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Hrozí nám nebezpečí?
Ať si zapnete televizi, rádio, přečtete noviny či se podíváte na jakékoliv elektronické médium, všude narazíte na koronavirus. Nechci na tomto místě šířit paniku a nemyslím si, že vykupování dlouhotrvajících
potravin je nezbytně nutné, ale určitá obezřetnost je jistě na místě. Je zodpovědnos centrálních i místních úřadů připravit se na různé varianty vývoje této epidemie, pravdivě informovat své obyvatele a také
přijímat preven vní opatření, aby se situace nezhoršovala.
Za m k začátku března nebyla evidována na území Středočeského kraje tedy ani v našem městě žádná
nakažená osoba. To však neznamená, že se situace nemůže změnit. Proto i v Českém Brodě zasedla bezpečnostní rada města, která situaci projednala a v souladu s centrálními i krajskými ins tucemi mimo
jiného doporučila přijmout následující opatření.
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR mají všichni obyvatelé vracející se z Itálie povinnost bezprostředně po návratu do České republiky telefonicky kontaktovat lékaře, který jim nařídí karanténu v délce 14 dnů. Kontaktujte svého ošetřujícího lékaře i v případě, že máte podezření na onemocnění
koronavirem. V naléhavých případech můžete volat linku 112. Středočeský kraj též zřídil své informační
linky na číslech 771 137 070 a 736 521 357. V souladu s centrálními orgány byly do odvolání zakázány také
návštěvy v Penzionu ANNA, služby pro seniory a na lůžkách následné péče v českobrodské nemocnici.
Dále doporučujeme dodržovat hygienické návyky, zejména pak důkladné my rukou a dbát na pestrou
stravu a dostatečný přísun vitamínů. Také se snažte nezdržovat v prostorech s velkým počtem osob. Zvažte
naléhavost vyřízení úřední záležitos a případně odložte osobní návštěvu úřadu. Pokud je nutná, maximálně využijte rezervační systém města, na agendách, kde je zaveden. Se svými dotazy se obracejte
na zaměstnance úřadu písemným podáním, telefonicky, případně emailem tam, kde není vaše osobní
návštěva nutná.
Další podrobné informace jsou k dispozici na stránkách i profilu města, na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR či Středočeského kraje. Prosím, sledujte je! Situace se velmi dynamicky vyvíjí a prostřednictvím elektronických médií můžeme prak cky hned reagovat. To samozřejmě není možné na stránkách
našeho měsíčníku.
Jsem přesvědčen, že svým jednáním nebudete nepřispívat k panice a budete se chovat zodpovědně. Odpověď na otázku z úvodu je, že nám bezprostřední nebezpečí nehrozí, ale není radno situaci podcenit.
Přeji všem nejen českobrodským spoluobčanům pevné zdraví i nervy!
Jakub Nekolný
ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
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Krátce z města
Rada města na jednání dne 5. 2. 2020 vybrala
dodavatele 16 replik a restaurování 2 ozdobných
váz na fasádě budovy č. p. 70, společnost Archkaso. Fasáda budovy včetně všech oken prošla
kompletní rekonstrukcí v roce 2019, zbývá dokončit hlavní portál a zmíněné vázy na a kách.
Rada města také na základě nejvýhodnější nabídky vybrala vítěze poptávky Sdružená dodávka
zemního plynu pro město a jeho příspěvkové
organizace na rok 2021, společnost Pražská plynárenská, a. s.
Město vyhlásilo výzvu k podávání žádos o dotace v rámci Programu podpory ak vit v sociální oblas na rok 2020. Lhůta pro podání žádos
běží od 9. 3. 2020 do 9. 4. 2020. Vyčleněný objem finančních prostředků je 700.000 Kč. Dále
město Český Brod vyhlásilo výzvu k podávání
žádos o dotace na rok 2020 v rámci Programů
podpory sportu, kultury a volného času, Program
č. 1: Zabezpečení pravidelné činnos NNO. Předpokládaná alokace činí 1,5 mil. Kč. Lhůta běží od
23. 3. 2020 do 22. 4. 2020. Město rovněž vyhlásilo výzvu k podávání žádos o dotace z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitos
v městské památkové zóně města Český Brod.
Lhůta pro podání žádos o dotaci do 1. 4. 2020.
Všechny podrobnos o všech dotačních programech naleznete na webových stránkách města.
Město Český Brod se v sobotu 10. 3. již tradičně
připojilo k akci Vlajka pro Tibet, kterou si připomínáme 61. výročí povstání Tibeťanů pro
čínské okupaci, při němž v roce 1959 zahynulo
přes 80 000 lidí a několik set síc dalších, včetně
Dalajlamy, opus lo později zemi.
Od pondělí 17. 2. 2020 se vždy v pracovní době
od 6 do 14.20 hodin (mimo polední přestávku
11-12.00 hod.) vydávají v areálu Technických služeb Český Brod v Palackého ulici nádoby o objemu 240 litrů na tříděný odpad – žluté popelnice
na plast a modré na papír.
Pro občany s trvalým bydlištěm v Českém Brodě,
Štolmíři, Liblicích a Zahradách Technické služby
Český Brod připravují na pátek 5. 6. 2020 od 13
do 16 hodin ve Sběrném dvoře Liblice bezplatný sběr azbestu a eternitu. Přijímáno bude jen
omezené množství 0,5 m3 na domácnost. Odpad
předávejte přímo svozové firmě pouze v pytlích,
větší desky volně.
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Na dalším jednání 10. 2. 2020 rada města vybrala dodavatele nového mul funkčního traktoru
s lesnickou nástavbou pro městské lesy. Celkové
náklady 3,7 mil. Kč pokryje z 50 % externí dotace, zbytek je hrazen z rozpočtu městských lesů.
Město uspělo s žádostmi o dotaci na vybudování
nových vodních zdrojů a vodovodního přivaděče
ze Zahrad do Českého Brodu a na rekonstrukci
vodojemu s přístavbou jeho druhé komory. Státní fond životního prostředí nám přislíbil 50 mil.
Kč na nové vodní zdroje a 18 mil. Kč na vodojem.
Tře plánovanou stavbou je intenzifikace čis rny odpadních vod. Všechny akce chceme mít hotové do roku 2022. Tím zajis me dostatek pitné
i odkanalizované vody jak pro samotné město,
tak i pro jeho rozvoj na plánovanou velikost kolem 10 síc obyvatel.
Na jednání 19. 2. 2020 rada města vzala na vědomí rezignaci ředitele ZŠ Žitomířská, Mar na
Duška, ke dni 31. 7. 2020 a vyhlásila konkursní
řízení na nového ředitele školy.
Rada dále souhlasila s podáním žádos o dotaci na obnovení „Aleje do Klučova“ do Programu
péče o krajinu MŽP. V rámci projektu, na němž
město spolupracuje s obcí Klučov, je navrženo
vysadit 31 ovocných, 27 neovocných stromů
a 505 keřů, hlavně z domácích druhů snášejících
sucho a méně náročných na údržbu. Rada města rovněž souhlasila s dovybavením parkovacích
platebních automatů na parkoviš ch P+R a vyhlásila veřejnou zakázku na vybudování kuchyně
pro nemocnici v budově č. p. 507.
Ve středu 18. 3. 2020 se na čis rně odpadních
vod v Liblicích uskuteční v rámci světového dne
vody den otevřených dveří, při kterém se všichni
budou moci seznámit s technologií čištění odpadní vody.
Pokračují stavební práce na přístavbě odborných
učeben v ZŠ Tyršova, na nové školní kuchyni
a výdejnách v areálu nemocnice a na novém povrchu další čás ulice Pod Velkým Vrchem.
V Českém Brodě se v roce 2019 nasbíralo
6 200 kg tex lu. Společně s POTEX s.r.o. děkujeme všem, kteří kontejnery využívají a jejichž
odložené oblečení tak pomůže potřebným.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 5. 2. 2020
1. Informace - Předání Osvědčení o nastoupení do funkce
člena zastupitelstva města Český Brod
2. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Žádost
o souhlas s přije m daru
3. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/1 v ul. Kounická 1392, Český Brod
4. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/6 v ul. Kounická 1392, Český Brod
5. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/9 v ul. Kounická 1392, Český Brod
6. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/17 v ul. Kounická 1393,Český Brod
7. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/19 v ul. Kounická 1393,Český Brod
8. Záměr na výpůjčku movitého majetku automat na
duše Schwalbe a veřejná pumpa umístěné na parkoviš B+R v prostorách nádraží Český Brod.
9. OC Pila - Smlouva o bezúplatném převodu technické
infrastruktury - Vodovodní a kanalizační řady
10. Úsekové měření na silnici I/12 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnos ŘSD
11. Vyhlášení VZ „Štolmíř, ul. Za Rybníkem - údržba komunikace, část severní“ - staženo
12. Výběr dodavatele VZ „Stavební úpravy přechodu pro
chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod“
13. Výběr dodavatele VZ „Český Brod, náměs Husovo 70
- výroba 16 ks replik a restaurování 2 ks váz“
14. Poptávka - Sdružená dodávka zemního plynu pro
město Český Brod a jeho PO na rok 2021
15. VB - GasNet, s.r.o. REKO MS Český Brod - Žižkova +2
16. VB - ČEZ Distribuce a.s. - Klučovská kVN, TS p.č. 722/2
17. Architektonická studie dostavby a rozšíření ZŠ Žitomířská v Českém Brodě - finální verze
18. Dopis Radě města - žádost o stanovení kontaktní osoby - Anesan
19. Dopis zastupitelům města – R.
20. Pojistná smlouva UNIQA - odpovědnost
21. ZŠ Tyršova -žádost o úpravu rozpočtu na rok 2020
22. Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet 2020 - neschváleno
23. Schválení Výroční zprávy za rok 2019, která se vydává
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
24. Výroční zpráva ZM a MA21 za rok 2019 a Roční plán
zlepšování ZM a MA21 pro rok 2020
25. Informace - Zápis z jednání komise bezpečnos
z 11.11.2019
26. Informace - Zápis z jednání komise pro místní čás ze
dne 20.1.2020
27. Informace - Zápis z komise ZM a MA21 ze dne
28. 1. 2020
28. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady
města a další informace
Body projednávané Radou města 10. 2. 2020
1. Výběr dodavatele VZ „Technika pro městské lesy - Český Brod“
Body projednávané Radou města 19. 2. 2020
1. Smlouva na prodej kula ny se společnos Wood & Paper a.s. - 1. kvartál 2020

2. Prodej smrkové vlákniny společnos Wood & Paper
a.s.- 1.Q.2020
3. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
4. Schválení závazných ukazatelů rozpočtů PO na rok
2020
5. Schválení střednědobých rozpočtových výhledů PO na
roky 2021-2023
6. Sazebníky úhrad za poskytování informací
7. ANNA ČESKÝ BROD - Schválení Veřejnoprávní smlouvy
o dotaci na rok 2020
8. Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 2 (R. S.) - staženo
9. Žádost o poskytnu finančního příspěvku pro Mašínův
statek - památník tří odbojů, z.s.
10. Žádost o poskytnu finančního příspěvku pro ZO
ČSOP Polabí
11. Nové pojmenování ulice v Českém Brodě Nad Malechovem
12. Odkup pozemku v k.ú. Český Brod (Sady Tuchoraz)
13. Odkup pozemku KN p.č. 709/21 v k.ú. Český Brod (ČD
- přednádraží)
14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě (ČD - přednádraží)
15. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě (ČD - parkoviště P+R
ČD)
16. Parkovací systémy parkoviště P + R
17. Postoupení zaslané žádos - vyhrazení 2 parkovacích
míst Autoškola Bokr
18. Postoupení zaslané žádos - vyhrazení 1 parkovacího
místa Městská policie
19. Uzavření dodatku č. 29 s pojišťovnou UNIQA na pojištění majetku města
20. Plnění podmínek - areál nemocnice
21. Výměna oken oddělení Anesan pavilón A Nemocnice
Český Brod
22. Vyhlášení VZ Kuchyň v budově č. p. 507
23. Příprava VZ „Demolice objektů nacházejících se v bývalém areálu firmy ZZN, Český Brod“
24. ČOV - Den otevřených dveří 2020
25. Informace o připravované výzvě na podání žádos
o dotaci z programu Regenerace sídliště, z rozpočtu
SFRB
26. Alej do Klučova
27. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019
28. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj,
stavebnictví a dopravu ze dne 03.02.2020
29. Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet 2020
30. Vzdání se pracovního místa ředitele ZŠ Tyršova, Český
Brod
31. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady
města a další informace
32. Pověření ke kontrole příspěvkové organizace CVIK
33. Zrušení výběrového řízení VZ „Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod“
Body projednávané Radou města 26. 2. 2020
1. Dohoda o poskytnu inves čním příspěvku
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Jaká bude budoucnost areálu koupaliště?
Bývalé sokolské koupaliště v Českém Brodě je nefunkční od roku 2002, město areál odkoupilo v roce 2007.
Od té doby areál není využíván. Na lednovém jednání zastupitelstva město jednomyslně hlasy koalice
i opozice souhlasilo s m, že stavby bazénů v areálu koupaliště mohou být zbourány a rozhodlo o pořízení
studie využi pozemku jako veřejného sportoviště, což odpovídá územnímu plánu.
Areál nevyhovuje dnešním nárokům na provoz
koupaliště. Nedostatek prostoru, zejména chybějící parkoviště, způsobuje, že jakékoli úvahy o jeho
obnově narážejí nejen na finanční, ale i prostorová
omezení. Okolní pozemky městu nepatří. Obnova
venkovního koupaliště je také finančně náročná,
čehož příkladem je úvalský areál, který stál město
Úvaly cca 30 mil. Kč. Další prostředky by následně
každoročně padly na provoz. Přesto by koupaliště
sloužilo jen několik měsíců v roce.
Rozhodnu zastupitelstva ale neznamená, že zítra
dojde k zasypání bazénů, ale pouze vytváří prostor
pro jiné možnos využi . V úvahu přichází víceúčelové hřiště nebo více menších hřišť, dále hřiště pro
plážový volejbal, workoutové hřiště, prostor pro
skatepark nebo kombinace všech těchto funkcí.
Nabízí se propojení s areálem Ku lky, neboť o využi prostoru má dlouhodobý zájem SK Český Brod.
Město ale na druhou stranu současně chce, aby

sportoviště bylo co nejvíce otevřené a přístupné
pro veřejnost, nikoli jen pro jednu skupinu sportovců. Myšlenka směny areálu koupaliště za horní hřiště nebyla odsouhlasena zástupci TJ Slavoj,
proto koupaliště nadále zřejmě zůstane v majetku
města se všemi právy a povinnostmi.
Budoucnost koupání ve městě zřejmě spočívá
v možném vybudování krytého plaveckého bazénu, ideálně v prostoru bývalého cukrovaru, který
patří společnos NELI S.P.A. Náklady na takovou
inves ci jsou však velmi vysoké, a to přibližně 200
mil. Kč. Lokalita je vy pována jak v územní studii
Liblického předměs (sportovní hala nebo plavecký bazén), tak v návrzích investora na základě
požadavků města. Město by v takovém případě
muselo od developera získat příslušné pozemky
a zajis t financování.
Petra Ištvániková, PR manažerka

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Marie Kapičková, paní Iva Pospíšilová, paní Drahomíra Homolová,
pan Miloš Makovec, paní Libuše Klepalová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Zastupitelstvo se bude na březnovém jednání
zabývat regulačním plánem
Pro návrhu regulačního plánu městské památkové zóny a jejího okolí, který byl představen na veřejném
projednání v KD Svět 13. 5. 2019, se zvedla vlna nesouhlasu občanů a vlastníků nemovitos v centru města. To se projevilo velkým množstvím námitek a připomínek.
Podávané námitky a připomínky k návrhu se týkaly několika okruhů témat. Šlo zejména o dopravní
režim centra města, dále o regulaci zástavby (zejména tzv. nepřekročitelnou čáru a výšku budov)
a také o jednotlivé regula vy v různých lokalitách
centra města, včetně soukromých pozemků. Způsob vypořádání námitek bude na programu březnového jednání zastupitelstva města 18. 3. 2020
v 18.00 hod. v obřadní síni budovy č. p. 70,
nám. Husovo.
Město ve spolupráci se zpracovatelem navrhuje
vyhovět velké většině podaných námitek, zejména navrhuje odstranit naprostou většinu sporných

bodů. O námitkách, které jsou navrženy k zamítnu, se bude hlasovat jednotlivě. Připomínky budou
vypořádány, i když se o nich dle stavebního zákona
hlasovat nemusí. Rozhodnu zastupitelstva o námitkách zpracovatel zapracuje do návrhu regulačního plánu a poté bude návrh opět předložen
do zastupitelstva k finálnímu rozhodnu – schválení či neschválení regulačního plánu jako celku.
K rozhodnu by mělo dojít během letošního roku.
Město má na pořízení regulačního plánu dotaci od
ministerstva pro místní rozvoj.
Petra Ištvániková,
PR manažerka

Co nového

Českobrodský zpravodaj
březen 2020

7

Portál sociálních služeb
Na webu města Český Brod lze najít od letošního roku portál sociálních služeb. Tento nový webový portál
byl vytvořen v roce 2019 rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod.
Hlavním smyslem tohoto portálu je poskytnout
potřebné informace ze sociální oblas a nabídnout
pomoc pro řešení nejrůznějších sociálních situací.
Tento portál obsahuje nejrůznější informace ze
sociální oblas a funguje jako jeden z podwebů
města na odkazu h ps://www.cesbrod.cz/socialni-sluzby/.
Portál je rozdělen na několik sekcí. Z hlediska hledání pomoci v podobě nějaké sociální či návazné
služby je nejdůležitější sekce Katalog sociálních
služeb, kde jsou uvedeny informace o jednotlivých
sociálních službách a organizacích, které je poskytují, s rozčleněním dle cílových skupin na služby
pro seniory, osoby se zdravotním pos žením, osoby s duševním onemocněním, služby pro rodiny,
dě a mládež, služby pro osoby v krizi a osoby
ohrožené sociálním vyloučením.
Další sekce pod názvem Potřebuji si zařídit obsahuje informace především o sociálních dávkách.
Jsou zde popsány jednotlivé dávky státní sociální
podpory jako je například
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek či porodné
s odkazem na stažení formuláře žádos a na aktuální informace z MPSV. Dále
lze zde nalézt informace
o jednotlivých typech důchodů, dávkách hmotné
nouze a dávkách pro osoby
se zdravotním pos žením.
V této sekci se také můžete dozvědět o výhodách
podporované dopravy pro
seniory Českobrodská doprava pro seniory, která ve
městě funguje od září 2018.
V rubrice Sociální poradenství je možné se dočíst, s jakými problémy je možné se
obrá t na odbor sociálních
věcí a školství.

Portál také skýtá informace o komunitním plánování sociálních služeb, kde jsou zveřejněny jednotlivé komunitní plány vzniklé od roku 2009 a popsány výstupy z procesu komunitního plánování. Svůj
prostor má zde i v současné době velmi oblíbená
Virtuální univerzita tře ho věku.
Věříme, že nový portál bude užitečnou pomůckou
pro občany města a obcí patřících do správního
území Českého Brodu a že jej využijí i zástupci obcí
při zajišťování dostupnos informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na
svém území.
Jana Tůmová
Odbor sociálních věcí a školství
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ZŠ Žitomířská čekají změny
Město Český Brod i jeho spádové obce začínají čelit nedostatku míst v základních školách.
Nabízí se dvě řešení. Buď po vzoru některých měst
v okolí Prahy neumožníme školní docházku ostatním obcím nebo bude nutné navýšit stávající kapacitu v základních školách. Rada města se rozhodla
jít druhou cestou a na svém jednání dne 5. února
projednala a schválila architektonickou studii dostavby a rozšíření ZŠ Žitomířská od arch. Tomáše
Zdvihala, jak je uvedeno na obrázcích. Zároveň pověřila odbor rozvoje přípravou veřejné zakázky na
vyhotovení projektové dokumentace.

Práce na projektech by měly probíhat v letošním
roce, tak aby bylo možné požádat o stavební povolení a taktéž zpracovat a podat žádost o dotaci na
přelomu letošního a příš ho roku. V ideálním případě při zajištění potřebných financí by pak stavba
mohla začít již v roce 2021.
Petra Ištvániková,
Jakub Nekolný

ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN FINANČNÍHO ÚŘADU
Finanční úřad pro Středočeský kraj Územní pracoviště Český Brod oznamuje rozšíření úředních hodin z důvodu podávání přiznání k dani z příjmů.
23. 3. – 31. 3. 2020, 8.00 – 17.00 hod.; 1. 4. 2020, 8.00 – 18.00 hod.
Informace a skopisy k daním z příjmů též na www.financnisprava.cz, informace záložka
„Daně“ skopisy „Daňové skopisy“ nebo www.daneelektronicky.cz.
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Podpora třídění plastu i papíru
Připomínáme výzvu TS Český Brod o bezplatném odběru nádob pro ukládání plastu a papíru.
Vždy od 6.00 hodin do 14.20 hodin (11.00-12.00
přestávka na oběd) jsou v areálu TS Český Brod
v Palackého ulici 339, Český Brod v hlavní budově
v přízemí (2. dveře vlevo) vydávány nádoby o objemu 240 litrů na tříděný odpad – žluté na plast
a modré na papír. Tyto nádoby jsou k dispozici
občanům z rodinných domů v Českém Brodě, Liblicích, Zahradách a Štolmíři.

Pro obyvatele bytovek a panelových domů jsou k dispozici tašky na tříděný odpad.
Informace: Marcela Dubová
(734 443 736, marcela.dubova@
tsceskybrod.cz) nebo Lenka
Kovářová (725 461 804, lenka.
kovarova@tsceskybrod.cz).
Po předložení občanského průkazu a sepsání
smlouvy o pronájmu zdarma, jsou vydány tyto nádoby zájemci. Vývoz popelnic bude prováděn vždy
v lichou středu - svoz papíru, v sudý čtvrtek - svoz
plastů.
Doporučujeme nádoby označit nesmyvatelnou
barvou - číslo RD, ulice z důvodu zcizení. Nádoby je
nutné vyndávat v den svozu vždy v 6.00 hodin.
Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod

NABÍDKA PRÁCE
Mċsto üeský Brod vyhlašuje výbċrová ěízení
na obsazení pozic:
- odborného referenta odboru výstavby
a územního plánování pro agendu územního plánování
- odborného referenta odboru výstavby a územního
plánování
Lhģta pro podání pěihlášky: 20. 4. 2020 do 11:00 hodin
Pěedpokládaný nástup: v období od 1. 6. 2020 nebo dle dohody
Plat: 22 000 – 30 000 Ký / mċsíc
Benefity: pěíspċvek na dovolenou, stravenky/pěíspċvek na stravování,
dovolená 5 týdnģ
Podrobnosti najdete na úěední desce nebo na webu www.cesbrod.cz
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Služby RUBIKON
Poradenství k problémům souvisejících se zadluženos , exekucemi klienta, nepříznivou životní situací jako
je nezaměstnanost či trestní minulost poskytuje v Českém Brodě každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci od
12.00 do 17.00 nezisková organizace RUBIKON Centrum od dubna 2020 až do odvolání v Informačním
centru města, nám. Arnošta z Pardubic č. p. 1.
Příběh paní Zuzany, klientky RUBIKON Centra:
Jsem půl roku po výkonu trestu v délce 4 let. Mám
kde bydlet, podařilo se mi získat práci, ale moje minulost se mnou ještě zdaleka neskončila. Mám to ž
dluhy v celkové výši 2.500.000 Kč.
Začátek byl opravdu těžký, nejdřív jsem nevěděla,
kudy kam. Exekuce chodily jedna za druhou, měla
jsem strach, že se z toho nemůžu nikdy dostat.

Žádný zázrak neexistuje, nic takového nečekám.
Zvládli to i jiní, tak proč bych to nedokázala já?
Je vám na tomto příběhu něco povědomé? Máte
podobné zkušenos , problémy, obavy?
Přijďte se s námi poradit a třeba tak jako Zuzana
zjis te, že nic není ztracené a všechno se dá řešit.
Za RUBIKON Centrum
Vladimíra Patková

Když jsem poprvé navš vila RUBIKON Centrum,
mé obavy postupně opadaly. Dostalo se mi tu rady
a nejen pomoci s hledáním zaměstnání, s dluhy
a s osobním bankrotem, ale také jsem získala zpět
víru, že nic není ztracené a všechno se dá řešit.
Někdy je to těžký, ale stojí to za to. Abych mohla splácet, musím mít dvě zaměstnání, což bude trvat po
celou dobu mojí insolvence. Vím ale, že když to vydržím, mám šanci na nový začátek a život bez dluhů.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jarní vítání občánků proběhne dne 27. 3. 2020 opět v radničním sále v budově č. p. 1. Rodičům
přihlášených dě přijde pozvánka na adresu uvedenou v přihlášce. Termín je plně obsazen.
Další vítání občánků plánujeme uspořádat na podzim tohoto roku. Rodiče nově narozených
dě s trvalým pobytem v Českém Brodě se mohou přihlašovat prostřednictvím přihlášky,
kterou je možné stáhnout na našich webových stránkách.
Bližší informace na tel: 321 612 142 nebo 321 612 144; e-mail: krizkova@cesbrod.cz nebo
vojackova@cesbrod.cz.
ANKETA OSOBNOST MĚSTA
Připomínáme termín 31. 3. 2020, kdy můžete naposledy podat nominaci na udělení ceny
Osobnost města. Pravidla a formuláře jsou k dispozici na webu města, v informačním centru
a na podatelně MěÚ Český Brod.
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
Rada města Český Brod vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové
organizace ZŠ Český Brod, Tyršova 68. Předpokládaný nástup 1. 8. 2020. Lhůta pro podání
přihlášky je do 6. 4. 2020. Podrobné informace na webu města www.cesbrod.cz.
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Výzva par cipa vního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020
Rada Středočeského kraje schválila dne 20. ledna 2020 Výzvu pro podávání návrhů projektů do par cipavního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020. Projekt Můj kraj umožňuje občanům, obcím, příspěvkovým a neziskovým organizacím podílet se na smysluplném určení čás rozpočtu Středočeského kraje.
Pro návrhy v rámci tohoto projektu bylo Radou Středočeského kraje schváleno a vyčleněno celkem 50
milionů Kč. Pro ORP Český Brod je pro alokace přidělených prostředků 400.000 Kč.
Projekt musí být realizován
na majetku a pozemcích
kraje, obce nebo jimi zřizované organizace a musí sloužit veřejnému prospěchu. Nadpoloviční
většinu rozpočtu každého
projektu musí tvořit inves ční náklady. Návrhy na projekty
je možné podávat od 1. do 31. března 2020 online
na webových stránkách h p://mujkraj.kr-stredocesky.cz, osobně nebo poštou na formuláři v štěné podobě.

Zásady par cipa vního rozpočtu Středočeského
kraje, metodický manuál projektu Můj kraj, štěné formuláře a bližší informace k projektu jsou
k dispozici na webových stránkách h p://mujkraj.
kr-stredocesky.cz nebo na kontaktních místech,
která jsou zřízena v každém správním obvodu obcí
s rozšířenou působnos . Pro ORP Český Brod je
kontaktním místem Městská knihovna/Centrum
vzdělávání, informací a kultury v Českém Brodě.
Petra Ištvániková, PR manažerka

NABÍDKA PRÁCE
Anna Český Brod, sociální služby pro seniory, Žitomířská 323, Český Brod přijme zaměstnance
s možnos nástupu ihned nebo dle dohody. Místo výkonu práce: Žitomířská 323, Český Brod.
• na pozici pracovník v sociálních službách (ošetřovatel/ošetřovatelka). Charakteris ka pracovní pozice: výkon přímé obslužné péče o klienty Domova seniorů, směnný provoz (12 hodinové směny v nepřetržitém provozu). Absolvovaný kvalifikační kurs výhodou. Jde o dlouhodobý zástup za mateřskou dovolenou.
• na pozici kuchař/kuchařka. Charakteris ka pracovní pozice: vaření pokrmů pro klienty domova seniorů a pečovatelské služby, směnný provoz (krátký a dlouhý týden), platové zařazení: 5. platová třída, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za dlouhodobou nemoc).
Vybraní uchazeči budou kontaktováni a pozváni k osobnímu jednání. Kontakt: Ing. Lucie Hovorková, ředitelka, tel. 321 623 330, 733 120 036, email: hovorkova@domov-anna.cz.
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Leden a únor v Domově ANNA
Lednové akce odstartovaly další cestopisnou přednáškou pana Petra Horáka, která byla tentokrát o Indii
a zájem seniorů byl jako vždy velký. Poutavé vyprávění o navš vených místech, životě místních obyvatel
i o tradičních pokrmech bylo zpestřené mnoha fotografiemi i podáváním pravého indického čaje.
V lednu také pokračovalo průběžné vzdělávání
zaměstnanců, a to seminářem pro ošetřovatelky s názvem Škola zad a bezpečná manipulace
s klienty. Tento kurz byl velmi užitečný a názorný.
Lektorka Mgr. Barbora Bártlová učila pracovnice,
jak chránit svá záda při každodenní práci s klienty
a také jak správně používat pomůcky pro snadnější
zvládnu manipulace s klientem.
Cimbálková muzika Kobylka z Poděbrad hrála v našem Domově seniorů již dvakrát na Letní párty
a vždy s velkým úspěchem. Nyní jeden z našich
klientů, pan Karel Suk, využil možnos v rámci
projektu Ježíškova vnoučata, a přál si koncert této
Cimbálkové muziky i v zimě. Toto přání mu splnil
kolek v pracovníků z oddělení ARO Úrazové nemocnice Brno, kteří byli zároveň našimi hosty při
samotném koncertě. Splněním tohoto krásného
přání potěšili nejen pana Suka,
ale také dalších padesát seniorů!
Univerzita III. věku je v Domově
seniorů pořádána v rámci ergoterapie. Začátkem února proběhlo předávání pamětních listů
za loňský rok, v programu Všeobecný rozhled - Kulturní památky ČR. Klien také měli v rámci
této slavnostní akce možnost
seznámit se s nově zakoupenou
cvičební pomůckou - vibračními
kruhy Smovey, které jsme pořídili z poskytnutých darů.

Nejvíce očekávanou akcí v únoru byl koncert s písněmi Karla Go a. S pořadem Hej páni konšelé potěšil až dojal klienty Šimon Pečenka, který nejen
krásně zpíval, ale také přidal mnoho zajímavos ze
života Karla Go a.
Oblíbená únorová akce, zabíjačkové hody, připomíná seniorům zážitky ze zabíjaček, které prožili
během svého dosavadního života. Při písničkách
pana Musila si mohli nejen zazpívat a zavzpomínat,
ale také ochutnat ovar s čerstvým křenem a pivem.
K obědu se podávala černá kroupová polévka a zabíjačkový guláš. Na jitrnice a tlačenku se klien těšili v dalších dnech.
Ing. Lucie Hovorková,
ředitelka Domova ANNA
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Jak LECCOS pomáhá rodinám s dětmi nejen v Českém Brodě
Co dělat když se s rodinou dostanete do situace, kterou nedokážete sami řešit a nemáte nikoho, kdo by
vám mohl pomoci? V Českém Brodě již několik let provozuje LECCOS, z. s. Poradnu pro rodiny i s dalšími
návaznými službami v terénu.
Pro rodiny s dětmi, které se ocitly v situaci, kterou
nemohou nebo nedokáží řešit vlastními silami,
nabízí tzv. Sociálně-ak vizační služby pro rodiny
s dětmi (dále SASRD). Konkrétně jde o poradenství, například v oblas nároků na dávky sociální
péče, pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, doprovod při jednání s úřady a ins tucemi. Pomáhá
při řešení problémů s výchovou dě , komunikací
v rodině a v dalších složitých situacích. Je možné
využít též ak vizační služby - jedná se o podporu
rodičů a dě při přípravě do školy, ale i obecně v jejich rozvoji, například před nástupem do školy či
školky. Pokud si rodiče potřebují zařídit své záležitos , na úřadech, při hledání zaměstnání a podobně, mohou využít krátkodobé hlídání dě a ak vizaci v RC Kos čka. Poradna pro rodiny je otevřena
každé pondělí. Terénní služby poskytují po dohodě
od pondělí do pátku.
Sanace rodin je další služba poskytovaná ohroženým rodinám s dětmi. To znamená, že službu do
rodiny doporučí pracovník Orgánu sociálně-právní
ochrany dě (dále jen OSPOD), působící na městských úřadech obcí s rozšířenou působnos . S takovou rodinou se pracuje dlouhodobě na zlepšení situace a podmínek pro péči a výchovu dě . Sociální

pracovníci pravidelně do rodin dochází a pomáhají
v nich s problémy, které fungování rodiny ohrožují. Například pomohou rodině se zajištěním příjmů
a zaměstnání, naučí je lépe hospodařit, pomohou
se zlepšením podmínek bydlení, podpoří rodičovské kompetence a komunikaci při výchově dě .
Práci v terénu poskytují sociální a ak vizační pracovníci. Probíhá v přirozeném prostředí rodiny.
Znamená to, že pracovníci mohou dojíždět do místa bydliště rodin, které požádaly o pomoc v rámci
služby SASRD, nebo byly doporučeny do služby
Sanace rodin. Poskytujeme-li službu v přirozeném
prostředí rodiny, jednání je méně formální, můžeme zachy t širší souvislos i větší spektrum
problémů. Služby mohou využít rodiny z Českobrodska, Kolínska a Říčanska. Na těchto územích
spolupracujeme i s OSPOD.
Sociálně-ak vizační služby pro rodiny s dětmi jsou
financovány z individuálního projektu Středočeského kraje prostřednictvím Evropského sociálního
fondu, ze státního rozpočtu. Finančními partnery
jsou Město Český Brod, ČEPS a.s., Moneta Money
Bank, NET4GAS, s.r.o. Projekt Sanace rodin financuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a finančními partnery projektu jsou Nadace Terezy Maxové
dětem, Město Český Brod a Město Kolín.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

14

Českobrodský zpravodaj
březen 2020

Ze společnosti

Cvičíme se. Cvičte s námi.
CVIK je příspěvková organizace zastřešující knihovnu, KD Svět a informační centrum.
V lednovém zpravodaji jsme představili základní
plány organizace, cílící mimo jiné na digitalizaci
kina a v únorovém čísle pak dvojnásob obsáhlý
kulturní program na duben až červen.

se snadno a rychle vcí t do pocitů herců. Budeme
moc rádi za zpětnou vazbu a „předobjednávku“
takovéhoto kurzu, který sestavujeme, otestujeme
a v létě začneme s realizací.

Kultura ale nejsou jen velké věci a velká dramata.
Kultura mnohdy začíná maličkostmi, do kterých je
možné se zapojit a které rozvinout. Proto předkládáme pár maličkos a směrů, které rozvíjíme,
nebo s nimi už experimentujeme. Budeme moc
rádi, když to zkusíte s námi.

Stačí podpis a posléze váš hlas, který umožní chodit na premiérové filmy v Brodě v době premiéry
a vracet knihy, kdykoliv se vám zlíbí. S mto záměrem chceme vstoupit do tzv. par cipa vního rozpočtu Středočeského kraje. Je to něco jakou soutěž
o 400.000 Kč na projekt, který má smysl a podporu
veřejnos . Věříme, že premiérové kino a bibliobox
ten smysl mají a proto prosíme, dejte nám hlas
v dubnu a červnu.

Rozvoz, roznos, sdílení. Věříme, že Český Brod není
jen město, je to spádový region pro 22 000 lidí. Jen
nádražím nás údajně projde 17 000 na perón a zase zpět. Proto i kultura je spádová. Pomozte nám
s šířením programu. Odměnou vám i nám bude
bohatší kulturní program. Stačí nám napsat na adresu petr@cvik.info a rádi vám zaneseme aktuální
plakát k výlepu v regionu.
Na stránkách cvik.info dáváme možnost registrovat svůj email k odběru pravidelných kulturních
a knižních novinek. Dostanete tak vždy ve čtvrtek
p na co zajít o víkendu, nebo co si v pátek půjčit
ke čtení. Chceme začít 19. 3. 2020.
V sí s besedou a navazující činnost. Zájem o film
V sí s besedou pro studenty regionálních škol nás
mile překvapil a inspiroval k záměru sestavit vzdělávací kurz - workshop o tom, jak se s dětmi bavit
o kině a divadle. Nejde o tom poznat kvalitu, ale
kri cky přemítat, z čeho se skládá, jak hodno t
děj, výpravu, kostýmy, herecký výkon. Kino i divadlo má velký vzdělávací rozměr, jelikož umožnuje

Do května a pak do září chceme připravit program
letní i podzimní sezony a také celoroční abonmá na
rok 2021. Zkuste nám napsat, co by se vám líbilo.
Zesvětlením barev vycházejících z českobrodského
heraldického znaku, jsme vytvořili letáky pro kino
a pro divadelní představení. Snažíme se být vidět
a tvořit vizuální styl. O stejný se postupně budeme
snažit na nástěnkách. Vetknout jim pravidla a styl.
Chodí nás kolem nich 17 000 lidí denně a zaslouží
si stejná pravidla a stejnou péči jak další vizuální
a propagační prvky ve městě, do května chceme
dojít k odpovídajícímu výsledku.
Díky moc za pozornost, nápady, py a soulad
s ideou tvořit z Českého Brodu spádové kulturní
město. Město s kulturou pro každého. A hlavně pro
dě , studenty a vás.
Petr Steklý, CVIK

Šíření kulturního programu po českobrodském regionu pozi vně ovlivňuje širší nabídku. Přidejte se k nám!
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Výstavy v českobrodském kostele
Prostory jižního ochozu farního kostela sv. Gotharda dávají možnost k pořádání různých výstav. Vše začalo
před několika lety dnes již tradiční vánoční výstavou Betlémů. V loňském roce jsme začali ochoz upravovat
– zvelebovat a také ještě více využívat. Připravili jsme Velikonoční výstavu a pak v zimě také výstavu k adventní době. Byly to především jednotlivé třídy místních škol, které této nabídky využily.
V započaté tradici bychom rádi pokračovali. A tak
připravujeme další výstavy:
• Půst a Velikonoce (od 17. března do 17. dubna)
• Cyril a Metoděj (předpokládaný termín:
od 1. června do 26. června)
• Sv. Václav (předpokládaný termín:
od 31. srpna do 2. října)
• Advent a Vánoce (předpokládaný termín:
od 29. listopadu do 10. ledna)

Prohlídku výstavy pro skupinu je možné předem
domluvit s panem farářem Mar nem Sklenářem
(přes telefon 722 788 207, či e-mailem farnostbrod@seznam.cz). Nebo je možné dorazit na Velký
pátek (10. 4.) od 13.00 do 14.30, na Bílou sobotu
(11. 4.) od 15.30 do 17.00 a nebo na speciální akci
na Hod Boží Velikonoční (12. 4.) od 15.00 do 17.00
(viz plakátek).
Těšíme se s Vámi na viděnou.

Velikonoční výstava
Nejbližší výstava se týká postní doby a Velikonoc.
Opravdu nás potěší, když se zapojíte a přinesete
kraslice, nebo jiné tema cky zaměřené předměty vhodné k výstavě. Krea vitě se meze nekladou. Zapojit se mohou všechny
věkové kategorie.
Kraslice či jiné velikonoční dekorace můžete nosit do kostela sv.
Gotharda v následujících dnech:
úterý 31. března a pátek 3. dubna vždy od 17.00 do 17.45
V případě potřeby lze výrobky
donést i mimo určené termíny
nejpozději však do Květné neděle 5. dubna, a to při návštěvě výstavy se skupinou či do Oranžové
zahrady, po domluvě s panem
farářem.

Mar n Sklenář, farář
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Klasika Viva zve na Michnu i na S vína
Koncerty klasické vážné hudby Klasika Viva v Českém Brodě pokračují v letošním roce koncerty v březnu
a dubnu.
V neděli 29. března se od 19.00 můžeme těšit na
jedinečný večer s hudbou Adama Václava Michny
a jeho skladbou Loutna česká. Kdo by neznal píseň
Andělské přátelství (Nebeš kavalérové)? V provedení souboru Ensemble Inégal si budeme moci
vychutnat nejen tuto, ale i všechny ostatní písně
cyklu. Ačkoliv byl Michna skladatel období raného
až středního baroka, některé jeho skladby téměř
zlidověly. Příkladem budiž vánoční píseň „Ch c,
aby spal“. Ensemble Inégal provede Loutnu českou
na historické nástroje a v auten cké (poučené)
interpretaci, na kterou se specializuje. Doménou
souboru je dílo jiného českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky, ale také Michna je
v repertoáru souboru pevně zakotven. Ensemble
Inégal vystupuje pod vedením Adama Viktory. Mimořádná akus ka českobrodské sokolovny je zárukou krásného hudebního zážitku.
Další koncert Klasika Viva bude vystoupení českého flétnového mága Jiřího S vína. Jednoho z našich nejlepších jazzmanů není třeba představovat,
nicméně jeho koncert v neděli 19. dubna bude
úplně jiný. Jiří S vín se vyzná ze své lásky k baroku, jehož hudbou jsou inspirováni téměř všichni
jazzmani. Jiří S vín se zabývá interpretací středověké, renesanční i barokní hudby na zobcovou
flétnu již od r. 1975. Nahrál většinu koncertů pro
zobcovou flétnu a ovládá všechny druhy příčných

i zobcových fléten. Jako sólista spolupracuje s renomovanými hudebními tělesy, řídí vlastní soubor
Collegium Quodlibet, vystupuje v sólových recitálech s cembalem, varhanami či s kytarou. Jiří je
také autorem mnoha skladeb pro různé formace,
scénické a filmové hudby. Je ak vní jako pedagog
a lektor na pražské konzervatoři i při mnoha dalších projektech včetně výchovných koncertů pro
dě . V programu koncertu v Českém Brodě zazní
skladby G. P. Telemanna, C. P. E. Bacha, A. Vivaldiho a dalších autorů. Ke spolupráci na virginal si Jiří
S vín pozval Václava Uhlíře, profesora pardubické
konzervatoře.
Všechny koncerty se konají v sále sokolovny Český
Brod. Vstupenky je možné zakoupit v Informačním
centru Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic, tel.:
tel.: 321 612 218, 321 612 219 a také online na
www.klasikaviva.cz.
Pro ty z Vás, kteří plánují navštěvovat koncerty pravidelně, je také pro rok 2020 připraven Klub přátel
Klasika Viva. Více informací na webu Klasika Viva
nebo v Informačním centru Český Brod.
Žáci ZUŠ Český Brod mají vstup na koncerty zdarma.
MgA. Roman Janků, Klasika Viva
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Maturák v Liblicích
Maturitní ples je za námi, sám tomu nevěřím.
Když se ohlédnu do minulos , především do začátku školního roku 2019/2020, ples pro nás byl spíše
něco jako jednání v poslanecké sněmovně. Každý
vznášel nápady, ale nic se nerealizovalo. Datum
plesu se přibližovalo čím dál rychleji, hnalo se jako
velká vody a my jsme jen vytrvale pozorovali ubíhající dny…
Další třídnická hodina za námi a do plesu tři měsíce, tady už sranda končí, přátelé. Chtělo to změnu.
Během jednoho dne jsme se všichni sešli a snažili
se přenášet veškeré myšlenky na papír. Místo, barvy, kapela, stužky, balónky, zkrátka všechna slova
lítala přes hlavy ostatních jako nastřelený míč a konečně jsme měli pocit, že pro náš maturitní ples
ždímáme veškeré úsilí jako brazilský pomeranč. Začali jsme prodávat lístky, sháněli sponzorské dary
a pomalu se shromažďoval náš třídní rozpočet pro
onu tradiční společenskou událost.

Nastal den maturitního plesu, polovina třídy s kapesníkem u nosu a ani to nikoho neodradilo od
řádných příprav. Ples nám začal a všichni jsme vítali naše rodiny, poté promluvila paní ředitelka Darina Doškářová a dva maturan , kteří s plnou silou
zvládli svůj projev na jedničku. Paní třídní profesorka Irena Coubalová nás slavnostně ošerpovala. Obě
taneční vystoupení příjemně naplnila program a za
hudebního doprovodu výtečné kapely The Snails
se na parketě tančilo až do půlnoci. Pak nastoupila chvíle netradičního vystoupení nás všech, které
jsme strategicky zvládli a naše veškerá vložená
energie mohla být konečně uvolněná v rámci společné degustace tamějších lihovin s Mírou.
Za všechny maturanty mohu spokojeně říct, že náš
maturák se vydařil a na závěr bych chtěl poděkovat
všem zúčastněným za příjemnou atmosféru.
Matěj Chris án, 4. A SOŠ Liblice

Měsíc do začátku plesu a my jsme se nacházeli
v malém slzavém údolí, nedokázali jsme se dohodnout na společném večerním vystoupení, tzv.
půlnočním překvapení, které mělo být pro některé koncem života, případně důvodem změnit si
totožnost a odstěhovat se do Kazachstánu. I přes
některé nešvary jsme vymysleli nápadité vystoupení a společně se pus li do trénování, které však
bylo značně omezené naší časovou dostupnos .
Sláva, hurá, ples je zítra. Jeli jsme do Kolína a ve
Starých Lázní jsme zmapovali naše večerní teritorium. „Takže tady se zítra bude něco dít” řekl
jeden z maturantů a my všichni s úsměvem nafukovali balónky a zkoušeli půlnoční překvapení jako
by šlo o život.
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Masopustní karneval v prvních třídách
Prvňáčci si na konci ledna odnesli ze školy své první vysvědčení. Neusnuli ale na vavřínech a po pololetních
prázdninách se vrhli s chu do další práce.
Po návštěvě městské knihovny se únor nesl ve
znamení masopustu. Ve třídách jsme si povídali
o tom, co to vlastně masopust je, proč ho lidé dříve
slavili a jak pokračuje tato tradice dnes. Seznámili
jsme se s medvědem, dvěma modrými a dvěma
červenými Turky, s bábou, která nese v nůši dědka,
starostou, kobylou a dalšími typickými maškarami
masopustního průvodu. Už víme, že se na masopust pekly tradiční koblihy a na závěr masopustu
se pohřbívala basa nebo popravovala kobyla a poté následoval předvelikonoční půst.
Abychom si toho tradičního veselí užili i my, uspořádali jsme pro všechny tři první třídy společný karneval. Při výtvarné výchově jsme si vyrobili masky
a pak jsme netrpělivě čekali na den D. Hned první
hodinu jsme se přesunuli do sokolovny, kde jsme

se převlékli a dali se do tance. Ten vystřídaly sportovní disciplíny. Vyřádili jsme se na lavičkách, soupeřili jsme v disciplínách s míčem a na závěr přišlo
klání v přetahování lanem.
Konec karnevalu patřil opět tanci. Hladoví a unavení jsme se vrá li zpátky do školy, uložili jsme si do
aktovek pamětní list a těšili se, co dalšího pro nás
paní učitelky vymyslí.
Co třeba navš vit některý z blízkých skanzenů a dozvědět se něco nového o dalším tradičním svátku,
o Velikonocích?
Mar na Hálová,
1. C, ZŠ Tyršova

Bruslení
Pololetní prázdniny si prodloužily dě na 2. Základní škole v Českém Brodě. Třídy sedmých a osmých ročníků společně v doprovodu třídních učitelů vyrazily bruslit na zimní stadion v Kolíně.
Pondělní ráno se všichni nadšení bruslaři sešli ve
sportovním na vlakovém nádraží. Cesta vlakem jim
rychle uběhla. Po příjezdu do Kolína následoval
rychlý přesun na zimní stadion, kde měly dě na
1,5 hodinu pronajaté brusliště.
Každý se na ledě vyřádil po svém. Někdo jenom
tak bruslil okolo celého stadionu, jiní hráli na babu
nebo pořádali závody v rychlos . Někteří dokonce

zkoušeli jízdu pozadu nebo podjíždět pod hrazdičkami. Samozřejmě se našli i tací, kteří stáli na bruslích poprvé. Bruslit se učili za pomoci hrazdičky,
popřípadě se drželi rad učitelek a dě .
Na závěr si dě zasoutěžily ve štafetovém slalomu,
který byl od začátku až do konce velice napínavý.
Závodily i dě , které jezdily s hrazdičkou, a ostatní je povzbuzovali fanděním. Co by to byl ale výlet
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bez nějakého občerstvení? Cestou na nádraží byla
zastávka v OC Futurum, kde se dě posilnily před
cestou domů.
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Sportovní den se nám vydařil a už teď přemýšlíme,
co naplánujeme příště.
Helena Pavlasová, Kateřina Burešová, 7. B, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Zdena Holečková, ZŠ Tyršova

Návštěva zdravotního klauna
Před vánočními svátky pořádala naše třída 4. A ze ZŠ v Tyršově ulici vánoční jarmark. Zákazníků chodilo
požehnaně, téměř všechny naše výrobky se prodaly, čímž jsme utržili docela vysokou částku peněz. A jelikož máme srdce na správném místě, rozhodli jsme se část výdělku věnovat jako příspěvek na veterinární
péči do psího útulku, ale také podpořit organizaci Zdravotní klaun. Jsme dě , v nemocnici už také někteří
z nás museli strávit pár dnů, proto nám podpora této organizace přišla více než vhodná.
V únoru nás přímo do třídy přišel navš vit právě
jeden ze zdravotních klaunů. Předvedl nám různé
scénky, kouzla a triky z jeho nepřeberné zásobárny smíchu. Také jsme se po celou dobu nepřestali
smát. Zároveň jsme dostali několik dalších lekcí
smíchu, recept s razítkem na dvojitou dávku smíchu a jako dárek zápisník od zdravotního klauna.
V závěru návštěvy proběhla ještě krátká beseda,
kde jsme se dozvěděli mnoho nového o této záslužné činnos . Také došlo na symbolické předání
finančního příspěvku organizaci Zdravotní klaun,

která následně putovala přímo na účet zřízený na
podporu této organizace.
Věříme, že tato malá částka pomůže zdravotním
klaunům i nadále rozdávat smích malým pacientům, jejich rodičům, ale i klientům v léčebnách,
v domovech pro seniory a v hospicích. Zkrátka všude tam, kde nemoc a osamělost zahání radost ze
života.
Žáci 4. A, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Dana Tůmová, ZŠ Tyršova
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Projektový den na ZŠ Žitomířská
Ve středu 26.2. proběhl na hlavní budově ZŠ Žitomířská pro žáky druhého stupně projektový den s názvem
Láska a přátelství.
Na projektu se dohodli všichni učitelé a každý připravil ak vitu na 2 hodiny. Žáci byli rozděleni na
skupiny o 10 - 25 žácích. Podmínkou bylo, aby se
v jedné skupině nesešli více než tři žáci z jedné třídy. Chtěli jsme tak podporovat i mezitřídní vztahy.
Připraveno bylo celkem 14 ak vit, které se během
dne 2 krát opakovaly. Ak vity byly známé 14 dní
dopředu a žáci se mohli rozhodnout , kterou zvolí
podle svých preferencí.
A z jakých ak vit si mohli žáci vybírat? Krátký přehled:
Láska prochází žaludkem, Vztahy přes váj-fáj, Láska k uměleckým dílům, Vnímání krásy v dějinách,

Největší milostné příběhy v literatuře a filmu, Kdo
chce být básníkem, Láska pod lupou a u zrcadla...
V ak vitách se prolínaly všechny předměty a věřím, že každý žák si z nabídky vybral to, co ho nejvíce baví. Reakce žáků po ukončení projektu byly
velice pozi vní. Ak vity se žákům líbily a učitelé si
vyzkoušeli výuku zase trochu jinak. V projektových
dnech chceme určitě pokračovat, v příš m měsíci
proběhnou podobné projekty na budově Chanos
a Nové škole v nemocnici.
Mgr. Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská

Návštěva z ma yzu
V pátek 28. února k nám zavítala návštěva čtyř studentů z Matema cko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Připravili si pro nás čtyři stanoviště s různými zajímavými pokusy, týkajícími se fyziky a z čás chemie. Ukázali nám, jak nechat levitovat supravodiče
za pomoci tekutého dusíku a magnetu. Dále jsme si
mohli zkusit nechat vzplanout směs bublinek z vody a jaru na našich dlaních. To bylo, řekla bych, nejzajímavější. Také jsme viděli, jak lehce se dá tekutým dusíkem zmrazit kvě na nebo třeba obyčejný
nafukovací balónek. Kvě nu jsme “rozbili” na malé
kousíčky a balónek se vinou chladu smrskl. Jakmile
jsme ho ale vytáhli zpátky na teplý vzduch kolem
nás, znovu nabyl původních tvarů. Na posledním
ze stanovišť nám bylo řečeno spousta zajímavého

Ze společnosti
o světle a diodách. Student ma yzu nám dal polarizační sklíčka, skrz ně jsme mohli pohlédnout na
monitor počítače, kde se podle natočení sklíčka
měnily barvy. Potom nám dal na oči brýle, v jejichž
plastových sklíčkách bylo síce uzoučkých drátků.
Přes ně jsme viděli, jak se bílé světlo v zářivkách
rozptyluje v barevné schéma. Nakonec nám studen slíbili zmrzlinu. Rozšlehali jahody s trochou
cukru, mléka, smetany a ochladili to pomocí tekutého dusíku. Já osobně jsem ji neměla, ale spolužáci říkali, že nebyla moc dobrá.
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hého stupně. Pro všechny z nás byla tato akce poučující a zajímavá. Bavilo nás to.
Valerie Rezková, ZŠ Žitomířská

Studen ve škole strávili čtyři vyučovací hodiny.
Ukazovali pokusy několika vybraným třídám dru-

Národní technické muzeum
Dne 6. 2. jsme byli na výletě v Technickém muzeu v Praze.
První expozice byly doly. Nejprve jsme se usadili a průvodce nám vyprávěl o zdrojích energie,
o energii a fosilních palivech. Potom jsme se vydali na prohlídku hornického muzea. Nejvíce mne
zaujal stroj na těžbu uhlí. Pak někteří z nás dostali
celkem těžkou lucernu a pan průvodce nás zavedl
do expozice dolu. Tam jsme si prohlíželi figuríny
horníků, a to jak probíhala samotná těžba. Viděli
jsme i simulaci odstřelu uhlí. K vidění byly i první
parní mašinky, které vytěžené uhlí odvážely. Po
výstupu z dolu navazovala expozice aut a prvních
parních strojů.
Vešli jsme do velké čás budovy, kde jsou vystaveny jedny z prvních automobilů a první parní lokomo vy. Pan průvodce nás dovedl k obrovské lo-

komo vě, která byla jedna z prvních, a začali jsme
se bavit o tom, jak vlastně fungují, kdo je vynalezl
a později, kdo zdokonalil parní stroj.
Potom následovala krátká prohlídka prvních hasičských aut a povozů. Zbytek prohlídky jsme se dívali
na stará auta, která se mi moc líbila a samozřejmě
jimi byli zauja i kluci. Skoro každé auto tam mělo
svůj příběh, tak jsme poslouchali a obdivovali krásu aut.
Na konci celé prohlídky jsme si zkusili zprovoznit
malý model parního stroje, nakonec se nám to
i povedlo.
Tereza Šmejkalová, VIII. A, ZŠ Žitomířská
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Žádný zimní spánek se u nás nekoná!
I když je v kalendáři ještě zima, počasí nám už tak trochu ohlašuje blížící se jaro a žáci Základní a prak cké
školy v Českém Brodě určitě nespí zimním spánkem, ale naopak hýří ak vitami v mnoha směrech.
Období masopustu je v plném proudu – společně
připravujeme masky, kostýmy, zpíváme lidové písně, tančíme.
Dě se snaží, aby se předvedly v tom nejlepším
světle nejen svým blízkým, ale také široké veřejnos . Zúčastňují se různých akcí, které se pomalu
stávají tradičními, ať jde o akce vzdělávací, kulturní
nebo sportovní.
Jednou z posledních sportovních akcí byl florbalový turnaj v Kouřimi. Naši chlapci poc vě trénovali, aby mohli reprezentovat co nejlépe svoji školu.
Celý turnaj se konal ve velmi příjemné atmosféře,
v nové, moderní kouřimské hale, kde bylo o žáky
výborně postaráno. Turnaj se zúčastnil domácí tým
z Kouřimi, družstva žáků z Kolína, Peček a našich
chlapců. Vše šlo podle plánu, dě se výborně bavily a ukazovaly svoje sportovní dovednos . Nejlepším chlapeckým týmem turnaje se nakonec stali
žáci z Kolína. V těsném závěsu za vítězi skončili naši
žáci, kteří hráli velmi vyrovnanou par i s vítězným
týmem. I bez možnos střídání hráčů dokázali, že
naše škola má výborné sportovce a má na čem stavět. Původně se měl kromě chlapeckého turnaje
hrát také turnaj dívčích týmů, ale z důvodu chřipkové epidemie se před konáním turnaje všechny
dívčí týmy omluvily. Tak zůstal v hale osamocený
tým domácích děvčat. Aby jim nebylo líto, že si nezahrály, zapojil se do turnaje tým pedagogického
doprovodu - paní učitelek. Paní učitelky neváhaly
a rády se s děvčaty zahrály. Toto utkání se stalo
zpestření florbalového turnaje, jak pro dě , tak
i pro učitelky - a bylo opravdu veselo!

V závěru měsíce února se žáci naší střední školy zúčastnili Veletrhu řemesla v Lysé nad Labem, jehož
součás již několik let je také přehlídka středních
škol Středočeského kraje. Stánek naší školy byl plný
výrobků žáků, ať už z pedigu, keramiky, rouna, či
jiných materiálů, které obdivovali mnozí návštěvníci. Ti mohli sledovat naše žáky v akci, ať už při
ukázkách výroby jednotlivých vystavených výrobků na stánku, tak i při prezentaci naší školy, kterou
si žáci připravili v hodinách Informa ky a potom
ji sami prezentovali na podiu před návštěvníky se
svým osobitým komentářem.
Teď nás v nejbližší době čeká několik exkurzí, kulturních akcí a hlavně – již pomalu připravujeme
naši tradiční velikonoční výstavu. Výstava se bude
konat od čtvrtku 2. do úterý 7. dubna 2020 u nás
ve škole. Tak se přijďte podívat!
Nikola Znamínková, učitelka ZŠ a PrŠ Český Brod
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Masopustní průvod
Tradice masopustu v naší škole začala již před deví lety, kdy se poprvé dě se svými učiteli vydaly v masopustních maskách do ulic v rámci tehdy realizovaného projektu rozvoje sociálních dovednos . Akce se
zalíbila nejen všem ve škole, ale našla velmi kladnou odezvu od obyvatel města a také od ins tucí, které
v rámci svého putování městem průvod navš vil.
Všichni žáci i zaměstnanci Základní a Prak cké
školy tak do českobrodských ulic vyrazili letos už
podeváté, aby oslavili společně masopust. Samotnému masopustnímu průvodu ale předcházelo povídání o tradicích masopustu, vyprávění proč a jak
se slavil dříve a jaké masopustní tradice přetrvaly
dodnes, nebo se zase pomalu obnovují. Nezbytné
byly také přípravné práce, a tak jsme společně ve
škole i doma připravovali kostýmy do průvodu, ale
také vyráběli množství papírových kvě n, zdobili
vozíky, společně zpívali masopustní písničky nebo
členové tanečního kroužku nacvičovali krátká taneční vystoupení. „Ve škole se snažíme, aby co nejvíce dě mělo alespoň malou část svého kostýmu
vlastnoručně vyrobenou, protože jsou na ten svůj
kostým potom více hrdí“ říká naše paní ředitelka.
Také všechny kvě ny a dobroty, které jsme při putování městem rozdávali kolemjdoucím, vlastnoručně vyráběli naši žáci nebo pedagogové.
Masopustní průvod, karneval i všechny ostatní
ak vity spojené s oslavami masopustu jsme si náramně užívali. Tradiční setkání s panem starostou,
který nám povolil masopustní průvod a předal nám
k tomu podepsaný glejt, čemuž přihlíželi mnozí
zaměstnanci Městského úřadu i lidé z veřejnos ,
tančení v ulicích města, návštěva v penzionu Anna

se společným povídáním a zpíváním s místními seniory, veselé dovádění na zahradě mateřské školky,
sladká odměna od Cukrárny Kašovi za naše tanečky a písničky, a to všechno završené masopustním
rautem ve školní jídelně a masopustním karnevalem se soutěžemi v tělocvičně – toto všechno a ještě mnohem víc toho bylo, co jsme během oslav masopustu společně zažili. Příjemné bylo, že se k nám
přidali i lidé v ulicích, i když jich moc nebylo. Už
teď se těšíme na jubilejní 10. masopustní průvod
v příš m roce, třeba se k nám přidá lidí ještě víc.
Žáci IV. třídy ZŠ a PrŠ Český Brod
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Zápis do dětských skupin La Palomita a Na Sadu
Dětské skupiny – alterna va klasických mateřských školek – v Českém Brodě fungují již od podzimu 2017
(La Palomita), resp od léta 2018 (Na Sadu). Za tu dobu jsme v našich prostorách uvítali 106 dě . A každé
z dě se nám vrylo hluboko do srdce, prožili jsme s nimi nádherné časy plné změn, her a zábavy.
Pokud i Vy přemýšlíte o zápisu Vašich dě do jedné z našich skupin, přijďte k zápisu, který se koná
v úterý 16. 6. 2020 od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do
16.00 v sídle M‘am‘aloca, o.p.s., Havelská 3, Český
Brod – Štolmíř.
La Palomita
Sídlí na adrese Nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod. Přijímáme dě cca od 23 měsíců. Plenky,
dudlík, dětské láhve či nejrůznější talismany nejsou
překážkou. Maximální denní počet dě je 12, na
každých 6 dě připadá 1 vychovatelka. O dě je
pečováno v souladu s Plánem péče a výchovy, rozvíjí se jemná i hrubá motorika, fyzická zdatnost, samostatnost, hygienické návyky, fantazie, grafomotorika. A co je nejdůležitější, hrajeme si celý den.
Na Sadu
Do venkovské dětské skupiny, která
sídlí na adrese Ke Škole 130, Český
Brod – Štolmíř, přijímáme dě od 3
let, protože je kombinací lesní a klasické školky. Dě tráví mnoho času
venku na rozlehlé zahradě nebo v přírodě, užívají si její krásy a taje, zkoumají a pozorují změny během celého
roku. Dě jsou vedeny k samostatnos, podporována je jejich jedinečnost,
krea vita, fantazie, jemná i hrubá
motorika, fyzická zdatnost. Při každodenních hrách i běžných činnostech se
seznamují s environmentální výchovou, trvale udržitelným rozvojem, učí

se respektu k sobě navzájem i respektu ke krajině,
přírodě. Podívat se k nám můžete během Dne otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 11. 6. 2020
v přírodní zahradě DS Na Sadu.
Pokud byste chtěli vědět více informací, kontaktujte Terezu Stuchlovou (tel.: 723 345 766, mail: tereza.stuchlova@mamaloca.cz). Novinky a fotografie
můžete sledovat na facebookových stránkách. Ty si
můžete prohlížet i v případě, že nejste na facebooku registrovaní (ve vyhledávači zadejte Na Sadu,
případně La Palomita – naše druhá dětská skupina
v Českém Brodě).
Tereza Stuchlová, M´am´aloca, o.p.s.
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Zahajujeme oslavy 150 let od založení českobrodského Sokola
Je to tady a za pár dnů to vypukne! Na našem jubilejním Sokolském plese 21. března oficiálně zahájíme
oslavy našeho 150. výročí založení T. J. Sokol Český Brod. Termín zahájení tre me skoro přesně na den,
protože naši sokolš předkové založili jednotu 2. dubna 1870...
Na náš jubilejní ples vás všechny samozřejmě srdečně zveme. Mimo tradiční čás programu, které
jsou společensky žádoucí, uvidíte v loňském roce
účastníky plesu velmi pozi vně přijatý slavnostní
nástup Sokolské stráže, také vášnivý kankán Sokola Šestajovice, dále Bolero, tanec v podání našich
sokolských dam a půlnoční překvapení, které samozřejmě předem neprozradím. A samozřejmě
klasické předtančení la ny i standardních tanců
v podání profesionálů. K dobrému občerstvení
a bohaté tombole nám tentokrát poprvé bude hrát
skvělý taneční orchestr AD Band. Věřte, že tento
večer bude opravdu stát za to!
V měsíci dubnu přivítáme v sokolovně opět několik
členů Spirituál kvintetu, který zde vystupoval nedávno. Tentokrát ale ve formaci s názvem An kvartet,
kde s jeho lídrem Dušanem Vančurou – a také s Jiřím
Holoubkem a Pavlem Peroutkou (všichni tři Spirituál kvintet) - vystoupí známý glosátor Ivo Šmoldas.
O legraci i krásné písničky nebude nouze. Sledujte
naše brodské předprodeje i internetový GoOut.

To, že byly naše dě z oddílů všestrannos v České
televizi, jsem zde už psal. Reportáž z českobrodské
sokolovny byla velmi podařená a pokud jste televizní
vysílání nes hli, můžete si záznam pus t na našem
webu z odkazu h ps://sokolbrod.cz/22-2-2020-bylijsme-v-televizi-v-poradu-lvicata/ nebo na i-vysílání ČT.
Velmi jsme uvítali, že světlo světa spatřila velká kniha o našem nejvýznamnějším rodákovi a autorovi
naší sokolovny, profesoru Janu Koulovi. Vydalo ji (za
finančního přispění města Český Brod) Západočeské muzeum v Plzni a my jsme byli u slavnostního
křtu. Kniha je opravdu skvěle udělaná a její autoři, manželé Merglovi vám ji také v Českém Brodě
představí na besedě spojené s autogramiádou.
Akce proběhne 22. 4. 2020 od 17.00 hodin v radničním sále infocentra, kde bude kniha také k zakoupení. A kdyby Vám to náhodou nevyšlo, kniha
bude určitě k mání v říjnu na Sokolských oslavách.
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Množství pohybu je především o příležitos
Na Ku lce provozujeme díky programu OPZ a MAS Pošembeří mimoškolní družinu pro dě z prvního stupně ZŠ. Čas od času mám tu čest zaskočit za našeho vedoucího Mar na Sahulu.
V polovině února vyrazili naši malí fotbalis už ve
čtvrtek do Krkonoš na běžky – trochu změnit sportovní stereotyp, a Mar n (také trenér žáků) tam
samozřejmě nemohl chybět. A tak jsem se s radosujala dě z družiny. O svoje skvělé odpoledne se
s vámi chci podělit.

jsou nebo si je nechají až na víkend. Přichází klasický stolní tenis. Oba svoje zápasy prohrávám.
Ale o to vůbec nejde. Trochu zvolníme tempo. Pár
klasických dětských her. A opět do tělocvičny. Jen
deš vé počasí nás nepus lo ven. Odpoledne uteklo jak voda. Už teď se těším na další.

S dětmi nejprve absolvuji oběd ve školní jídelně.
Skvělá ryba! Pak se přesuneme na Ku lku. Cestou
se vyptávám, co by byl ideální program. Názory se
různí, ale návrh na hraní na mobilu padl jen jednou
a už podle podání nebyl myšlen vážně.

Dě byly skvělí parťáci. Opět musím konstatovat,
množství pohybu je jen o příležitos . I dnešní dě
se bez mrknu oka celé odpoledne nezastaví. Tak
jako my venku před barákem „na plácku“.

Takže jsme začali stolním tenisem. Klasická „obíhačka“. My starší ji pamatujeme snad všichni.
U dnešních dě si nejsem jistá, kolik by vědělo, co
to vlastně je. Beru do ruky raketu a přemýšlím, kdy
jsem hrála naposledy a jestli se to dá zapomenou.
Skoro hodinu běháme kolem stolu. Není to tak
špatné, jak jsem se na začátku bála. V obíhačce na
11 vítězství končím přesně ve středu pole. Super.
Hned nato mě dě přemluví, že s nimi dám i florbal. To už se i zapo m. Do útoku, do obrany, do
útoku do obrany...

Děkujeme Městu Český Brod, Středočeskému kraji
a MŠMT, že naše ak vity podporují.
Za SK Český Brod, Iveta Librová, sekretář

A je čas na svačinu a pauzu. Je jasné, že po tomhle
výkonu si ji zaslouží. Je pátek, takže úkoly buď ne-

STŘEDOČESKÝ KRAJ PODPOŘIL NAŠE INFORMAČNÍ CENTRUM
Informační centrum získalo na rok 2019 dotaci 19.500 Kč na nákup informačních tabulí, mapy
města a kalendáříčky. V souvislos s touto dotaci se podal projekt na rok 2020 na automa zaci služeb informačního centra. V případě jejího získání by každý občan mohl prostřednictvím speciální karty sám kopírovat a využívat
tak efek vněji služby informačního centra.
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Oddíl T. J. Sokol Český Brod – Corridoor organizoval zážitkovou
přednášku první pomoci
Už podruhé jsme zorganizovali pro naše svěřence odpoledne se záchranářem Honzou Veselým. Přednáška
první pomoci byla určena dětem od 6 do 11 let, některé si přivedly i zvídavé sourozence a rodiče.
Honza přednášel způsobem, který dě zaujal
a hlavně mu rozuměly. I přesto, že jsme toto školení už pro dě v minulém roce připravili, myslím,
že oživení a opakování těchto znalos není nikdy
dost. Dozvěděli jsme se, jak postupovat při krvá-

cení, bezvědomí, popáleninách a mnoho dalšího.
Uvědomujeme si, jak tyto znalos jsou důležité,
abychom mohli případě pomoci druhému a zároveň ochránili i sami sebe.
K přednášce jsme si připravili pro dě „opičí dráhu“. Českobrodská sokolovna se může radovat ze
spousty nářadí a náčiní, a tak dě měly možnost se
pořádně vyřádit a pak se soustředit na přednášku.
I když si přejeme, abychom tyto znalos nepotřebovali, je nutné je připomínat nejen dětem, ale
i nám dospělým. Proto děkuji všem za účast a těším se na příš ch akcích našeho oddílu.
Za Corridoor Eliška Strakošová
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Karel, Boženka a Honza – seznamte se
Během února a března naši knihovnu navš vilo více než 800 žáků l. stupně základních škol z Českého Brodu
a okolí. Připravili jsme pro ně cyklus literárních pořadů s názvem Karel, Boženka a Honza – seznamte se,
úkolem dě bylo vypátrat, o koho se ve skutečnos jedná.
Ve třech krabicích čekaly nápovědy, ze kterých měly
dě uhodnout název filmové pohádky, potom název knižní předlohy, podle které byla pohádka natočena, a nakonec jméno toho, kdo knížku napsal.

průvod v Písmenkově. Potom se dě za doprovodu
veselé písničky mohly projít v našem knihovnickém masopustním průvodu, pro který jsme připravili papírové masky zvířátek.

Chleba s tvarohem, pila a velbloud nás dovedly
k filmové pohádce Lotrando a Zubejda, ke knize
Devatero pohádek a ke spisovateli Karlu Čapkovi,
který by se letos dožil 130 let. Plátěná košile, hřeben do vlasů a plyšový krkavec nám připomněly filmovou pohádku Sedmero krkavců, stejnojmennou
knižní předlohu, spisovatelku Boženu Němcovou
a 200 let od jejího narození. Rybářská síť a plyšová
ryba mnoho dě zmátla, ale koloběžka jasně určila filmovou pohádku Koloběžka První, její knižní
předlohu z knihy Fimfárum a spisovatele Jana Wericha, který by letos oslavil 115. narozeniny.

Z knižních novinek jsme představili knížku Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků, kde mohou
dě samy podle obrázků vyprávět příběh, interakvní knížku s otevíracími okénky Dům plný zvířátek a knížku Najdu Edu na posedu, která spojuje
logopedické básničky s hledáním rozdílů mezi dvěma obrázky. Na závěr jsme si ukázkou z knížky Sněhuláci z Mrkvonos připomněli správnou zimu a pár
sněhuláků jsme si společně namalovali.
Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK

Všechny tři osobnos jsme dětem krátce přiblížili
i s jejich dalšími známými díly. Nechyběly ani tři
zábavné úkoly, největší úspěch měla samozřejmě
jízda na koloběžce, při které odvážní jedinci museli
jako rybářovic Zdenička přijet-nepřijet, být ustrojení-neustrojení, obu -neobu , učesaní-neučesaní,
chyběl jen dar-nedar, protože se nám nepodařilo
chy t žádného vrabce… Ve druhé čás našeho
setkání jsme už tradičně, formou čtených ukázek,
představili nové knihy v dětském oddělení.
V úterý 11. února jsme
pozvali všechny dě
a jejich dospělý doprovod na oblíbené
Knihohrátky. Na úvod
jsme si pověděli něco
o tradičním únorovém
masopustu a přečetli si
příběh o tom, jak dva
malí knižní skřítci Matýsek s Majdalenkou
zachránili masopustní

KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 21. dubna 2020 od 15.30 zveme všechny dě a jejich rodiče nebo prarodiče na odpolední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky, vstup zdarma.
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!

Z knihovny

Českobrodský zpravodaj
březen 2020
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Vybíráme z knižních novinek

Karin Lednická: Šikmý kostel
Z dvace sícového města zbyl jen šikmý kostel, který strmě a varovně ční do pusté krajiny. To město se jmenovalo Karwina a zmizelo kvůli tomu, co bylo dlouho zdrojem jeho
bohatství a posléze i příčinou zániku – těžbě uhlí. Kniha začíná důlním neštěs m v roce
1894, které drsně zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Po čtvrt stole můžeme
sledovat pohnuté osudy Barbory, Julka a Ludwika, které se na mnoha místech proplétají a do kterých nemilosrdně zasahují velké dějiny. Kniha je prvním dílem plánované
trilogie, druhý svazek zahrne léta 1921–1945 a závěrečný léta 1945–1970.
Štěpánka Sekaninová: Encyklopedie obyčejných věcí
Jsou všude kolem nás. Denně je používáme, chodíme kolem nich a vůbec nás nenapadne, abychom se zastavili a zamysleli nad m, odkud se vzaly. Kdo? Přece ty
nejobyčejnější věci. Boty, deštníky, zubní kartáčky, párátka, ponožky, panenky a další a další. Jak vznikly? Kdo je vymyslel, jak se vyvíjely a jak se měnily? Pokud chcete
znát odpověď na tyto otázky, pokud chcete nahlédnout pod pokličku všedních předmětů, určitě otevřete tuto knížku, která zachycuje příběhy obyčejných věcí.
Anna Strnadová: Prodloužená sonáta života Boženy Němcové
Jak by asi vypadal život české spisovatelky Boženy Němcové, kdyby trval o sedm let déle?
Kniha přináší retrospek vně pojatý příběh, v němž sama Němcová vzpomíná na svůj
život. S pomocí tajemného mecenáše konečně prožívá šťastná léta, v reminiscencích se
vrací k dětství a mládí, k osudovým láskám, ale také k pozdějšímu rodinnému životu
s manželem Josefem a vztahu ke svým čtyřem dětem. Podaří se nakonec slavné spisovatelce zjis t, odkud pochází, a odhalit tajemství svého původu?
Alice Kavková: Retrohraní
Retrohraní je moderní interak vní encyklopedie her, které se hrávaly v 70. a 80.
letech a na které se trochu zapomnělo. Ke knize vznikl videoportál Retrohrani.cz,
který je QR kódy propojen s papírovými stránkami. Chceme naučit dnešní dě
hry našeho dětství, mnohé z nich se hrály stovky nebo i síce let, ale v moderní
době jsme k nim nenašli klíč. Teď vám ho dáváme do ruky. Kdysi se hry předávaly
z generace na generaci, to už dneska skoro nepla , ale ty naše staré hry dě baví
i dnes, jen je musejí poznat. Součás knihy je také povídání s dětskou psycholožkou a logopedkou o významu her a hraní pro vývoj dítěte.
Kompletní přehled nových knih za měsíc únor je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Sudoku
Ob žnost – středně těžká
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1. – 30. 4.
1. 4. - 19. 4.
1. 4., 9.15
2. – 7. 4.
2. 4., 8.30
2. 4., 9.15 a 10.00
4. 4.
4. 4., 10.15
4. 4., 10.15 a 16.30
4. 4., 20.00
4. 4., 10.00 – 14.00
4. 4., 10.15 a 5. 4., 9.00
5. 4., 9.30 a 11.10
5. 4., 10.15 a 16.30
5. 4., 15.00
6. 4., 8.30
6. 4., 9.30 a 10.15
6. 4., 19.00
7. a 8. 4., 8.00
7. 4., 19.30
8. 4., 19.00
10. 4., 9.30 a 11.10
10. 4., 13.00 – 14.00
10. 4. a 11. 4., 16.30
11. 4., 15.30 – 17.00
12. 4., 15.00 – 17.00
12. 4., 16.30
14. 4., 9.00
15. a 28. 4., 7.45 a 8.30
15. 4., 15.00
15. 4., 16.45

galerie Šatlava
Pošembeří
městská knihovna
ZŠ a PrŠ
KD SVĚT
městská knihovna
KČT Český Brod
hřiště Ku lka
hřiště Liblice
Sokolovna
SOŠ Liblice
hřiště Liblice
hřiště Ku lka
hřiště Liblice
KD SVĚT
KD SVĚT
městská knihovna
KD SVĚT
městská knihovna
kavárna U Madony
KD SVĚT
hřiště Ku lka
ochoz sv. Gotharda
hřiště Ku lka
ochoz sv. Gotharda
ochoz sv. Gotharda
hřiště Ku lka
městská knihovna
městská knihovna
sokolovna
hřiště Ku lka

KALENDÁŘ AKCÍ – duben 2020
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Brody v Brodě 2020 – putovní výstava partnerských měst „Brodů“
Ukliďme Pošembeří – 10. ročník dobrovolnické akce, pořádá Region Pošembeří o.p.s.
Vítejte v roce 2451 – cyklus pořadů pro 6., 7., a 9. třídy ZŠ
Tradiční velikonoční výstava
O neposedné pomlázce – Liduščino divadlo, pro MŠ/ZŠ a volně příchozí (po domluvě)
Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ
Výlet KČT: Okolo Kutné Hory, Stříbrná stezka, III. část
Fotbal, SK Český Brod Dorost – TJ Sokol Jestřabí Lhota
Fotbal, TJ Liblice žáci – Tuklaty; TJ Liblice A – Býchory
Ples Partners – pátý ročník, hraje Echo 91, výtěžek na podporu skautů Psohlavci 14
Vítání jara – velikonoční dílničky v Liblicích
Fotbal, TJ Liblice žáci – Tuklaty; turnaj Liblice
Fotbal, SK Český Brod Starší žáci – Sportovní sdružení O; SK Č. B. ml. žáci A – Sp. sdružení O
Fotbal, TJ Liblice dorost – Chotusice/N. Dvory/TJ Liblice B – Chotu ce
V oblacích – rodinný/animovaný film/dobrodružný/komedie/Německo/2019/88 min
Divadlo Honzy Krejčíka – pohádka pro dě MŠ a ZŠ
Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ
Křeslo pro hosta: Jana Švandová – česká herečka, moderuje Jiří Vaníček
Vítejte v roce 2451 – cyklus pořadů pro 6., 7., a 9. třídy ZŠ
Koncert Eliška Sýkorová – doprovod akordeon a piano
Pokáč – koncert oblíbeného českého písničkáře a textaře, vyprodáno – děkujeme!
Fotbal, SK Český Brod Starší žáci – Beijing Sport Univer/ Mladší žáci A - VOLNO - VOLNÝ LOS
Velikonoční výstava: Velký pátek – součás výstavy mohou být i vaše kraslice/dekorace
Fotbal, SK Český Brod Muži A – SK Aritma Praha, z.s / SK Český Brod Muži C – Viktoria Radim
Velikonoční výstava: Bílá sobota – součás výstavy mohou být i vaše kraslice/dekorace
Velikonoční výstava: Hod Boží Velikonoční – možnost zdobení perníčků a malého občerstvení
Fotbal, SK Český Brod Muži B – SK Rejšice
Vítejte v roce 2451 – cyklus pořadů pro 6., 7., a 9. třídy ZŠ
Vítejte v roce 2451 – cyklus pořadů pro 6., 7., a 9. třídy ZŠ
Klub sokolských seniorů: Krůček ke zdraví s Jarkem Kučerou – beseda s promítáním
Fotbal, SK Český Brod Starší přípravka – SK Sparta Kolín A

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

16. 4., 9.15, 9.50, 10.30
17. 4., 16.45
18. 4.
18. 4., 10.00 – 15.00
18. 4., 10.15
18. 4., 10.15
18. 4., 13.00
18. 4., 17.00
18. 4., 19.00
19. 4., 9.30 a 11.10
19. 4., 10.15
19. 4., 13.30
19. 4., 15.00
19. 4., 17.00
19. 4., 19.00
20. 4., 9.15 a 10.15
21. 4., 15.30
21. 4., 19.00
22. 4., 11.20
22. 4., 17.00
22. 4., 19.00
23. 4., 8.45 a 9.30
25. 4.
25. 4., 11.00
25. 4., 15.00
25. a 26. 4., 17.00
27. 4., 9.30 a 10.15
27. 4., 12.00 – 17.00
28. 4., 19.00
29. 4., 8.30 a 9.30
30. 4.
30. 4., 8.00, 10.30 a 19.00
30. 4., 9.30 a 10.30

městská knihovna
hřiště Ku lka
KČT Český Brod
Štolmíř
hřiště Liblice
hřiště Ku lka
pod Plynovodem
hřiště Liblice
KD SVĚT
hřiště Ku lka
hřiště Liblice
hřiště Ku lka
KD SVĚT
hřiště Liblice
Sokolovna
městská knihovna
městská knihovna
KD SVĚT
městská knihovna
radniční sál č. p. 1
KD SVĚT
městská knihovna
KČT Český Brod
Dolánky/les
KD SVĚT
hřiště Ku lka
městská knihovna
radniční sál č. p. 1
KD SVĚT
městská knihovna
KČT Český Brod
KD SVĚT
městská knihovna

Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ
Fotbal, SK Český Brod Starší přípravka B – VOLNO – VOLNÝ LOS
Výlet KČT: Mladá Boleslav – prohlídka města
Pečení chleba a jarmark ve Štolmíři
Fotbal, TJ Liblice žáci – Červené Pečky
Fotbal, SK Český Brod Dorost – TJ Slavoj Vrdy
Slavnostní otevření Šemberských stezek: Singltrek v Dolánkách
Fotbal, TJ Liblice A – Suchdol
Yesterday – roman cká hudební komedie/Británie/2019/116 min
Fotbal, SK Český Brod Starší žáci – „FC Mělník z.s.“; Mladší žáci A – „FC Mělník z.s.“
Fotbal, TJ Liblice dorost – Konárovice
Fotbal, SK Český Brod Mladší žáci B – SK Dolní Chvatliny
Willy a kouzelná planeta – rodinné animované scifi/Francie/2019/90 min
Fotbal, TJ Liblice B – Český Brod C
Koncert Klasika Viva: Jiří S vín – český flétnový mág a na viginal doprovází Václav Uhlíř
Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ
Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky – živé čtení pro dě a jejich doprovod
Kšanda – hořká komedie nabitá humorem (H. Janků, J. Sypal, M. Maxa, K. Kornová…)
Vítejte v roce 2451 – cyklus pořadů pro 6., 7., a 9. třídy ZŠ
Jan Koula novorenesančník a vlas mil – beseda/autogramiáda knihy manž. Merglových
iShorts: Thrill Me, Kill Me – krátké TBD Road Movie snímky
Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ
Výlet KČT: Praha – Bílá hora a Šárka
POŠUK – 9. ročník běžeckého závodu pro dě i dospělé
O Smolíčkovi – interak vní pohádka Divadla SemTamFór pro ty, co si rádi hrají (3 - 9) 60 min
SK Č. B. Muži C – Sokol Zásmuky/ Muži A – FK Arsenal Č. Lípa/ Muži B – TJ Sokol Luštěnice
Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ
Rubikon poradna – řešení zadluženos , exekuce, nepříznivá životní situace apod.
České nebe – Divadelní spolek z Kounic, hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana
Vítejte v roce 2451 – cyklus pořadů pro 6., 7., a 9. třídy ZŠ
Výlet KČT: Z Mirošovic přes Hrusice a Ondřejov k Propas
V sí – filmový dokument na téma zneužívání dě na internetu pro ZŠ a večer pro dospělé
Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ
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CENTRUM SRPiKiPHSĜHNURþLWPLQXORVW

2VREQČ - NDåGpdruhp a þtvrtp SRQGČOtY PČVtFL
od 12:00 do 17:00 hodin v ýHVNpPBrodČ.
5DGQLþQtViOLQIRUPDþQtKRFHQWUD
QiPČVWt $UQRãWDz Pardubic 1
(od dubna 2020 GRRGYROiQt)
Telefonicky - QDWHOHIRQQtPþtVOH
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www.rubikoncentrum.cz

SrdeēnĢ zveme všechny zájemce a pƎátele školky
na

DEN OTEV\ENÝCH DVE\Í v MŠ Letadýlko,
jehož souēástí bude i bazar dĢtského obleēení a hraēek,
Restaurant Day a velikonoēní dílniēky pro dĢti.
PƎijěte si prohlédnout prostƎedí školky, vybrat si ze široké nabídky jarního a letního
obleēení a hraēek pro dĢti a ochutnat dobroty od šikovných maminek.
Místo konání: MŠ Letadýlko, Kollárova 71, eský Brod

Termín konání: sobota 28.3.2020 8:30-12:00
V pƎípadĢ zájmu o prodejní místo prosím pište na bazarekceskybrod@seznam.cz nebo volejte tel.: 607 588 777. Prodejci se registrují zdarma,
žádný poplatek neodvádí.
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PROGRAM 03/04 2020

KINO
28. 3.—19:00—Zelená kniha
Drama / Komedie / Road movie / USA / 3 Oscary 2019 / 130 min.

29. 3.—15:00—Hodinářův učeň
Pohádka / Rodinný / Česko / 2019 / 102 min.

5. 4.—15:00—V oblacích
Rodinný / Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Německo / 2019 / 88 min.

18. 4.—19:00—Yesterday
Pro všechny / Hudební / Komedie / Británie / 2019 / 116 min.

19. 4.—15:00—Willy a kouzelná planeta
Rodinný / Animovaný / Francie / 2019 / 90 min.

22. 4.—19:00—iShorts
Krátké road movie filmy

30. 4.—8:00 / 10:30 / 19:00—V síti
Dokument / Česko / 2019 / 100 min.

DIVADLO
19. 3.—19:00—Přísně tajné aneb za vším hledej ženu
Divadélko Radka Brzobohatého / bláznivá komedie

6. 4.—19:00—Křeslo pro hosta/Jana Švandová
Moderuje Jiří Vaníček

21. 4.—19:00—Kšanda/Agentura snů
Komedie nabitá humorem

28. 4.—19:00—České nebe/Divadelní spolek z Kounic
Cimrmanovská komedie

2. 4.—8:30—O neposedné pomlázce/Liduščino divadlo
Pro děti MŠ a ZŠ

6. 4.—8:30—Divadlo Honzy Krejčíka/pronájem
Pro děti MŠ a ZŠ

25. 4.—15:00—Smolíček/Divadlo SemTamFór
Sobotní pohádka pro rodiny s dětmi

KONCERTY
24. 3.—19:00—Ataky Jany Koubkové
koncert a povídání nestorky českého jazzu s jazz triem

8. 4.—19:00—Pokáč
Český písničkář a textař, hrající na kytaru a ukulele

Předprodej na goout.cz a v Infocentru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod.
info@cesbrod.cz / tel. 730 870 954. Více informací na www.cesbrod.cz/kdsvet

Di
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DIVADLO
PRO RODIČE
A DĚTI / MŠ+ZŠ

2. 4.
8.30
2020

O neposedné
pomlázce Kulturní
Liduščino divadlo

dům
Svět

Předprodej na goout.cz a v Infocentru,
nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod.
info@cesbrod.cz / tel. 730 870 954
Více informací na www.cesbrod.cz/kdsvet

ČT

Di
Di

DIVADLO

21. 4.
19.00

ÚT

2020

Kšanda

Kulturní
dům
Svět

Komedia nabitá humorem od Agentury snů

Předprodej na goout.cz a v Infocentru,
nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod.
info@cesbrod.cz / tel. 730 870 954
Více informací na www.cesbrod.cz/kdsvet

UkliĐme

2020

Vás zajistili pytle na odpad a navázali spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic. Prosím, vČnujte níže
uvedeným instrukcím náležitou pozornost.
DČkujeme, tým Regionu PošembeĜí
Kontaktní osobou pro veškeré dotazy je:
Hana Vrbovcová, tel: 775 798 959, email: vrbovcova@posemberi.cz

Instrukce
PĜed zapojením do akce Uklićme PošembeĜí kontaktujte Hanu Vrbovcovou a domluvte se na:
»
»
»
»

termínu konání akce,
lokalitČ, kde bude úklid proveden,
pĜedání pytlĤ, rukavic, plakátĤ atd.,
podrobnostech, týkajících se likvidace odpadu a pneumatik. Pro tyto úþely je nutná domluva pĜedem!

Po skonþení úklidu opČt kontaktujte Hanu Vrbovcovou pokud:
»

»

Budete chtít odložit a zlikvidovat pneumatiky. Pro likvidaci pneumatik máme sjednanou tradiþnČ pomoc
v ACÚ-AutoCentrumÚvaly, s.r.o. u pana ýerného. PĜevzetí a likvidace pneumatik bude provedena
POUZE po pĜedchozí telefonické domluvČ s Hanou Vrbovcovou, která se domluví s panem ýerným
a ovČĜí volnou kapacitu v kontejneru.
Budete chtít odvézt sesbíraný odpad, který bude v pytlích uložen u pĜístupné komunikace a jeho svoz
bude pĜedem domluven (Hana Vrbovcová). Pro odvoz a likvidaci odpadu v pytlích máme navázanou
spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic. Je nutné vždy pĜed zahájením úklidu kontaktovat KSÚS
(zajistí Hana Vrbovcová) a informovat je o tom, že ve Vaší lokalitČ probČhne úklid. NáslednČ po skonþení
úklidu bude sdČleno (opČt zajistí Hana Vrbovcová) KSÚS místo, kde bude odpad uložen a pĜipraven
k odvozu.

Po skonþení akce, prosím, vyplĖte závČreþnou zprávu z úklidu a zašlete spolu s fotografiemi nebo videem
HanČ Vrbovcové na email: vrbovcova@posemberi.cz
Výsledky z akce „Uklićme PošembeĜí“ 2020 budou zveĜejnČny v prĤbČhu kvČtna 2020
na www.posemberi.cz a https://www.facebook.com/Posemberi/.

Akci podporují:

UkliĐme

2020

SPOLEK PěÁTEL OBCE LIBLICE
poĜádá úklid Liblic a okolí
Kdy:
Sraz:

28. bĜezna 2020 od 9:00
U levandulového záhonu pĜed MŠ

Rukavice a pytle pro sbČr budou k dispozici.
Na dČti þeká malá odmČna.

Akce je ryze dobrovolnická a je zamČĜena na úklid veĜejných prostranství
v našem regionu PošembeĜí. Úklid probíhá ve spolupráci s ýeským svazem
ochráncĤ pĜírody v rámci celorepublikové kampanČ „Uklićme svČt, uklićme
ýesko“. Cílem je uklidit nelegálnČ vzniklé þerné skládky a nepoĜádek
v našem okolí.
Pojćte, prosím, opČt s námi do toho. BEZ VÁS TO NEDOKÁŽEME!
Akci podporují:

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být proporčně v poměru k danému rozměru
• u všech inzerátů musí být texty a důležitá grafika min. 3 mm od kraje; v případě celostránkové inzerce (ostatní vždy bez spadu), kde je grafika do krajů strany (na spad), vyžadujeme ořez. značky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 6. 1., 3. 2., 2. 3., 1. 4., 4. 5., 1. 6., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2020
Data expedice: 17. 1., 14. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 14. 8., 18. 9., 16. 10., 13. 11., 18. 12. 2020
poslední aktualizace: 12. 11. 2019

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

MONTÁŽ - VODA - TOPENÍ
P LY N - M Ě Ř E N Í - R E G U L AC E
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
S E R V I S A R E V I Z E P LY N O V Ý C H
KOTLŮ VŠECH ZNAČEK
mobil: 776 628 888

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

ZAH RADN ICTVÍ JAN D L

Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi

VÍTÁNÍ JARA, 19. - 22. 3. 2020, 8.00 – 17.00 hod.

NABÍZÍME:
• Velký výběr jarních květin, cibulovin, macešek, trvalek, bylinek PChcete ušetřit
?
řijďte přím
o k pěstite
• Ovocné stromky, růže, drobné bobuloviny, maliny atd.
li
• Semínka, sadby jahodníků, okrasné jehličnany, listnaté keře a stromky
• Pro obchodníky rozvoz zboží na pravidelných linkách
• Osazení misek i truhlíků u nás koupených i Vámi donesených
• Provádíme realizace a údržby zahrad a ﬁremních
Stálá pracovní doba:
areálů, sečení trávníků, stříhání živých plotů,
prořez ovocných i okrasných stromků
Po – So: 8.00 – 17.00 hod.
Mobil: 736 630 111, 736 630 120, e-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz

www.zahradnictvi-jandl.cz

prodej, pronájem a výkup nemovitostí
bezplatné realitní poradenství
řešení exekucí nemovitostí
znalecké posudky
energetické průkazy
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775 026 455
PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO
ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE
do dílny v Mochově.
Dobré pracovní
a platové podmínky.
Tel.: 607 773 557

NÁBYTEK
JIŘINA MARKOVÁ / ČESKÝ BROD
PRACOVNÍ DOBA:
NÁBY TKU
RTIMENT É CENY Po-Pá 8.30 – 12.00
O
S
Ý
K
O
JEME ŠIR
ROZUMN
13.00 – 16.30
PREFERU ÝCH VÝROBCŮ ZA
So 8.30 – 11.00
OD ČESK

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

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

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

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

ALUFIX Bohemia spol. s r. o. – POZICE
Pro otevřený výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) hledáme:
TECHNIK/ČKA + MECHANIK/ČKA balících/výrobních strojů
Hledáme technicky šikovné uchazeče na pozice Technik/čka a Mechanik/čka balících strojů.
Vhodné i pro ABSOLVENTY – vše Vás naučíme.
Náplň práce:
• obsluha, kontrola,
údržba výrobní linky
• dodržování
stanovených objemů
výroby
• zapisování požadovaných hodnot
• pravidelné provádění kontrol kvality
• diagnostikování
a řešení veškerých
poruch strojů
• spolupráce s kolegy

Nabízíme:
• velmi zajímavé platové
ohodnocení
• práce na HPP, příjemné
pracovní prostředí
• příspěvek na stravování,
individuální pracovní
bonusy
• práci ve velmi moderním
pracovním prostředí
• možnost profesního růstu
• technická i jazyková
školení
• nástup možný ihned

Požadujeme:
• SŠ vzdělání ideálně technic. směru v oboru elektro (mechanik – elektronik, elektrotechnik, mechatronik, automechanik), maturita výhodou, nikoliv podmínkou
• uživatelská znalost práce na PC – nutná pro servisování a nastavování
výrobních technologií
• praxe se seřizováním a servisováním strojů ve výrobě výhodou
• praxe v oboru opravář zemědělských či stavebních strojů výhodou nikoli
podmínkou
• pečlivost a šikovnost
• technické znalosti elektro a mechaniky
• komunikativnost a manuální zručnost
• elektro vyhláška 50 výhodou
• analytické a koncepční uvažování a smysl pro detail
• znalost AJ nebo NJ výhodou

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Práce vhodná i pro absolventy
Náplň práce:
• obsluha strojů ve výrobě
• balení výrobků
• kontrola kvality

Nabízíme:
• zázemí velké evropské společnosti
• práci na hlavní pracovní poměr
• práci v novém, čistém a příjemném prostředí
• dotované stravování, stravenky
• zajímavý odměňovací systém
• možnost kariérního růstu
• výuku jazyků
• další firemní benefity

Požadujeme:
• ochotu pracovat na dvousměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
• manuální zručnost
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni výhodou
• praxe ve výrobě výhodou
Nástup ihned nebo dle dohody.
MZDA od 25 tis./měsíc

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

Nabízíme:
• práce na HPP
• příspěvky na stravování
• zázemí stabilní mezinárodní společnosti
• nástup možný ihned nebo dohodou

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

ŘIDIČ/ČKA TAHAČE Mercedes Benz s návěsem (plachta)
Náplň práce:
• práce: pondělí – pátek (sobota, neděle a
svátky – volno) – pevné trasy ČR – AT – ČR – D
max. 2 – 3 noci mimo firmu v ČR za týden

Nabízíme:
• fixní plat + diety
• 20 dní dovolené
• další benefity, mob. telefon
• nástup možný ihned nebo
dle dohody

Požadujeme:
• řidičský průkaz C + E
• praxe s řízením kamionu min. 5 let
• platný profesní průkaz
• školení řidičů
• psychotesty
• samostatnost
• čistý TR, bezúhonnost

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

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

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

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

esel

®

3URÐVLY\EUDW97,QWHUQHW
2NDPŁLW¤VHUYLVQ°SRGSRUD
6PORXYDEH]]¤YD]NX
1HRPH]HQ¤GDWD

www.tc-nibe.cz

&HQ\WDULIĲRG
5\FKORVWLDŁ0ESV

,QGLYLGX¤OQ°QDE°GN\SURILUP\

'LJLW¤OQ°DLQWHUQHWRY¤79MHGLQÞRG97,QWHUQHW
&K\WU¤GLJLW¤OQ°DLQWHUQHWRY¤WHOHYL]HVQDKU¤Y¤Q°P79DUFKLYHPDGDOĤ°PLIXQNFHPL
6OHGXMWHWHOHYL]LSĜHVLQWHUQHWDPÞMWHMLNGLVSR]LFLNG\NROLYDNGHNROLv

227 023 023

20

LET
S VÁMI

uvtnet.cz

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

Zveme vás na den otevřených dveří:
27. 4. 2020 od 16:00 hodin
Po domluvě máte možnost navštívit ukázkovou hodinu 6. třídy

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

www.zs-vetrnik.cz
Firma S.A.F. Praha spol. s r.o. je výrobcem a dodavatelem zaƎízení pro povrchové
úpravy a to jak formou finálních dodávek celých souborƽ zaƎízení, tak i kusovými
dodávkami jednotlivých zaƎízení
www.saf.cz

PƎijmeme do svého týmu nové pracovníky:
PRACOVNÍK OBCHODNÍHO ODD LENÍ
SŠ, VŠ strojírenského nebo obchodního zamĢƎení
Znalost programƽ Word, Excel, AutoCad

ELEKTRIKÁ\ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE
Vyuēen v elektrooboru, pƎípadnĢ SOŠ elektro
Možnost montáží v zahraniēí

UKLÍZEKA
Zkrácený pracovní úvazek

Adresa pracovištĢ: Na Návsi 38, PƎišimasy, 282 01 eský Brod
U všech profesí se jedná o jednosmĢnný provoz
Nástup dle dohody
Bližší informace na tel.: 321 672 815
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www.sofiaschool.cz
kontakt: 775 031 603

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

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby
FASÁDNÍ CENTRUM
HUTNÍ MATERIÁL
DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY
REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH
PŘIJMEME: ŘIDIČE a SKLADNÍKA – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C + E
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia
+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109
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SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

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

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

NABÍZÍME:

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

Vepřový bok s kostí – 99 Kč/kg
Vepřovou kýtu bez kosti – 109 Kč/kg
Hovězí zadní z palice – 199 Kč/kg

ceny jsou platné od 23. 3. do 4. 4. 2020
na prodejně v Českém Brodě
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www.dmelektro.cz
www.facebook.com/dmelektrouhertusu
Oddělení ELEKTRO: 774 404 184
Oddělení KUCHYŇKA: 775 903 598
DM elektro „U Heřtusů“
Krále Jiřího 20, Český Brod
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