavnostním vyhlášení mohli naši 

fotbalisté zvednout nad hlavu a do ročního držení 
tak získali putovní Pohár 17. listopadu. Stříbrné 
medaile si odvezli hráči z Kolína a bronzové pak 
si odvezli fotbalisté do Býchor. Děkujeme všem, 
kteří se zasloužili o průběh turnaje, i všem zúčast-
něným družstvům za předvedené výkony a těšíme 
se na setkání na Vánočním turnaji v přehazované 
12. prosince, nebo na naší tradiční výstavě od 12. 
do 16. prosince v prostorách školy.

žáci ZŠ a PrŠ Český Brod

Turnaj na počest 17. listopadu se konal už popatnácté
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Hejtmanův pohár jsme získali už potře   v řadě
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Sice už je více jak čtvr  na školního roku za námi, ale my jsme si nedávno mohli připomenout náš velký 
úspěch toho školního roku minulého. To jsme se počtvrté v řadě zapojili do celoroční celostátní soutěže 
Hejtmanův pohár.

Hejtmanův pohár je soutěž, do níž se zapojuje celá 
škola. Žáci v ní kromě sportovního vyži   při zdolává-
ní stanovené opičí dráhy plné krea  vních překážek, 
plní další vyhlášené ak  vity, do kterých se často 
musí zapojit také učitelé, nebo ostatní zaměstnan-
ci školy, nebo vytvářejí audiovizuální dokumentaci 
jednotlivých akcí. Je to také o vytrvalos  , spoluprá-
ci žáků, ale i o vzájemné podpoře a respektu. Do 
Hejtmanova poháru se tak opravdu zapojil podle 
svých možnos   téměř každý z naší školy.

Výsledky Hejtmanova poháru jsme se sice dozvě-
děli v samém závěru školního roku a měli jsme teh-
dy velkou radost, že se nám již potře   podařilo po-
razit naše tak trochu již tradiční rivaly ze Základní 
školy Dolní Kralovice nebo ze Základní školy Magic 
Hill z Říčan, ale tu slavnostní chvilku jsme si mohli 
užít teprve nedávno.

Slavnostní vyhlášení se odehrálo v nádherném 
prostředí Brožíkova sálu na Staroměstské radnici 
v Praze, při kterém se sešli vždy čtyři zástupci žáků 
tří nejlepších škol všech 14 krajů České republiky. 
Hejtmanův pohár jsme si převzali z rukou pana 
předsedy Asociace amatérských sportů ČR Mi-
lana Kočího, radního Středočeského kraje pana 
Mar  na Hermana a radního hlavního města Prahy 
pana Víta Šimrala za přítomnos   televizních kamer 
a dalších médií. Moc nás potěšilo, že jsme dobře 
obstáli i v celostátním žebříčku, umís  li jsme se na 
3. místě ze všech zapojených škol České republiky.
Po slavnostním předání jsme byli ještě pozváni 
k prohlídce historických prostor Staroměstské rad-

nice. Největším našim zážitkem asi bylo, že jsme 
zevnitř mohli sledovat, jak funguje orloj. 

Už se těšíme na další ročník, který bude zahájen 
ještě do Vánoc, a vyzýváme  mto ostatní základní 
školy, aby se do této prima soutěže také zapojily. 
Garantujeme vám, že si dobře protáhnete tělo, 
hodně nového se naučíte a navíc se budete při pl-
nění úkolů dobře bavit. 

Zástupci ZŠ a PrŠ Český Brod na slavnostním pře-
dání v Praze – dva Lukášové, Kuba a Vítek
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Dva roky jsou velmi krátká doba na hodnocení činnos  , ale i tak toho není málo, co se nám za tu dobu 
podařilo. Srdcovky z.s. je spolek, který v loňském roce zahájil svou činnost příměstskými tábory o letních 
prázdninách a hned od září pravidelnými ak  vitami pro dě   a jednorázovými ak  vitami pro dospělé.

V letošním roce pokračujeme  m, co se nám v prv-
ním startovacím roce osvědčilo. Získáváme zku-
šenos  , školíme se a rozšiřujeme nabídku ak  vit 
nejen pro dě  , ale i pro dospělé. V letošním roce 
jsme pořádali závody koloběžek, dva běhy letních 
příměstských táborů, které byly plně obsazené, 
a pokračujeme v pravidelném celoročním kurzu 
vaření pro dě  , jenž patří mezi naše nejúspěšnější 
projekty. V současné době kurz navštěvuje 14 dě   
jedenkrát týdně, všichni kuchařš   učni jsou neu-
věřitelně šikovní, zvládnou již připravit několik po-
lévek, hlavních jídel, dezertů, předkrmy a nyní už 
i vánoční cukroví. Dě   s námi také tvořily v rámci 
jednodenních kurzů velikonoční dekorace, hall-
loweenské dýně a vánoční dárky. 

Pro dospělé jsme letos pořádali kurz Nízkosacharido-
vý životní styl jako formu prevence cukrovky a kar-
diovaskulárních chorob, jarní i podzimní kolo kurzu 
prak  ckého využi   bylin s bylinkářkou Míšou Bro-

šovou z Beskyd a vánoční setkání s tvorbou ozdob 
a drobných dárků. Počet členů Srcovek se na konci 
roku zaokrouhlil na 80 osob, tedy převážně dě  . 

Pro příš   rok máme v plánu pokračovat v podob-
né činnos   jako dosud, kterou bychom rádi rozšířili 
o další pravidelné ak  vity i jednodenní kurzy pro dě   
i dospělé. Rádi bychom za tým Srdcovek všem popřá-
li klidné a požehnané Vánoce a novém roce mnoho 
srdečných okamžiků, setkání, prožitků a pocitů.

Marcela Chuchlová

Srdcovky hodno   uplynulý rok
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V prosinci u nás ve Slavoji bilancujeme s předsedy a hospodáři oddílů, jaký že byl skoro uplynuvší rok. Ten 
archaismus je asi na místě, protože tuto tradici máme již dlouho. Na druhé straně se všemi členy Slavoje 
se setkat nelze (je nás přes 900). Jim a veřejnos   se snažíme vše sdělit ve výroční zprávě včetně její eko-
nomické čás  . Proto i čtenáře Zpravodaje chci odkázat na naše internetové stránky (www.tjslavojcb.cz) 
či facebook TJ či oddílů, na kterých jsou především fotky z akcí. 

Často slýcháváme, že jsme uzavřená sportující spo-
lečnost, která se nezajímá o sport pro veřejnost. 
Zkusím tedy zrekapitulovat akce pro veřejnost, 
která se chce dostat do pohybu pouze v rekreač-
ním duchu.

Asi tou největší akcí loňského roku bylo Město 
v pohybu, se zaměřením na školní sportovní pro-
jektové dny pro žáky 1. stupně, seniory a kolegy 
z ostatních pě   Brodů v akci Brody sportují. So-
botní fi nále bylo spojeno s ofi ciálním otevřením 
rekonstruovaného atle  ckého areálu.

Pokud jde o nesoutěžní činnost, pořádali jsme le-
tos dva turnaje fl orbalu, jeden pro dě   od 6 do 12 
let, druhý pro dě   od 6 do 15 let ve dvou věkových 
kategoriích, dva turnaje stolního tenisu pro dě   
od 6 do 15 let také ve dvou věkových kategoriích 
a jeden turnaj v badmintonu pro celou rodinu nás 
čeká v prosinci, kde budou rozdělené dvě věkové 
kategorie dě   a jedna kategorie dospělých. Velká 
část ak  vit atle  ky je zaměřena na veřejné závo-
dy. Dále jsou pro veřejnost otevřeny turnaje typu 
Posvícenecký koláč, Liblický turnaj smíšených druž-
stev ve volejbale, pro neregistrované turnaj v no-
hejbale.

Díky projektu Můj klub se můžeme věnovat i vše-
obecné sportovní přípravě, která je vhodná nejen 
jako doplňková ak  vita pro dě  , které se věnují 
ak  vně jednodruhovým sportům a hrají soutěže, 
ale i dětem „jen“ se zájmem pohnout kostrou. 
Pro oddílové dě   je všeobecná pohybová příprava 
skvělou kompenzační ak  vitou, aby jednostranná 
sportovní zátěž nepoškodila správný vývoj pohy-
bového aparátu v rámci růstu i zátěže. Učíme dě   
také jak se správně rozcvičit, jak se po sportovní 
ak  vitě správně protáhnout, a svou důležitost má 
i regenerace a rehabilitace. Nezapomínáme ale ani 
na seniory. Ti u nás navštěvují cvičení zaměřené 
na prevenci, protažení svalů a velkých kloubů pod 
dohledem odborné lektorky se zdravotním vzdělá-

ním a po sportovní ak  vitě senioři relaxují v sauně 
a vířivce. 

Pro všechny sportovní ak  vity je však zapotřebí 
udržovat naše areály ve stavu, ve kterém se dá 
sportovat. Letošní opravy se zaměřily na nátěr stře-
chy tenisu, opravu oplocení kurtů tenisu, výměny 
dveřního systému ve sportovní hale a výměna zá-
těžových koberců v chodbách haly. Po pě  letém 
úsilí, t.j. příprava projektové dokumentace, podání 
žádos   o dotaci, získání dotace a dalších fi nanční 
prostředků od kraje, města a úvěru, se letos poda-
řilo dokončit základní rekonstrukci atle  ckého sta-
dionu. Tím ale rekonstrukce Ku  lky nekončí, čekají 
nás další projekty ve spolupráci s SK a městem na 
celkovou rekonstrukci, včetně vodního řadu a ka-
nalizace. A to je jen jeden areál. Plány na obnovu 
jsou i se sportovní halou, tenisem i hřištěm Na Vy-
hlídce.

To už ale od bilancování přecházím k výhledům… 
a za čas třeba i k výsledkům, tak jak jsme na to ve 
sportu zvyklí.

Pavel Janík,
předseda VV TJ Slavoj Český Brod z.s.

TJ Slavoj bilancuje, trochu plánuje a vinšuje
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Ve dnech 15. – 17. 11. 2019 se konalo Mistrovství světa v nohejbale žen a juniorů ve slovenských Michalov-
cích. Celkem se na světový šampionát vydalo 11 zemí, z nichž nejdelší cestu vážili hráči z Kolumbie.

Rezentačním trenérem Jiřím Šmejkalem byly po-
volány také hráčky nohejbalového oddílu TJ Sla-
voj Český Brod, jmenovitě Lenka Cibulková, Lucie 
Fischerová, Veronika Tymichová a Jana Sýkorová. 
První tři jmenované si přivezly zlato v disciplíně 
dvojic a Jana Sýkorová zlato z trojic. Pro Sýkorovou 
a Tymichovou to byla světová premiéra, Cibulková 
s Bálkovou jsou několikanásobné obhájkyně  tulu.

Průběh šampionátu byl celkem hladký, dvojice po-
trápily pouze v semifi nále Maďarky. Finálový zápas 
byl už v naprosté dominanci našich hráček, které 
předvedly bezchybnou hru a došly si pro zlaté me-
daile naprosto zaslouženě.

Ve trojicích zazlobily jen v základní skupině Sloven-
ky, ale opět převládly zkušenos   a správně zvolené 
střídání. Celým turnajem tak prošel náš tým bez 
ztráty setu. Ve fi nále se ukázala opět nadvláda čes-
kých nohejbalistek a zlato bylo jejich odměnou.

V disciplíně jednotlivkyň bohužel vršovická Aneta 
Foj  ková obsadila až 4. místo. Junioři pak ale pod 
vedením trenéra Michala Doucka vybojovali zlaté 
medaile ve všech třech disciplínách. Český výběr 
se tak vrá  l s pě   zlaty ze šes   možných.

Další světový pohár žen a juniorů bude v roce 2021 
a budeme si přát, aby se českobrodské hráčky opět 
dostaly do reprezenatčního kádru a obhájily získa-
né  tuly. 

dvojice žen:
1. místo –  Česká republika
(Cibulková, Bálková, Tymichová)
2. Rumunsko
3. Maďarsko

trojice žen:
1. místo – Česká republika
(Sýkorová, Vr  šková, Tomšová, Plechatá, Foj  ková)
2. Maďarsko
3. Švýcarsko

singl žen
1. místo – Maďarsko
2. Švýcarsko
3. Rumunsko
4. Česká republika (Foj  ková)

Nohejbal Český Brod
Foto: Jan Sýkora, Michal Němec

Českobrodské hráčky nohejbalu Mistryněmi světa 2019!

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Sport 33

V našich fotbalových přípravkách začínáme pracovat s dětmi již kolem 5 roků. A jak potvrdí každý, kdo 
kdy dě   přímo či nepřímo vychovával, je to veliká radost, ale také velká zodpovědnost. Pracovat je třeba 
hlavně formou hry.

Chceme, aby je fotbal bavil nejen zítra, za rok, za 
deset let, až budou v pubertě a bude mnoho jiných 
lákadel nebo až budou hrát fotbal pro odreagová-
ní od každodenního pracovního stresu, pro radost 
z pohybu v padesá  , prostě celý život. Fotbal je 
koníček, který dokáže spojovat bez ohledu na věk. 
Jako každý kolek  vní sport.

Naši nejmenší se pilně učili svoje první kličky, hru 
jeden na jednoho, první přihrávky a poprvé měli 
příležitost porovnat svoje dovednos   se stejně 
starými kluky na turnaji v Říčanech. A vedli si vel-
mi dobře, jak reportuje náš trenér Tomáš Němec: 
„30. 11. 2019 jsme odehráli historicky první turnaj 
naší Školičky ročník 2013-14. Pro většinu hráčů to 
byla první (větší) turnajová zkušenost. A hned jsme 
se umís  li na krásném stříbrném místě. Odehrá-
lo se 5 utkání, 3 z 5 jsme jasně vyhráli, s vítězem 
turnaje ČAFC Praha jsme odehráli vyrovnaný zápas 

a prohráli jen o gól. A i jen o gól prohráli se Sokolem 
Čestlice. Ostatní týmy jsme jasně rozstříleli. Gólově 
tým táhl Matyáš Mlčoch s 15 góly a Markov s 5 góly. 
Pak se trefi l Žejdlik 2x a Němec s Peterkou 1x.“

Fk Újezd n. Lesy - Sk Český Brod 3:8
Sk Český Brod - Sokol Čestlice 2:3
FŠ Op  mum Dobřejovice - Sk Český Brod 3:5
Sk Český Brod - FAFC Praha 4:5
Tygři Zeleneč - Sk Český Brod 2:7
Sestava: Mlčoch, Plšek, Peterka, Karavans, Žejdlík, 
Němec, Markov, Boháč, Bílek, Marhoul.

Velmi děkujeme Městu Český Brod, MŠMT, Stře-
dočeskému kraji, Operačnímu programu Zaměst-
nanost a ČUS za podporu našich ak  vit.

Za SK Český Brod, Tomáš Němec, trenér přípravek 
a Iveta Librová, sekretář

Nejmenší fotbalisté sbírají cenné zkušenos   i skvělá umístění
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KALENDÁŘ AKCÍ
– leden 2020

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

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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1. – 14. 1. město 
a okolí Tříkrálová sbírka na dobročinné účely

2. – 31. 1. galerie 
Šatlava

Miroslav Novák: Tak to mám v srdci – prodejní výstava 
obrazů

9. 1., 19.00 KD SVĚT Křeslo pro hosta: Talkshow s egyptologem Miroslavem 
Bártou, moderuje M. Kociánová

11. 1., 20.00 sokolovna Myslivecký ples – pořádá MS Vi  ce, k poslechu a tanci 
hraje ECHO Pavla Doležala

15. 1., 19.00 KD SVĚT Další roky ve stejnou dobu – divadelní představení, 
herecký koncert V. Freimanové a Z. Žáka

18. 1., 19.00 KD SVĚT První člověk – fi lmové drama Neila Armstronga o letu 
na Měsíc /USA /2018/141 min

19. 1., 15.00 KD SVĚT Lví král – nová verze rodinného animovaného fi lmu 
/USA/2019/118 min

23. 1., 8.30 
– 11.30

RC Kos-
 čka 17. narozeniny RC Kos  čka

23. 1., 19.00 KD SVĚT Novoroční koncert Leony Machálkové s kapelou 
– pop-rocková koncertní show

25. 1., 17.30 
a 20.00 sokolovna Par  čka – zábavný pořad se známými osobnostmi

28. 1., 8.00 
a 10.00 KD SVĚT Princezna Konvalinka – pohádka pro dě   ze ZŠ, MŠ 

a volně příchozí, plná písniček a hádanek



OMEZENÍ PROVOZU Ú ADU 
A INFORMA NÍHO CENTRA 

Z d vodu erpání dovolených dojde v dob
váno ních svátk  k t mto zm nám v provozu: 

• 23. 12.; 30. 12. a 31. 12. 2019  provoz M Ú
eský Brod omezen. 

• 27. 12. 2019  M Ú eský Brod pro ve ejnost 
uzav en. 
• Na termíny 23. 12. a 31. 12. 2019 nelze 
provád t registrace v online systému. 
• 31. 12. 2019  ú ad ukon í služby pro ve ejnost  
v 10.00 hodin. 
• 23. 12. 2019  provoz Infocentra eský Brod  
do 16.00 hodin. 
• 27. 12.; 30. 12. a 31. 12. 2019  Infocentrum 

eský Brod zav eno. 

D kujeme za pochopení 



Pohádky o čertech patří k těm nejoblíbenějším, možná i proto, že tyto pekelné bytos   trestají zlo a často 
odměňují dobro. S čertem se můžeme setkat v lidové pohádce, pověs  , přísloví nebo třeba i ve skutečnos  . 
A během letošního listopadu a prosince spousta čertů a čer  ků čekala i na návštěvníky naší knihovny. Ve 
vstupní hale jsme připravili „čertovskou“ výstavku výtvarných prací a předvánoční cyklus 39 literárních 
pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ z Českého Brodu i širokého okolí jsme nazvali Čerte, nezlob se! 

Stejně jako v oblíbené stolní hře dě   házely čertov-
skou kostkou a podle počtu hozených bodů plnily 
zapeklité čertovské úkoly. Hrály si na básníky a do-
plňovaly rýmy do básniček o čertech, vysvětlovaly 
čertovská přísloví, podle fotografi í hádaly názvy 
fi lmových pohádek o čertech nebo poznávaly au-
tory čertovských ilustrací. Nechyběly čtené ukázky 
z příběhů o čertech, na kterých jsme procvičili je-
jich postřeh a paměť,   nejodvážnější se objevili 
ve vysílání TV Peklo. Za každý splněný úkol si dě   
vylovily z pekelného kotlíku jeden čertovský bod 
a nakonec na všechny samozřejmě čekala sladká 
odměna – vánoční cukroví. Ve druhé čás   našeho 
setkání jsme dětem četbou ukázek představili nové 

knihy, zakoupené do dětského oddělení, na závěr 
si všichni mohli knížky prohlédnout a prolistovat.

Se všemi, kteří prošli naším knihovnickým Peklem, 
jsme se rozloučili citátem z knížky Bacha na raracha: 
„Ať až peklo je nebo není, rozhodně by si někteří 
lidé zasloužili, aby se s ním seznámili trochu blíže. 
Ale  , co se drží svého kopyta a dělají poc  vě to, co 
opravdu umí, se pekla rozhodně bát nemusí.“

Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod

Čerte, nezlob se!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BUDE V LEDNU 2020 DVA TÝDNY UZAVŘENA!
Od pondělí 6. ledna do pátku 17. ledna 2020 bude městská knihovna pro veřejnost zcela uza-
vřena z důvodu plánované revize knihovního fondu. Knihy nebude možné půjčovat, vracet 
ani prodlužovat! Běžný provoz bude obnoven v pondělí 20. ledna 2020.

Děkujeme za pochopení.
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Vybíráme z knižních novinek

Ladislav Špaček: Dědečku,vyprávěj o světě
Další pokračování oblíbené série knížek o zvídavé Viktorce a jejím laskavém a moud-
rém dědečkovi. Tentokrát se společně vypraví na cestu po pě   důležitých evrop-
ských zemích. Viktorka se brzy naučí orientovat se na le  š  , chovat se v hotelu, 
využívat své znalos   anglič  ny, ale hlavně se dozví spoustu informací o zemích, 
které navštěvují, o jejich historii, jazycích, národních jídlech a tradicích, dědeček jí 
také vypráví národní pověs   a historické příběhy, Pro velký úspěch stejné koncepce 
předchozích dílů je knížka doplněna o CD, jež načetl sám Ladislav Špaček.

Petr Čorněj: Jan Žižka
Žižkův nový životopis vychází u příležitos   600. výročí výbuchu husitské revoluce. Dru-
há nejrozsáhlejší práce o Žižkovi navazuje na téměř 90 let staré monumentální dílo 
Josefa Pekaře, jehož výsledky s využi  m nejnovějších badatelských poznatků doplňuje, 
koriguje i překonává. Respektovaný znalec husitské doby představuje nepřemoženého 
hejtmana v netradičním světle, na pozadí dějinného panoramatu pomáhá porozumět 
Žižkovu vnitřnímu světu a mo  vaci jeho činů, zachycuje jeho fenomenální úspěchy vy-
růstající nejen z geniálního strategického uvažování, ale i z oddanos   jeho bojovníků 
a jeho nesporného charismatu.

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

Hana Whi  on: Sága rodu Reissových
Historická rodová sága přibližuje období českého národního obrození i osudy reálných 
historických osobnos  , které tvořily naše dějiny. Antonín Mikuláš Reiss se přistěhoval 
s rodinou do Prahy, kde se jeho tři krásné, vzdělané a chytré dcery brzy staly středem 
pozornos   pražské obrozenecké společnos  . Nejstarší Johana se provdala za Josefa 
Fran  ška Friče, známého pražského právníka a poli  ka, prostřední Karolína si vzala 
obrozeneckého vlastence a lékaře Václava Staňka. Nejmladší Antonie se stala blízkou 
přítelkyní Boženy Němcové a vzbudila pozornost ovdovělého F. L. Čelakovského...

Markéta Zahradníková: Od hospody k hospodě
Autorka bestselleru Postel hospoda kostel tentokrát zpovídá oblíbeného českého ku-
chaře. Jaroslav Sapík žil vždycky naplno, po dědovi je rebel, po mamince ranař a po 
babičce lidumil. Jaký má recept na šťastné manželství? Co dělá dobrou hospodu a kte-
rý host je mu nejmilejší? Kniha poodkrývá soukromí muže, jenž nikdy neztrácí humor 
a pro peprné slovo nejde daleko. Dozvíte se, jak zpětně vnímá dobu za socialismu i po 
něm, co je pro něj v mezilidských vztazích i v byznyse nejdůležitější nebo třeba jak zní 
hos  nské desatero. Nechybí ani jeho oblíbené recepty a fotografi e jídel, která uvařil 
speciálně pro tuto příležitost.
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M stská knihovna
eský Brod

Od pond lí 6.1.2020 do pátku 17.1.2020

PROVOZNÍ DOBA 
VÁNOCE 2019 - LEDEN 2020

8.00-11.00 12.00-15.30PO 23.12.

PO 30.12. 8.00-11.00 12.00-15.30

ÚT 31.12. ZAV ENO

T 2.1.2020 8.00-11.00 12.00-17.30
PÁ 3.1.2020 8.00-11.00 12.00-15.30

KNIHY NEBUDE MOŽNÉ P J OVAT,
VRACET ANI PRODLUŽOVAT!

D kujeme za pochopení.

BUDE KNIHOVNA ZCELA UZAV ENA

z d vodu plánované revize knihovního fondu.

PÁ 27.12. ZAV ENO



Píšete nám 39

Vzhledem k tomu, že od 1. listopadu pracuji díky 
Úřadu práce a také našemu městu jako asistent 
prevence kriminality, mám možnost poznat celý 
Český Brod.

Při pochůzce městem, po Štolmíři, Liblicemi, nebo 
cestou do Zahrad tak objevuji různá zákou   a tak 
mohu poznávat, co kde není v pořádku. 

Jak se Vám líbí stav našich ulic, chodníků, cedulí 
s názvy ulic? Co říkáte, hlavně Vy, rodiče, jak se jezdí 
u našich škol? Líbí se Vám, že se parkuje na chodní-
cích a na zeleni? Vím, že je mnohde problém s mís-
tem pro parkování, ale to přece neznamená, že se 
vesele parkuje třeba na novém chodníku v ulici Na 
Parcelách. Je v pořádku, jak vypadá stav chodníků 
v čás   Škvárovna, v Mexiku? Mnohde chybí ozna-
čení ulic a tam, kde cedule jsou, tak jsou většinou 
staré, rezavé, mnoho nápisů je nečitelných. Rari-
tou je značka STOP u Lídlu. Nemělo by se město 
na tohle zaměřit? Proč musíme sáhnout po všech 
možných dotacích a třeba stav chodníků je fakt ne-
dobrý? Co si řekne nejen návštěvník města, když 
při deš   má na mnoha chodnících díky volným 
dlaždicím my   do pasu zdarma? Nemělo by se ve-
dení města věnovat více městu a méně dotačním 
 tulům? Zrovna v Liblicích dostali v loňském roce 

nové chodníky a teď už se daří je ničit. A vadí to vů-

bec někomu? Nezmiňuji se o sídliš  , tam je situace 
s parkováním také nedobrá. Aut mnoho, parkovat 
není kde. Máme zde mnoho louží, např. u věžáku 
bude asi brzo koupaliště. A nikdo to neřeší. 

Musím ale říci, že na mé upozornění už naše tech-
nické služby pár problémů vyřešily. Například dě   
už mohou bez namočení přecházet v Žižkově ulici 
při cestě do ulice Komenského, kde čekala opravdu 
velká vodní past přímo na přechodu. TS také stří-
hají listy, které zakrývají cedule s názvy ulic. 

Myslím, že byste i Vy měli na nedostatky upozor-
ňovat a požadovat jejich nápravu.

Přejme si, aby příš   rok byl rokem, kdy se alespoň 
někde cedule vymění, nebo doplní a začne se pra-
covat na zlepšení stavu chodníků.

V. Hájek, člen zastupitelstva města

Jak je vidět Český Brod

Existuje mnoho zajímavých internetových stránek, 
na kterých lze hledat nejrůznější spolkové ak  vi-
ty. Na sportovní ak  vity jsou zaměřené například 
projekty Sportuj s námi od České unie sportu nebo 
Sport v okolí. Tipy na ak  vity pro rodiny s dětmi 
a mladé lidi pak nabízí třeba Kam s dětmi.

Moderní aplikace MojeSpolky (www.mojespolky.cz) 
je určena pro všechny ak  vity bez omezení. Na 
stránce je mapa spolků a zároveň kalendář akcí, 
které pro veřejnost pořádají. Snadno a rychle tak 
získáte přehled o všech zajímavých spolcích a je-
jich ak  vitách ve svém okolí. MojeSpolky si může-
te otevřít jak na počítači, tak v mobilním zařízení. 
A pak už jen stačí na mapě vyhledat Český Brod. 

Registrované spolky mohou na MojeSpolky vklá-
dat událos  . Těm, které již mají kalendář událos   
na svých stránkách nabízíme nově vkládání auto-
ma  zované. Na druhé straně si obce mohou mapu 
nebo kalendář vložit na své stránky, takže budou 
mít vždy aktuální informace přímo od spolků.

Pavel O  a, Velký Osek,
spolutvůrce MojeSpolky

Akce spolků pořádané v Českém Brodě a okolí

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. podpo-
ruje lidi s mentálním pos  žením v seberealizaci 
a ak  vním zapojení do společnos  , zejména při 
pracovním uplatnění a bydlení v běžném prostře-
dí. Organizace nabízí dvě registrované sociální 
služby - Podpora samostatného bydlení a Sociální 
rehabilitace. Tranzitní program je jedna z možnos-
  Sociální rehabilitace. Usnadňuje dospívajícím 

lidem s mentálním či kombinovaným pos  žením 
přechod z jedné životní etapy do druhé – ze školy 
do zaměstnání. Cílem je co nejlépe začít své dospě-
lácké období.

Ve své praxi se setkáváme s dotazy od studentů 
i jejich rodičů, co mohou po škole dělat, jak si plá-
novat budoucnost a své povolání. V rámci Tranzit-
ního programu zajišťujeme studentům Prak  ckých 
škol co nejvíce informací a zkušenos   v oblastech 
důležitých pro život po absolvování studia.

Studentům se zdravotním pos  žením, jejich rodičům 
a prak  ckým školám nabízíme komplexní bezplat-
nou podporu Tranzitní program „Ze školy do práce“ 
- na celý školní rok, který zahrnuje tyto ak  vity:

•  Job kluby jsou skupinová setkání, kde si povídá-
me o tom, co všechno obnáší nástup do práce 
a studen   si vytvářejí vlastní představu o svém 
vhodném pracovním uplatnění.

•  Individuální práce se studenty, která se zaměřu-
je na nastavení podpory pro jednotlivé studenty 
dle jejich konkrétních potřeb.

•  Exkurze u zaměstnavatelů pomáhají studentům 
utvářet konkrétní představu o pracovním pro-
středí a různých typech práce.

•  Individuální pracovní praxe na běžných pracoviš-
 ch za podpory pracovního asistenta umožňují 

rozvíjet pracovní návyky a dovednos  .

Tranzitním program umožní studentovi vyzkoušet 
práci na otevřeném trhu práce, získat potřebné 
pracovní i sociální dovednos  , zvýšit svou samo-
statnost a upevnit si představu o svém zaměstnání 
po ukončení školní docházky. To přispívá ke zdra-
vému sebevědomí, které všichni potřebujeme pro 
spokojený život. 

Samozřejmos   je přizpůsobení programu osobním 
potřebám studentů a provázanost na Podporova-
né zaměstnávání, v rámci kterého klient společně 
s pracovníkem hledá své zaměstnání. Pracoviš-
tě Kutná Hora také nabízí možnost podpory pro 
novou ak  vitu – letní brigády studentům. Pokud 
chcete tento způsob podpory využít individuálně 
nebo v rámci konkrétní školy, kontaktujte paní Re-
natu Rozovou – vedoucí služby a domluvte si osob-
ní konzultaci.

Obecně prospěšná společnost Rytmus Střední Če-
chy, o.p.s. - pracoviště Kutná Hora 
Hornická 209, 284 01 Kutná Hora
www.rytmusstrednicechy.cz, kutnahora@rytmus.org
Vedoucí pracoviště – Mgr. Renata Rozová
773 391 190, rozova@rytmus.org

Tranzitní program – přechod do další životní etapy

Po úspěšném výletu z konce loňského roku, kdy 
jsme vlakem cestovali dolním Posázavím se zastáv-
kou na Sázavě a v Čerčanech, uspořádáme v pon-
dělí 30. 12. 2019 výlet středním Posázavím.

Vyjedeme z Českého Brodu osobním vlakem v 7.39 
hod do Kolína, kde přesedneme na rychlík v 8.47 
směr Světlá nad Sázavou. Ze Světlé po 10 hod. Po-
sázavským pacifi kem pojedeme kolem řeky Sázavy 
divokou par  í zvanou Stvořidla do Zruče nad Sáza-
vou. Zde si buď uděláme první zastávku nebo poje-
deme ihned směr Kutná Hora a  m si prodloužíme 
čas na prohlídku tohoto krásného města. Po pro-

hlídce Kutné Hory se v hotelu Mědínek setkáme 
s Kutnohorskými cyklisty. Domů pojedeme vlakem 
nebo autobusem přes Kolín.

Srdečně zveme všechny milovníky turis  ky!

P.S. 15. 12. 2019 dojde ke změně jízdního řádu, 
ale změny jsou většinou minimální. Sledujte naší 
vývěsku na budově inf. centra, kde bude upřesněn 
časový rozvrh výletu.

Světlana a Slávek

Pozvánka na výlet

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
prosinec 2019prosinec 2019



Ob  žnost – lehká

Sudoku

Zábava 41

4 7 6 5 3

9 8 3

2

3 5 4

5 6 7 2

9 8 2 5

8 1 2 7 3 6

5 4 8

4 3 8 2

147685293

985432167

623791845

362548971

514967382

798213654

859124736

276359418

431876529

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
prosinec 2019prosinec 2019





Výstava betlém
Kostel sv. Gotharda v eském Brod , jižní ochoz 

         P i zahájení výstavy, 25.12. od 15 do 16 hodin 
                          m žete navštívit tradi ní  

živý betlém
            a zazpívat si s chrámovým sborem eské koledy 

Otvírací hodiny: 
25.12.2019     15-17 
26.12.              14-16 
28.-29.12.        14-15 
1.1.2020          14-16 
6.–10.1.      prohlídka   
                   pro školy
po p edchozí dohod



PrPr

Více informací na wwww.cesbrod.cz 
Předprodej na goout.cz a v Infocentru,
nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. 

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

P R O G R A M
L E D E N  2 0 2 0

Křeslo pro hosta:
egyptolog
Miroslav Bárta

23. 1. 19.00 
Kulturní dům Svět
MODEROVANÝ ROZHOVOR

Další roky
ve stejnou
dobu

15. 1. 19.00 
Kulturní dům Svět
DIVADLO

První člověk
/ First Man (2018)

18. 1. 19.00 
Kulturní dům Svět
KINO

Lví král
/ The Lion King
(2018)

19. 1. 15.00 
Kulturní dům Svět
KINO

Novoroční 
koncert Leony 
Machálkové

23. 1. 19.00 
Kulturní dům Svět
KONCERT



KřKřK Ř E S L O 
P R O  H O S T A

Prof. Miroslav Bárta, náš populární archeolog a egyptolog.
Moderuje: Martina Kociánová.  Předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč.
V předprodeji na goout.cz a v Infocentru,
nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod.

9. 1. 
2020
19.00 
Kulturní
dům
Svět

Egyptolog 
Miroslav 
Bárta



Ko
Strhující energický program, nabitý nejznámějšími hity.
Předprodej 370 Kč, na místě 420 Kč. V předprodeji na goout.cz 
a v Infocentru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod.

Leona
Machál-
ková

Ko
N O V O R O Č N Í
K O N C E R T

23. 1. 
2020
19.00
Kulturní
dům
Svět





KLUB KUTILKA
o

8.3. 2020- 12.3. 2020

Prostory:
,

-12 let

Cena:

owww.skbrod.cz t.
Tel: 728 749 931, 725 097 583
e-mail: martin.sahula@seznam.cz

7:30-
8:30-
9:00-
9:15-
10:00-
11:15-
12:00-
12:30-
13:45-
14:30-
15:15-
15:30- -

P
r
o
g
r
a
m



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: 10. 1. 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: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019
Data expedice: 18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 17. 5., 14. 6., 16. 8., 13. 9., 18. 10., 15. 11., 13. 12. 2019



HLEDÁME KURÝRA 

do společnosti DPD.CZ

Nástup možný ihned.

Bližší info

na tel.: 739 027 699

 TANE NÍ
  PRO DOSP LÉ (15.SEZÓNA)

SOKOLOVNA  STRAN ICE
 S1: Za áte níci 15:15 – 16:50       všechny kurzy
 S2: Mírn  pokro ilí 17:00 – 18:35        za ínají
 S3: St edn  pokro ilí 18:45 – 20:25       v ned li
 S5: Speciál 20:35 – 22:15       19.1.2020 

       Info: tel: 603 238 090      e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net 



Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku

pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.

Obracejte se na mě s důvěrou
i v roce 2020.

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.



TANEÈNÍ
PRO DOSPÌLÉ

pátky 20:15h

sokolovna

ÈESKÝ BROD

od 17.ledna

www.plaminek.cz

PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO 
ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE 

do dílny v Mochově.

Dobré pracovní
a platové podmínky.

Tel.: 607 773 557





Darujte sportovní vyžití
zábavu i relaxaci
v jednom.

Permanentky v dárkovém balení lze zakoupit
na pokladně Vodního světa

Vodní svět Kolín, Masarykova 1041, 280 02 Kolín 2, tel.: 321 671 616
www.vodnisvetkolin.cz





Oblíbený internet
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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



Vážení zákazníci,
Nabízíme Vám kompletní služby pneuservisu. Dále za-
jišťujeme opravy a údržbu vozů všech značek, mechanické 
práce, opravy čelních skel, montáž autodoplňků. Přípravu 
a zajištění STK, seřízení geometrie náprav, seřízení světlo-
metů atd. Kartáčová mycí linka osobních a dodávkových 
vozů (výška mytí až 2,7 m) v našem areálu!!!

• Zajistíme pro Váš vůz vhodné pneumatiky pro všechna roč-
ní období.

• Osobní, nákladní, zemědělský a průmyslový pneuservis.
• Prodáváme pneu všech značek a zajišťujeme protektoro-

vání pneu.
• Sezónní uskladnění pneu s mytím kol v ceně uskladnění.
• Opravujeme boční průrazy pneu.
• Zajišťujeme prodej a půjčování sněhových řetězů.
• Seřídíme geometrii náprav moderní 3D laserovou geomet-

rií osobních a lehkých užit. vozidel.
• Naplnění autoklimatizací a jejich čištění a údržbu.
• Seřídíme Vám světlomety pomocí regloskopu.
• Váš vůz připravíme na STK a emise a prohlídku Vám zajistíme.
• Prodej propan-butanových lahví, prodej a údržba akumu-

látorů Banner.
• Údržba a opravy automobilů všech značek.
• Rychloservis – oleje Shell, filtry, brzdy, čepy, tlumiče, brzdy...
• Zajistíme Vám čištění interiéru (po domluvě).
• Příjemné posezení v čekárně s automatem na teplé nápoje.
• Umyjeme Vám Váš vůz v mycí lince!!!
• Prodej, montáž, servis a programování TPMS senzorů (sen-

zory pro kontrolu tlaku pneu) – od 1. listopadu 2014 jsou 
výrobci vozů povinni instalovat systém TPMS do všech vo-
zidel!

Velmi rádi bychom poděkovali našim klientům 

za důvěru, projevenou v letošním roce 2019, 

popřáli Vám krásné svátky vánoční a mnoho

úspěchů a zdraví! Těšíme se na další spolupráci 

v následujícím roce 2020...

www.pneuservisjirkalovi.cz



+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



DM elektro "U Heřtusů" | Krále Jiřího 20, Český Brod, tel.: 774 404 184, 775 903 598
www.dmelektro.cz | www.facebook.com/dmelektrouhertusu





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:
11. 2. a 19. 3. 2020

od 16:00 hodin

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

od 16:00 hodin

ZDE MŮŽE BÝT

I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová, tel.: + 420 603 588 338,

e-mail: brejchova@profi tisk.cz





Jsme moderní škola s respektem k individualitě.

Soukromá ZŠ Větrník
Čelákovice

webové stránky: zs-vetrnik.cz
kontakt: m.montfortova@mills.cz

Být učitelem ve škole, která vám dá prostor pro realizaci, 
je příjemné.

Rádi přivítáme ve svém 
týmu nové kolegy - učitele

1. a 2. stupně ZŠ.

Rádi přivítáme ve svém 
týmu nové kolegy - učitele

1. a 2. stupně ZŠ.
Požadujeme:

• Dokončené vzdělání,
• dobré komunikační schopnosti,
• aktivní přístup k práci a výuce, 
• příjemné vystupování,
• ochota učit se novým věcem 
   a radost práce s děti.

Nabízíme:
• Přátelské a velmi osobní 
   prostředí menší školy,
• možnost profesního růstu,
• prostor pro vlastní projekty a nápady,
• nadstandardní platové ohodnocení,
• úzkou spolupráci celého týmu školy,
• moderní výukové metody.



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



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

Děkujeme všem stávajícím a budoucím zákazníkům
za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu v příštím roce.

Přejeme Vám příjemné svátky vánoční,
mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2020.

Jatky Český Brod a.s. 
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