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2 Co nového

Zdravím vás, milí čtenáři brodského zpravodaje z Orlických hor, kam vyjíždíme na tradiční soustředění 
s pěveckým sborem. Jako mnozí tak podporujeme české pohos  nství, čerpáme inspiraci z krásné přírody, 
i když na chvilku letošní vrtkavé počasí vystřídaly i na horách tropy. I my se pouš  me do nejistého podni-
kání. Jarní závěrečný koncert jsme stejně jako celý fes  val Podlipanské slavnos   „odpískali“ kvůli viróze 
a ani v těchto dnech není jisté, zda koncert 18. října 2020, jak jsme si předsevzali, uvedeme v katedrále 
v Kutné Hoře – Sedleci a zda slavnos   proběhnou aspoň v minimalis  cké verzi. Stejně tak přesně neví-
me, jak bude ve školách probíhat výuka. Pokud nechceme rychle dospět k další stopce, měli bychom být 
opatrní a ohleduplní, ať už děláme cokoli. Pak věřme, že i v nejisté sezóně dokážeme hodně užitečného. 
Z poslední doby jste se už možná na sí  ch dozvěděli, že pro pacienty nemocnice se vaří v nové kuchyni. 
Tím mohly významně pokročit práce i na nové školní jídelně. Věřme, že dopravní omezení v okolí ulice 
Koulovy potrvají jen podle stanoveného harmonogramu a ještě letos se budeme těšit z možnos   bezpeč-
ně překonat tuto frekventovanou komunikaci po novém přechodu. V době rostoucí obliby zkoumání na-
šeho nejbližšího okolí bude vítaným krajinotvorným prvkem, do jehož budování se společně zapojil Český 
Brod s Klučovem, polní cesta lemovaná po okrajích nově vysázenými stromy a keři. Stále pestřejší by mělo 
být i dění v českobrodských městských lesích a na vrátkovské hájovně. Do dalších fází by mělo pokročit 
i projektování přístavby základní školy Žitomířská a mateřské školy Kollárova. O chystaných inves  cích do 
vodohospodářského majetku města jste se již měli možnost dozvědět a nové informace budeme přinášet 
i dále. Také do služeb městského úřadu budeme postupně promítat další novinky, jejichž součás   budou 
i nezbytné stavební úpravy.

Přeji dostatek op  mismu a dobré nálady, které k překonání nejistot budeme potřebovat, nejen žákům 
a pedagogům, ale i všem podnikavým a činorodým lidičkám. A pokud vám zbývá ještě pár dní prázdnin či 
dovolené, načerpejte mnoho sil a inspirace, jako my s Voxem nad Zdobnicí v Orlických horách.

Aleš Kašpar

Nejistá sezóna
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3Krátce z města

Dne 4. 6. 2020 byla po rekonstrukci povrchu otevře-
na ulice Žitomířská, kterou realizoval Středočeský kraj 
a KSÚS jako součást obnovy silnice II/245 ve směru do 
Čelákovic. Město nechalo narychlo upravit přechody 
a zajis  lo i přípravu budoucího přechodu nad křižovat-
kou Bedřicha Smetany. 

Na jednání dne 17. 6. 2020 rada města vybrala do-
davatele zakázky na II. etapu výměny oken v budově 
č. p. 1 (knihovna). Z celkových nákladů na zhotovení 
dřevěných oken z masivu, které jsou 1,6 mil. Kč, po-
kryje 0,6 mil. Kč dotace z ministerstva kultury. Budova 
je kulturní památkou. Město má zpracovaný projekt 
rekonstrukce interiéru, z něhož jsou za  m hotové pro-
story IC, šatlavy a radničního sálu. Rada také odsou-
hlasila smlouvu o dílo na stavební úpravy povrchů ko-
munikace v ulicích Na Prutě, U Dráhy a V Lánech, které 
následují po dokončení vodovodních řadů a přípojek 
v těchto ulicích. S defi ni  vním povrchem město ještě 
musí počkat na výměnu plynovodního potrubí plynaři. 

Ve středu 24. 6. 2020 se v sále v českobrodské soko-
lovny konalo jednání zastupitelstva města. Na progra-
mu bylo především vypořádání námitek a připomínek 
k návrhu regulačního plánu, souhlas s pořízením změn 
územního plánu a schválení závěrečného účtu a účetní 
závěrky města za rok 2020. Projednání námitek nepro-
běhlo, neboť zastupitelstvo v první čás   jednání roz-
hodlo o zastavení prací na regulačním plánu. Současně 
odsouhlasilo pořízení změny územního plánu, kterou 
by byla povinnost zpracovat regulační plán z územního 
plánu města vypuštěna, a  m by mělo dojít k ukončení 
fak  cké stavební uzávěry v centru města. Zastupitel-
stvo také rozhodlo o pořízení změny územního plánu 
(část zkráceným postupem), v níž by měly být obsa-
ženy jak požadavky města, tak fyzických a právnických 
osob. Více v článku uvnitř čísla. 

Začala stavba bezpečného přechodu pro chodce přes 
ulici Jana Kouly napro   vjezdu do ZZN, jehož součás   
bude středový ostrůvek a nasvětlení. Necelou polovi-
nu z celkových nákladů 2,1 mil. Kč pokryje dotace od 
Státního fondu dopravní infrastruktury. Termín do-
končení je říjen 2020. S  m souvisí dopravní částečné 
omezení během letních prázdnin a v září a také změna 
provozu linek PID 422, 426, 435, 491, 659, 660 a 662 
do 29. 8. 2020.

V roce 2019 naše město hospodařilo s přebytkem 
ve výši 11, 9 mil. Kč. Skutečné příjmy města činily 
251,6 mil. Kč, provozní výdaje 160,2 mil. Kč a reali-
zované inves  ční výdaje 79,4 mil. Kč. Závazky města 
tvořené přijatými dlouhodobými inves  čními úvěry ke 
konci roku 2019 činily 38,2 mil. Kč.  

Zastupitelstvo dne 24. 6. 2020 také rozdělilo fi nanční 
prostředky v rámci Programů sportu, kultury a volné-
ho času, program č. 1, na zajištění pravidelné činnos   
osmi spolkům, v rámci Programů podpory ak  vit v so-
ciální oblas   rozdělilo fi nanční prostředky pě   nezis-
kovým organizacím a v rámci Programu rekonstrukce 
fasád v MPZ podporu třem žadatelům. Zastupitelstvo 
dále schválilo veřejnoprávní smlouvy o zajištění po-
vinné školní docházky s obcemi Černíky, Chrášťany, 
Klučov, Doubravčice, Přišimasy, Krupá, Hradešín, Kšely, 
Tuchoraz, Přistoupim, Tismice, Mrzky, Břežany II, Ma-
sojedy, Přehvozdí, Rostoklaty a Vrátkov. Obce přispívají 
městu ročním příspěvkem na jednoho žáka, který do 
našich škol dochází. 

Na jednání dne 1. 7. 2020 rada města vybrala dodava-
tele obnovy pomníku Prokopa Holého, na kterou město 
získalo dotaci od Středočeského kraje. Celkové náklady 
restaurátorského zásahu činí 852  s. Kč. Rada se také 
zabývala způsobem opravy místní komunikace Za Ryb-
níkem ve Štolmíři a žádostmi občanů bytových domů 
Na Cihelně o umožnění příjezdu a parkování u vchodů 
do bytovek a pe  cí obyvatel ulice K Dolánkám. 

V úterý 14. 7. 2020 večer otřáslo naším městem želez-
niční neštěs  , při kterém u Štolmíře narazil osobní vlak 
jedoucí od Prahy do stojícího poštovního vlaku. Také 
díky okamžitému zásahu hlídky městské policie, která 
právě projížděla kolem a okamžitě začala vyprošťovat 
cestující, a následnému masivnímu nasazení jednotek 
IZS se podařilo následky nehody značně zmírnit. Všem, 
kdo při zásahu pomáhali, patří obrovský dík.

Rada města na jednání dne 3. 6. 2020 rozhodla o opra-
vě povrchu vozovky v ulici Kollárova mezi Sokolovnou 
a křižovatkou se Sportovní ulicí. Současně souhlasila 
s podáním žádos   o dotaci na rekonstrukci chodníků 
v Tyršově, Masarykově a Žižkově ulici a na stavbu čtyř 
přechodů pro chodce v ulicích Bylanské, Tuchorazské, 
Školní a K Dolánkám z IROP prostřednictvím MAS Regi-
on Pošembeří. Rada také souhlasila s uzavřením smluv 
o dílo na veřejné čás   vodovodních přípojek na Křemín-
ku, na doplnění kanalizace v areálu nemocnice a na vý-
měnu nízkého napě   k veřejnému osvětlení na sídliš  .

Na jednání 22. 7. 2020 rada města vybrala dodavate-
le projektové dokumentace okružní křižovatky u ZZN, 
opravy severní hřbitovní zdi a stavebních úprav místní 
komunikace K Vysílači, která by měla proběhnout příš-
  rok v létě. Rada také vyhlásila zakázky na stavební 

úpravy hájovny Vrátkov a vstupních prostor v budově 
č. p. 56. Také schválila smlouvu o postupu zadavatelů 
při společném zadávání veřejné zakázky Alej Klučov.

Českobrodská tržnice bude v současné podobě pokra-
čovat do konce září. V sobotu 28. 8. 2020 navíc pro-
běhne celodenní akce pro celou rodinu „Prázdninám 
odzvonilo“. Tradiční atrakce budou při českobrodském 
posvícení od 14. do 21. 9. 2020 umístěné pouze na Hu-
sově náměs   v Českém Brodě bez uzavírek komunikací 
na náměs   Arnošta z Pardubic.
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4 Věstník

Body projednávané Zastupitelstvem města 5. 6. 2019
1.  Schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu 

2019
2.  Schválení Závěrečného účtu Města Český Brod 

za rok 2018
3.  Schválení Účetní závěrky Města Český Brod za 

rok 2018
4.  Zrušení veřejnoprávní smlouvy a vrácení dotace 

2 mil. Kč 
5.  Schválení uzavření smlouvy s TJ Slavoj - smlouva 

o zápůjčce
6.  VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní 

docházky
7.  Přidělení fi nančních prostředků z Programů 

podpory sportu, kultury a volného času - Pro-
gram č. 1 

8.  Přidělení fi nančních prostředků z Programu pod-
pory ak  vit v sociální oblas   pro r. 2019

9.  Prodej bytové jednotky č. 1127/8 ul. K Dolánkám
10.  Prodej bytové jednotky č. 1197/11 ul. Masa-

rykova
11.  Prodej bytové jednotky č.1256/30 v ul. Palackého
12.  Prodej bytové jednotky č. 1394/11 ul. Mozar-

tova 1394
13.  Prodej čás   pozemku v k.ú. Klučov u Českého 

Brodu)
14.  Darování čás   pozemku (M. a E. P.)
15.  Informace o získání příspěvku z rozpočtu SFDI 

na projekt „Stavební úpravy přechodu pro 
chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod“

16.  VZ_ Stavební úpravy budovy č. p. 1099
17.  Smlouva o budoucím převodu technické infra-

struktury VN, PH, ABL
18.  Poskytnu   fi nančních prostředků na rekon-

strukci a opravy fasád nemovitos   v MPZ měs-
ta Český Brod v roce 2019

19.  Změna územního plánu - Liblické předměs  
20.  Zásady pro poskytování příspěvků na infra-

strukturu města
21.  Transformace IC a KD Svět
22.  Informace - Zápis z jednání fi nančního výboru
23.  Informace - Činnost kontrolního výboru
24.  Doporučení starostovi města
25.  Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, 

C, F, H“ - provedení vodovodních přípojek k ne-
movitostem a jejich fi nancování

26.  Víceúčelové hřiště s UMT -TJ Liblice - inves  ční 
příspěvek 2019

Body projednávané Radou města 12. 6. 2019
1.  Informace - transformace Městských lesů Čes-

ký Brod po ukončení smlouvy s Kolínskou lesní 
spol., s. r. o.

2.  Informace - Možnos   snižování stavů divokých 
holubů v Českém Brodě.

3.  Schválení uzavření smlouvy na provedení kont-
roly k ověření účetní závěrky za rok 2019

4.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta 
z Pardubic 25, Český Brod

5.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 2, Arnošta 
z Pardubic 25, Český Brod

6.  Ukončení podnajímání bytové jednotky č. 7, 
K Dolánkám 1127, Český Brod

7.  Pověření k jednání s nájemcem bytu č. 7, K Do-
lánkám 1127, Český Brod

8.  Vyhlášení VZ Český Brod - Výměna vodovodu 
a kanalizace v ulici Tuchorazské

9.  Vyhlášení VZ Český Brod - Výměna vodovodu 
a kanalizace v ulici Moravské

10.  Parkování v areálu ZZN
11.  VZ Singletreck v Dolánkách
12.  Prodej obsazených bytů Suvorovova 59
13.  Změny při realizaci díla Celková oprava fasády 

MU Český Brod, nám. Husovo 70
14.  ZŠ Žitomířská - Smlouva o dílo na zpracování 

Architektonické studie dostavby a rozšíření ZŠ 
Žitomířská v Českém Brodě

15.  Nájemní smlouva - byt Krále Jiřího č. p. 202, 
Český Brod

16.  Výroční zpráva města 2018
17.  Informace - Zápis z jednání Komise pro územní 

rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 3. 6. 2019
18.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

rady města a další informace
19.  Schválení uzavření smlouvy na provedení pře-

zkumu hospodaření za rok 2019

Body projednávané Radou města 26. 6. 2019
1.  Nařízení města Český Brod č. 5/2019 - Zpracová-

ní lesních hospodářských osnov
2.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s Kolínskou lesní 

spol., s.r.o. ze dne 27. 7. 2011
3.  Dodatek smlouvy o dílo: „Studie odtokových 

poměrů včetně návrhů možných pro  povodňo-
vých opatření na území ORP Český Brod“

4.  Plán rekonstrukce komunikací města Český Brod
5.  Prodloužení povolení zvláštního užívání místní 

komunikace - vyhrazené parkování.
6.  Žádost o vydání druhé parkovací karty za sym-

bolický poplatek
7.  Dodatek č. 1 ke SoD č. 201900069-OR STAFI-

TECH, s.r.o., Celková oprava fasády MU Český 
Brod, nám. Husovo 70

8.  Umístění sochy gryfa v objektu Radnice č. p. 1 
v Českém Brodě

9.  VZ_ Stavební úpravy budovy č. p. 1099
10.  Vyhlášení záměru (TJ Liblice)
11.  Záměr na prodej obsazené bytové jednotky 

č. 1127/1 ul. K Dolánkám
12.  ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním fondu inves-

 čního majetku
13.  Nařízení 6/2019
14.  Vymáhání pohledávek města Český Brod
15.  Vyhlášení výběrového řízení na ředitele pří-

spěvkové organizace MK Český Brod
16.  Pravidla pro udělení  tulu Osobnost roku - staženo
17.  Schválení Prodejního a provozního řádu far-

mářských trhů
18.  Výroční zpráva města 2018
19.  Informace - Informace o sekání parkových a ze-

lených ploch a likvidace plevelů na chodnících 
a komunikacích

20.  Informace - Financování obnovy komunikací 
města Český Brod

21.  Informace - Zápis z jednání komise bezpečnos   
z 10. 6. 2019

Věstník
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22.  Informace - 3. jednání komise ŽP ze dne 27. 5. 2019
23.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů

rady města a další informace

Body projednávané Radou města 10. 7. 2019
1.  Městské lesy - prodej dřevní hmoty - 3. Q.2019
2.  Smlouva na prodej dřevní hmoty se společnos   

Wood & Paper a.s.
3.  Vymáhání pohledávek města Český Brod
4.  ZŠ Žitomířská - souhlas se změnami závazných

ukazatelů rozpočtu na rok 2019
5.  Nájemní smlouva
6.  Ukončení nájemní smlouvy
7.  Souhlas se zpracováním Projektu regenerace

sídliště Jahodiště v Českém Brodě
8.  Dodatek č. 1 ke Kanalizačnímu řádu stokové sítě

města Český Brod
9.  Dodatek č. 2 ke SoD na PD akce Stavební úpravy

ulice Klučovská - 2. etapa
10.  Dodatek č. 3 ke SoD č. 201900004/OR na akci

Úpravy ve dvoře č. p. 56
11.  Bezúplatný převod pozemku 695/5
12.  Vyhlášení záměru - pacht pozemků (za školou)
13.  Vyhlášení záměru - pacht pozemku v k.ú. Kos-

telec nad Černými lesy
14.  Administrace výběru provozovatele vodohos-

podářské infrastruktury - Dodatek č. 1 k Příkaz-
ní smlouvě

15.  Výběr dodavatele VZ „Český Brod, Výměna vo-
dovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské“

16.  Výběr dodavatele VZ „Český Brod, Výměna vo-
dovodu a kanalizace v ulici Moravské“.

17.  Výběr dodavatele Stezky pro terénní cyklis  ku
18.  Informace - Informace o cenách nebytových

nájmů a pozemků
19.  Informace - Zápis z jednání komise pro místní

čás   ze dne 19. 6. 2019
20.  Informace - Zápis z mimořádného jednání Ko-

mise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu
21.  Informace - Žádost o přehodnocení platového

výměru ředitelek mateřských škol
22.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů

rady města a další informace

Body projednávané Radou města 12. 7. 2019
1.  Navýšení kapacity žáků na ZŠ Žitomířská 885 od

1. 9. 2019

Body projednávané Radou města 31. 7. 2019
1.  Smlouva č. 03941862 o poskytnu   podpory ze

SFŽP ČR - Regenerace školní zahrady Žitomířská
2.  Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 5, Arnošta

z Pardubic 25, Český Brod
3.  Smlouva o divadelním představení Manželství

v kostce
4.  Stanovení platu ředitelce příspěvkové organi-

zace Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71,
Český Brod, IČO 709974497

5.  Stanovení platu ředitelce příspěvkové organiza-
ce Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313,
Český Brod, IČO 48664421

6.  Stanovení platu ředitelce příspěvkové organiza-
ce Mateřská škola Český Brod - Liblice, Ls  boř-
ská 183, Český Brod, IČO 709974489

7.  Smlouva - Koncert skupiny Žalman&Spol.
8.  Smlouva o uměleckém výkonu Manželská šatna

9.  Prodej čás   pozemku v k.ú. Štolmíř (M.F.)
10.  OC Pila - pozemky a stavby na nich
11.  Podání žádos   o fi nanční příspěvek ze Státní-

ho fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
na projekt „Český Brod, ul. Zborovská - Rekon-
strukce chodníku - východní strana“

12.  Dodatek č. 4 ke Smlouvě (TJ Liblice)
13.  Podání žádos   o fi nanční příspěvek ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 na
projekt „Český Brod, ul. Tuchorazská - Rekon-
strukce chodníku - východní strana“

14.  Žádost nemocnice Český Brod s.r.o. o proplace-
ní nákladů podhledy

15.  VZ Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava
a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro
provozu v č. p. 1099

16.  Souhlas s realizací projektu „Zateplení pavilonů
E a F v areálu nemocnice v Českém Brodě“

17.  Souhlas s realizací projektu „Zateplení budovy
Městského úřadu č. p. 56 v Českém Brodě“

18.  Souhlas s realizací projektu „Energe  cká úspo-
ra ZŠ Žitomířská č. p. 760 - Český Brod - reku-
perace“

19.  Souhlas s realizací projektu „Zateplení budovy
ZŠ Žitomířská č. p. 760 - Český Brod - zateplení

20.  Smlouva na přeložku kNN v čás   ulice Palac-
kého

21.  Zpevnění ploch v ulici Průmyslová
22.  Postup prací na dopravních studiích
23.  Odkoupení pozemku 199/79
24.  Pacht pozemků v k.ú. Štolmíř
25.  ProMedicus Home Care Services s.r.o. - žádost

o vyjmu   garáže z nájemní smlouvy
26.  Výpověď Smlouvy o nájmu pozemku (L.R.)
27.  Výběr dodavatele VZ Čištění toku Šembery

v k. ú. ČB
28.  Výpověď Smlouvy o nájmu pozemku (M. S.)
29.  Výpověď Smlouvy o nájmu pozemku (J.K.)
30.  Dohoda o provozu a údržbě věžních hodin
31.  Dodatek č. 4 ke SoD č. 201900004/OR na akci

Úpravy ve dvoře č. p. 56
32.  Poptávka na výkon TDS a KBOZP akce Areál

nemocnice v Českém Brodě - oprava a staveb-
ní úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu
v č. p. 1099

33.  Odkoupení pozemku (M.M. a V.M.)
34.  Informace o možnos   podání žádos   o dotaci

na revitalizaci areálu ZZN v Českém Brodě
35.  Žádost o dotaci pro TIC
36.  Informace o posouzení námitky k návrhu RP

MPZ a jejího okolí, kterou podal HZS Středo-
českého kraje

37.  Žádost o nové projednání povolení vyhrazené-
ho parkování v ulici Za Pilou v Českém Brodě

38.  Schválení Mgr. Petra Steklého v pozici manaže-
ra transformace příspěvkové organizace Měst-
ská knihovna

39.  Českobrodská doprava pro seniory
40.  Informace - Zlatý pruh Polabí, o.p.s. v likvidaci
41.  Informace - Zápis z komise ZM a MA21 ze dne

27. 6. 2019
42.  Informace - Zápis komise sport a volný čas
43.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů

rady města a další informace

Věstník 5Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červenec/srpen 2020červenec/srpen 2020



6 Co nového

Město dlouhodobě plánuje postupnou regeneraci sídliště Jahodiště. Studie, která byla v loňském roce 
zpracována, navrhuje dlouhodobou strategii postupných zásahů, doplnění a obměny struktury směřující 
ke zvýšení obytné kvality místa. Klade důraz především na obytnou kvalitu prostředí, efek  vní organizaci 
území a hledání skrytých rezerv. Nabízí prostor pro ak  vní zapojení a větší míru inicia  vy i ze strany oby-
vatel jednotlivých domů.

Navrhovaná řešení vycházejí ze stávající situace 
území a nepředkládají zásadní funkční a prosto-
rové změny v území. Vzniká tak potenciál k velké 
kvalita  vní změně bez neúměrných inves  čních 
nákladů.

Návrhy úprav vyplývají z možnos   projektu rege-
nerace a upozorňují i na některé skutečnos  , které 
brání op  málnímu využi   území, a jejichž řešení 
není dosažitelné, zejména s ohledem na vlastnické 
vztahy.

Jednou z etap postupné regenerace je i výstavba 
podzemních kontejnerů. Město Český Brod získalo 
dotaci na výstavbu podzemních kontejnerů na tří-
děný odpad v ulici Palackého. Stavba by měla začít 
na konci prázdnin a do 31. 10. 2020 bude dokon-
čena. Celkové náklady projektu jsou 1.974.340 Kč, 
dotace činí 50 %.

Na sídliš   Jahodiště bude umístěno 6 podzemních 
kontejnerů – 3 na komunální odpad, 2 na plasty 
a 1 na papír. Dojde tedy k přemístění nadzemních 
kontejnerů. Ty současné nadzemní budou přemís-
těny do jiných lokalit ve městě. Předpokládá se na-
výšení produkce především tříděných odpadů.

Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje

Podzemní kontejnery na sídliš   Jahodiště

Současný stavSoučasný stav

Současný stavSoučasný stav

Ilustrační fotoIlustrační foto
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V objektech nemocnice je stále co zlepšovat. Většinou jde o nákladné inves  ce, na které se snažíme sehnat 
dotační prostředky. Tentokrát se nám podařilo získat dotaci na inves  ční projekt v pavilonu E z Minister-
stva zdravotnictví ČR v částce 1 mil. korun se spoluúčas   města 690  s.

Koncem července začala stavba, která za plného 
provozu přináší řadu nepříjemnos   pro zabezpeče-
ní běžného chodu ordinací i sídla výjezdové stanice 
zdravotnické záchranné služby. To by mělo skončit 
v listopadu 2020, kdy se předpokládá ukončení 
akce.

Zdravotníci i pacien   se však mohou těšit na bez-
bariérový vstup do pavilonu, vybudování nového 
schodiště a nájezdové rampy pro přístup osob 
s omezenou schopnos   pohybu. V zádveří a v ha-
le na nové povrchy podlah a výmalby. Pavilon E 
také čeká osazení bezbariérové výtahové plošiny 

pro imobilní osoby s ručním madlem, ovládacím 
panelem s velkoplošnými tlačítky, bezpečnostním 
tlačítkem STOP a alarmem. V 1. patře vznikne nové 
bezbariérové WC.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Pavilon E

Navrhovaný stavNavrhovaný stav

Stávající stavStávající stav

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Komise doporučila nejlepší návrh nové MŠ Kollárova

Město vyhlásilo zakázku na projektovou dokumentaci nové MŠ Kollárova. Součás   nabídky čtyř oslove-
ných kanceláří byl také tzv. ideový návrh neboli prezentovaná představa dispozice a podoby novostavby. 

Dnešní školka postavená v roce 1976 překonala 
dobu živostnos  , vzhledem k neutěšenému stavu 
školky v Kollárově ulici město po určitém přešlapo-
vání na místě pracuje na projektové přípravě nové 
budovy, která vznikne na místě současné stavby. 
Zakázka vyhlášená jako poptávkové řízení, v ně-
mž jsme oslovili čtyři architektonické kanceláře se 
zkušenos   s projektem mateřské školky v jiné obci, 
byla vyhodnocena 16. 6. 2020 komisí složenou 
z přizvaných odborníků a zástupců města Český 
Brod včetně ředitelky školky. Všechny návrhy byly 
následně prezentovány na webových a faceboo-
kových stránkách města. Jako nejlepší řešení bylo 
vyhodnoceno to, které předložila společnost MS 
architek   (vizualizace najdete pod textem). Jako 
jediný návrh počítá sice s  m, že nová budova by 
byla dvoupodlažní, ale současně ponechává větší 
prostor pro zahradu. Architek   zároveň ocenili, že 
návrh nejlépe zapadá do okolní zástavby, i když jde 
nadále o solitérní stavbu ve vnitrobloku mezi ulice-
mi Kollárova a Sportovní. 

Jak jsme již psali dříve, nová budova má mít kapa-
citu 132 dě   opro   současným 112. Mělo by zde 
vzniknout pět tříd pro 24 dě   a jedna pro 12 dě  , 
dále sborovna, ředitelna, společenská místnost, 
výdejna jídel a zázemí. Návrh doporučený komisí 

tvoří tři objekty navzájem propojené společným 
centrálním prostorem. Architek   se museli vyrov-
nat například s blízkos   železniční tra   a poradili 
si i s požadavkem samostatného vstupu na zahra-
du pro každou třídu. Vítězný návrh byl také velmi 
podrobně a důkladně zpracován a měl nejobsáh-
lejší prezentaci. Přestože nyní máme doporučení 
komise, konečné rozhodnu   náleží orgánům měs-
ta. Ještě před  m bude vítězný návrh představen 
rodičům, zaměstnancům školky a veřejnos  , a to 
na projednání, které se bude konat 14. 9. 2020 od 
17.00 přímo ve školce.  

Tomáš Klinecký, místostarosta

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Budova bývalé technickohospodářské správy bude přestavěna na moderní poradenské pracoviště, které 
bude složit potřebám nejen českobrodských základních škol, žáků a rodičů. 

V areálu českobrodské nemocnice bylo několik ne-
využívaných budov, které postupně nacházejí nové 
využi  . V těchto měsících pokračuje stavba škol-
ní kuchyně a jídelen v bývalé výměníkové stanici 
vedle již existující výdejny pro první stupeň. Mezi 
budoucí jídelnou, bývalou infekcí přestavěnou na I. 
stupeň ZŠ (2016), nízkoprahovým centrem a hlavní 
budovou nemocnice, která prošla částečnou re-
konstrukcí v roce 2018, stojí omšelé sídlo někdejší-
ho ředitelství, resp. technickohospodářské správy. 
V přízemí, kde dříve krátce fungovala lékárna Pi-
lulka, je od července v provozu nová nemocniční 
kuchyně. Zbývající část objektu se v následujících 
měsících dočká přestavby na moderní českobrod-
ské poradenské pracoviště. 

Proč poradny? V lokálních strategických dokumen-
tech pro školství je delší dobu poukazováno na 
malou kapacitu poradenských pracovišť pro dě   se 
specifi ckými poruchami učení a pře  ženost pora-
denských zařízení. Problémem jsou i dlouhé čekací 
lhůty na vyšetření a zvyšující se počet dě   přichá-
zejících do 1. tříd s dispozicemi ke specifi ckým po-
ruchám učení. Současné prostory poradny v domě 
č. p. 12 na nám. Arnošta z Pardubic neumožňují 
pracovat s větším kolek  vem a nedovolují ani další 
ak  vity. Problémem je neexistence bezbariérové-
ho přístupu. Na Českobrodsku též chybí specia-
lizovaná učebna připravující dě   se specifi ckými 
poruchami učení nebo s dispozicemi k nim pro 
bezproblémový přechod do 1. třídy základní školy 
hlavního vzdělávacího proudu. Základní a prak  c-
ká škola se zase potýká s nedostatkem tréninko-
vých pracovišť.

Město má zpracovánu dokumentaci na rekonstruk-
ci budovy a od roku 2018 má stavební povolení. 
Podalo úspěšnou žádost o dotaci do Integrovaného 
regionálního operačního programu. V letních mě-
sících běží veřejná zakázka na dodavatele stavby 
i vybavení, stavební práce by měly začít na podzim. 
V budově vzniknou prostory pro Školní poradenské 
zařízení a pro Základní a prak  ckou školu Český 
Brod. Bude zde denní místnost, individuální a sku-

pinová terapie, kancelář, diagnos  ka, specializova-
ná třída, čekárna – herna, terapeu  cké prostory, 
diagnos  cké prostory, kancelář a specializovaná 
třída. Pro potřeby základní a prak  cké školy budou 
dále sloužit tréninková pracoviště, kabinet, šatna 
a tréninkové byty. Celkové předpokládané náklady 
jsou 32 mil. Kč, z toho dotace pokryje 27,5 mil. Kč. 
Objekt bude kompletně opraven a bude moci příš   
desítky let sloužit školnímu poradenství v Českém 
Brodě či školství a vzdělávání obecně.

Tomáš Klinecký, místostarosta

Bývalé ředitelství nemocnice projde rekonstrukcí
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Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24. 6. 2020 konaném mimořádně v českobrodské sokolovně 
rozhodlo o zastavení prací na regulačním plánu městské památkové zóny a jejího okolí. Zastupitelstvo 
současně rozhodlo o pořízení změny územního plánu.

Projednání původního návrhu regulačního plánu 
(RP) zpracovaného společnos   UNITED ARCHI-
TEKTS s.r.o. (arch. Jaromír Myška) vyvolalo řadu 
nesouhlasných reakcí občanů centra města. Ter-
čem kri  ky bylo samotné vymezení „řešeného 
území“, dále dopravní řešení centra města, tzv. re-
gulační čára nepřekročitelná a některé regula  vy, 
které zpracovatel zakreslil na soukromé pozemky 
v centru města. Na návrhu regulačního plánu se 
začalo pracovat na jaře 2017 po schválení územ-
ního plánu města. V územním plánu bylo obsaže-
no podrobné zadání regulačního plánu a tehdejší 
zastupitelstvo také samostatným usnesením jed-
nomyslně rozhodlo o pořízení regulačního plánu. 
Město následně v roce 2017 získalo na jeho zpra-
cování (a ještě na čtyř územní studie) dotační pod-
poru z ministerstva pro místní rozvoj.

Nesouhlasná stanoviska občanů pro   návrhu RP 
se promítla do stovek námitek, které byly na červ-
novém jednání zastupitelstva města předloženy 
k vypořádání, což je zákonný postup. Námitky 
a připomínky byly rozděleny do jednotlivých ka-
tegorii s  m, že požadavkem města bylo, aby ná-
vrh regulačního plánu byl v souladu 
s platným územním plánem. Návrh 
vypořádání námitek a připomínek 
zpracoval tým v čele s pověřeným za-
stupitelem, kterým je starosta města, 
ve spolupráci s architektem Myškou 
a úřadem územního plánování. Bylo 
navrženo vyhovět či částečně vyho-
vět velké většině námitek. U zbýva-
jících, kde bylo navrženo zamítnu  , 
bylo na zastupitelstvu města, zda 
v každém konkrétním případě vyho-
ví nebo námitku zamítne s výjimkou 
rozporu s územním plánem. Před  m, 
než však došlo k pravděpodobně vel-
mi dlouhému a úmornému projedná-
ní jednotlivých bodů, byl přednesen 
návrh, aby zastupitelstvo rozhodlo 

o zastavení veškerých prací na regulačním plánu.
Toto usnesení bylo následně zastupitelstvem přija-
to a práce na RP tak byly zastaveny.

Vzhledem k tomu, že na základě platného územ-
ního plánu města nelze dle stavebního úřadu do 
schválení regulačního plánu v městské památkové 
zóně rozhodovat o umístění staveb, pla   zde fak-
 cky nadále stavební uzávěra. Tu bude nutné zrušit 

změnou územního plánu, kterou bude povinnost 
pořídit regulační plán vypuštěna.

Regulační plán městské památkové zóny a jejího 
okolí je tedy v tuto chvíli uzavřenou kapitolou. 
Osobně si myslím, že to je škoda, protože by měs-
to v podobě výrazně přepracovaného RP získalo 
závazný koncepční dokument představující trans-
parentní pravidla, jak v centru stavět, která by do 
budoucna jeho historický ráz lépe ochránila. Na 
druhou stranu, rozhodnu   zastupitelstva bylo vět-
šinové a demokra  cké. Český Brod tak bude bez-
pochyby dobře žít i bez regulačního plánu. 

Tomáš Klinecký, místostarosta

Práce na novém regulačním plánu městské památkové zóny
byly zastaveny

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Čtvrteční odpoledne 25. 6. 2020 patřilo osobnos-
tem města Český Brod 2020. Cena se uděluje jako 
morální ocenění ve veřejné anketě, která proběhla 
od 1. ledna do 31. března 2020. Z nominací rada 
města vybrala pět kandidátů, kteří toto ocenění 
obdrželi:

•  Ing. Václava Čokrta
(významná činnost v oblas   sportu)

•  Mgr. Ivo Kocuma
(významná činnost v oblas   pedagogiky)

•  Mgr. Stanislava Kosíka
(významná činnost v oblas   sportu)

•  Václava Malého
(významná činnost v oblas   péče o město)

•  Radka Skálu
(významná činnost v oblas   sportu)

Všem oceněným ještě jednou gratulujeme, pře-
jeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním 
i pracovním životě. 

Petra Ištvániková, PR manažerka
Foto: Mar  na Herštusová

Osobnost města Český Brod
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Pro mnohé z nás, kteří jsme rodiči dě   školního věku, bylo období nouzového stavu velmi ob  žné. Ze dne na 
den se rodiče mimo jiné stali učiteli svých vlastních dě  . Někteří se s touto novou rolí vypořádali dobře a někte-
ří si s úkoly nevěděli rady. Jak se ale pracovalo v tomto období pedagogům a jak celou situaci hodno   oni?

Tato otázka se stala prioritním tématem koncem 
května obnovených schůzek pracovních skupin, 
kde se pedagogové z Českobrodska pravidelně 
setkávají za účelem výměny zkušenos   a příkladů 
dobré praxe a to v rámci projektu „Sdílené rados-
  a stras   škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_

047/0008647. Skutečně bylo na všech přítomných 
vidět, že se po určité izolaci sešli velmi rádi a záro-
veň bylo jasné, že nad potřebou sdílet zkušenos-
  v rámci zaměření pracovních skupin (čtenářská 

a matema  cká gramotnost, výuka cizích jazyků, 
rovné příležitos   ve vzdělávání), naprosto pře-
vážila touha podělit se o své zkušenos   s on-line 
výukou. 

Ukázalo se, že tento způsob vzdělávání byl velkou 
výzvou i pro ně. Výhodu měly školy, kde existovala 
elektronická komunikace s žáky či rodiči i v době 
„předcovidové“ ve formě elektronických žákov-
ských knížek a učeben. Jednou z nich je například 
českobrodská základní škola v Žitomířské ulici. 
V některých školách se museli pedagogové v na-
bídce elektronické komunikace a výuky teprve roz-
koukávat, „za chodu“ se naučit zacházet s různými 
systémy a aplikacemi pro výuku žáků a testovat 
nejlepší způsob komunikace s žáky i s rodiči. Uká-

zalo se, že naši pedagogové jsou velmi krea  vní 
a přestože jim příprava i vlastní výuka zabrala da-
leko více času než ta klasická prezenční, vymýšleli 
pro dě   (i rodiče) různé didak  cké nebo krea  vní 
hry, soutěže, detek  vní úlohy, diktáty naruby nebo 
i společné vaření. Někdy některé dě  , které ve ško-
le nebyly moc komunika  vní a nechtěly pracovat, 
byly při on-line výuce daleko ak  vnější.

Ovšem nebylo vše dokonalé, mnozí se potýkali 
s problémy, jako špatný signál, nefunkční systémy, 
udržení pozornos   žáků nebo nedostatek počítačů 
v rodině. Zároveň se někteří učitelé obávají, že při 
absenci prožitků z výuky ve školních lavicích si žáci 
některé znalos   dostatečně neosvojí a rychleji je 
zapomenou. 

Pro pedagogy, žáky i rodiče to skutečně bylo vel-
mi náročné období, ale jak se říká „všechno zlé, je 
pro něco dobré“. Rodiče poznali, co znamená učit 
dě   a pedagogové si rozšířili své znalos   v oblas   
techniky a v on-line výuce. Také díky on-line pro-
pojení domácnos   učitelů i žáků získaly obě strany 
i některé detaily ze svého soukromí. Doufáme, že 
získané zkušenos   budou přínosem všem zúčast-
něným. 

Ing. Samira Goldšmídová,
za realizační tým projektu

Výuka žáků v nouzovém stavu z pohledu pedagogů

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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O nehodách vlaků, bezpečnos  , stavu železnic v ČR i o pře  ženos   zaměstnanců Českých drah toho bylo 
během letních měsíců napsáno v médiích už hodně. Je ale dobré si připomenout zásah strážníků naší měst-
ské policie při nehodě, která doslova otřásla večerní Štolmíří v úterý 14. července.

Jako obvykle dvoučlenná posádka strážníků projíž-
děla večer terén z Českého Brodu směrem do Štol-
míře. A právě v tento okamžik došlo ke srážce poš-
tovního vlaku s přijíždějícím osobním vlakem City 
Elefant. Ve vlaku jelo přes 100 cestujících. Nehoda 
si vyžádala život strojvůdce, který po srážce zůstal 
zaklíněný v kabině a celkem 35 zraněných.

„Díky přítomnos   strážníků městské policie v teré-
nu došlo neprodleně k nahlášení srážky osobního 
a nákladního vlaku a také k okamžitému zahájení 
záchranných prací. Byli to právě oni, kteří uvolnili 
dveře a zahájili evakuaci lidí z nabouraného vlaku. 
Strážníci též do příjezdu záchranářů a hasičů podá-
vali lidem první pomoc. Bez jejich práce by újma 
na zdraví cestujících mohla být daleko větší!“ uvedl 
starosta Jakub Nekolný na FB profi lu města. 

Strážníka Pavla Drahoše a velitele městské police 
Jana Svobody, kteří byli na místě mezi prvními, 
jsem se zeptala: „Jak jste situaci zvládli?“
„Byl to šok, na které vás nepřipraví žádné školení. 
Musíte improvizovat a přitom si zachovat chladnou 

hlavu. Naštěs   ve vlaku někteří cestující spolupra-
covali a komunikovali s námi. Dokonce tam byl i je-
den muž, který situaci v nabouraném kupé orga-
nizoval a lidi uklidňoval, což nám hodně pomohlo. 
Dalším plusem byl rychlý příjezd policejních hlídek, 
záchranářů i hasičů. Všichni okamžitě věděli, co 
mají dělat.“

A jak na smolný večer vzpomíná cestující, která si 
bohužel odnesla ze střetu vlaků zranění?
„Vlakem jezdím docela často. Srážka vlaků nebude 
rozhodně hezkou vzpomínkou, ale musím vyzdvih-
nout organizaci a péči o nás cestující, kterou jsme 
dostali na místě nehody. Každý z nás měl někoho, 
kdo se o nás staral. Děkuji všem, kteří si zvolili těž-
ké povolání záchranářů, hasičů nebo se stali stráž-
níky a dělají svoji práci skutečně dobře. Ten večer 
jsem to poznala na vlastní kůži.“

Petra Ištvániková, PR manažerka
Foto: www.irozhlas.cz

Mít strážníky městské policie má smysl

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Již v minulos   jsme vás upozorňovali, že i u nás v MAS Region Pošembeří se snažíme reagovat na situaci 
s nemocí COVID-19 v naší zemi a rádi bychom podpořili místní ekonomiku, zejména podporou nákupu 
výrobků a služeb od českých výrobců. Ke konci dubna 2020 jsme zahájili kampaň na podporu menších 
a středních podnikatelů v území formou bezplatné on-line inzerce na h  p://trzniceposemberi.cz/, kde je 
možné sdílet informace a prezentovat nabídku služeb a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého okolí. Zá-
měrem je podpoření lokálních producentů a služeb a propojení nabídky a poptávky v regionu. 

Na webových stránkách pracujeme a příspěvky 
postupně vkládáme. Příspěvek si můžete vložit 
i sami, my jej schválíme, případně upravíme a ná-
sledně zveřejníme. Pokud něco vyrábíte nebo po-
skytujete služby, tak neváhejte a kontaktujte nás. 
Pokud někoho takového znáte, prosíme, řekněte 
mu o nás. Inzerentovi v on-line „Tržnici Pošembeří“ 
bude zároveň nabídnuta možnost účastnit se Čes-
kobrodské tržnice, která je v plném proudu každý 
pátek v Českém Brodě od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
MAS Region Pošembeří je tam se stánkem též. Na 
našem stánku můžete koupit ovoce, něco k pi   
a něco zdravého právě z našeho regionu. Podporu-
jeme místní, navš  vte nás.

Uzavřeli jsme také 
3. výzvu Programu 
rozvoje venkova,
kde bylo podáno
13 projektů. Další
uzavřenou výzvou 
je 7. výzva z Integrovaného regionálního operač-
ního programu zaměřená na Bezpečnost. Zde bylo
podáno 15 projektů.

Co nás čeká nyní? Příprava nové Strategie na dal-
ší dotační období 2021-2027. Pojďte s námi na ní 
pracovat!

Ing. Šárka Pučálková, Region Pošembeří o.p.s.

Tržnice Pošembeří je otevřena i pro vás!

14 Ze společnostiČeskobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Prázdniny se pomalu chýlí ke konci a v Sokole se připravuje zahájení nového cvičebního roku. Ale za  mco 
v minulých letech to byly přípravy radostné, letos je provázejí obavy.

Od jara měly probíhat naše velké oslavy 150. výročí 
založení sokolské jednoty v Českém Brodě. Jenže 
– jak už jsem psal v jednom z minulých čísel ČBZ – 
„padesátkové“ roky se Sokolu slavit nedaří. Radost 
z padesá  letého výročí zkazila železniční tragédie 
na českobrodském nádraží s pě   mrtvými, stovka 
se neslavila vůbec, protože Sokol byl zrušený a le-
tošní stopadesátku díky koronaviru provází rušení 
jedné akce za druhou, o vynucené pauze v běžném 
cvičení oddílů ani nemluvě.

A bohužel to vypadá, že se tato situace jen tak 
nezmění. Za  m doufáme, že běžné cvičení zůsta-
ne zachováno, ale společenské akce pro veřejnost 
ohroženy jsou. Vládní nařízení o společném výsky-
tu maximálně 500 osob nás nechává klidným, ale 
povinná rouška nad sto účastníků už je problém. 

Čekáme samozřejmě, jako všichni, na vývoj aktu-
ální situace, ale dle zpráv v médiích to spíše vy-
padá na zesílení bezpečnostních opatření než na 
jejich rozvolňování. Proto se výbor Sokola rozhodl, 
že v letošním roce nebude pořádat Posvícenskou 
zábavu, a jelikož máme 92 přihlášených účastníků 
do kurzu tanečních, nebude v rámci kurzu povolen 
vstup do sokolovny 
rodičům ani známým. 
Pokud nedojde ke 
zrušení nařízení, pak 
z důvodu omezující 
stovky účastníků – 
protože v rouškách se 
opravdu tančit nedá 
– bude pravděpodob-
né, že neproběhnou 
prodloužené hodiny 
ani věneček za účas   
obecenstva. Snažíme 
se hledat i náhrad-
ní řešení v možnos   
přenášet taneční ho-
diny ze sokolovny on-
line, abychom ales-
poň  mto způsobem 

umožnili rodinným příslušníkům se tanečních zú-
častnit. Ale samozřejmě jsou to nyní pouhé úvahy, 
které závisí na vývoji dalších týdnů.

Ve stejné situaci se nachází i náš z března na říjen 
přeložený výroční Sokolský ples a zejména sokol-
ské oslavy s bohatým programem, které by se měly 
konat 24. října. O jejich konání, přeložení či zrušení 
bude výbor jednat v září.

Cvičení v sokolovně bude zahájeno jako každý rok 
v druhém zářijovém týdnu, tedy od 7. září. V druhé 
polovině srpna se na našem webu www.sokolbrod.
cz postupně objeví všechny potřebné informace 
pro dospělé cvičence i rodiče našich dě  , prosíme 
tedy o pečlivé sledování.

Jednou z mála pozi  vních zpráv je, že příprava 
chystané velké knihy o českobrodském Sokolu se 
pomalu chýlí ke konci a grafi k zahájil její fi nální po-
dobu. Snad vydání knihy nebude  m jediným, co 
se ze sokolských oslav nakonec uskuteční.

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol

Nový cvičební rok v Sokole

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červenec/srpen 2020červenec/srpen 2020



16 Ze společnosti

Z minuty na minutu byl toto léto zrušen Ostravský Nefes  val pro 1 000 lidí, který byl koncipován jako ma-
ličká náhrada za zrušený — přesunutý velký mul  žánrový fes  val. Rozhodnu   udělala krajská hygienická 
stanice, jelikož počet nakažených nemocí Covid 19 v Moravskoslezském kraji stoupl o 50 osob.

Nebudu polemizovat nad oprávněným zájmem ve-
řejného zdraví nebo nad absurditou, která, bude-li 
opakována i v dalších krajích, má potenciál zlikvi-
dovat velkou část živé kultury nebo jí vyhnat pouze 
do on-line světa. Rád bych jen využil tento příměr 
k objasnění možných častějších programových 
změn a přesunů v kulturním domě Svět.

Podzimní program jsme připravili „jakoby COVID již 
nebyl“ a svět se vracel do normálu. Tam jej to  ž vi-
díme a chceme. Přesunutá představení jsme dopl-
nili o nové besedy, koncerty i divadla, abychom do-
stáli záměru rozšířit paletu kulturního vyži  . Stejně 
tak pojaly svůj program ostatní kulturní stánky. 
Když nevíte, co bude, jde nedělat 
nic, anebo něco, byť s možnos   , 
že z minuty na minutu může být 
vše jinak.

Z toho důvodu bych chtěl podě-
kovat za návštěvu místního kina 
nebo divadla, což je ta nejlepší 
forma podpory kultury ve měs-
tě. Zakoupené lístky jdou vrá  t, 
nebo je můžete vyměnit za vou-
cher. O peníze tedy nepřijdete. 
Program se může rychle změnit 
nejen díky COVIDu, ale z násled-
ného strachu, který může začít 
snižovat návštěvnost a donu  t 
nás program stáhnout. Vypla   
se tedy registrovat se k odběru 
newsle  eru, který Vás bude od 
poloviny srpna informovat o pro-
gramu, případně o jeho změnách 
a jeho prostřednictvím bude 
možné si i nějaké na míru posta-
vené představení nebo promítání 
objednat.

Neváhejte tedy s plánováním ná-
vštěvy koncertu Jiřího Schmitze-

ra, Voxela/Horáka, Kaczi nebo navš  vte divadelní 
představení s Miroslavem Táborským, zaskočte na 
vyprávění Ivana Vyskočila nebo Haliny Pawlowské. 

Aktuálně dokončujeme poptávkové řízení na řeše-
ní, které by umožnilo fi lmové představení v době 
premiéry či krátce po ní. Prostřednictvím newslet-
teru a sociálních sí   dáme vědět včas program kina 
na září.

Děkujeme, že jste součás   kulturního života v Čes-
kém Brodě.

Mgr. Petr Steklý, CVIK 

Nejen kultura z minuty na minutu! Nový standard, na který si 
musíme všichni zvyknout. Věci se mění rychle.

Kdyby více zpíval, byl by to český Leonard Cohen.Kdyby více zpíval, byl by to český Leonard Cohen.
Ivan Vyskočil 21. 9. v Českém Brodě.Ivan Vyskočil 21. 9. v Českém Brodě.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Se začátkem školního roku se v naší farnos   rozjíždí nejen pravidelné pastorační ak  vity, ale také nás 
v měsíci září čekají různé mimořádné událos  . Rádi bychom Vás o některých z nich informovali, a  mto 
způsobem na ně i pozvali.

Posvícení
20. září 1913 byl po rozsáhlé opravě naposledy po-
svěcen náš českobrodský kostel sv. Gotharda. Ten-
to den slavíme posvícení. Letos nám toto datum
připadá přímo na neděli. Pokud to pandemické
okolnos   dovolí, rádi bychom toto výročí oslavili
v neděli 20. září mší sv. v 9.30. Hlavním celebran-
tem bude Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský
nuncius v naší zemi. Po mši sv. bude pohoštění
a přátelské setkání v Oranžové zahradě.

Požehnání kříže na zřícenině v Bříství
Do naší českobrodské farnos   patří také obec 
Bříství s přilehlou zříceninou kaple Povýšení Sva-
tého Kříže. Kaple i vrchol kopečku jsou v osobním 
vlastnictví. Avšak spolu s majitelem a hasiči ze Sta-
rého Vestce jsme spojili síly, místo trochu vyčis  li 
a do kaple instalovali kříž. 

Svátek Povýšení Svatého Kříže připadá na 14. září. 
U té příležitos   připravujeme na předchozí víkend 
u kaple malý program. V pátek 11. září večer bude 
u kaple posezení, následně je možné u kaple přespat 
pod širákem. Pokračovat budeme v sobotu dopoled-
ne a vyvrcholením bude slavení mše sv. v sobotu 12. 
září v 11.00. Hlavním celebrantem bude Mons. Zde-
nek Wasserbauer, pomocný biskup pražský. Ten při 
té příležitos   také požehná nově instalovaný kříž. 

Výstava k sv. Václavovi
Na měsíc září připravujeme v prostorách ochozu 
kostela sv. Gotharda výstavu k sv. Václavovi. Na vý-
stavu pozveme a jí provedeme žáky našich škol. Ale 
přijít mohou i jiné skupiny či jednotlivci. Výstava 
bude otevřená především o víkendu 19. a 20. září, 
ale rádi ji zprostředkujeme i po předchozí domluvě 
(722 788 207; farnostbrod@seznam.cz).

Výuka náboženství a dětská odpoledne
Od druhého zářijového týdne také začne pravi-
delná výuka náboženství pro dě  . Výuka probíhá 

každou středu v prostorách fary. Setkání rodičů, na 
kterém se mohou dozvědět k výuce víc, proběhne 
v úterý 8. září v 19.30 hod. na faře. 

Na každý pátek od 16.00 hod. také připravujeme 
pro dě   dětské odpoledne. Zde je prostor pro spo-
lečnou hru dě  , vyrábění, součás   je také divadel-
ní kroužek.

Příprava na křest dospělých
Na závěr se také obracím na ty dospělé, kteří uva-
žují o tom, že by chtěli být pokřtěni. První setká-
ní těchto zájemců proběhne ve čtvrtek 10. září 
v 19.00 hod. na faře. Toto setkání je určeno nejen 
pro ty, kteří jsou již rozhodnu   a na křest by se rádi 
připravovali, ale mohou se ho účastnit i  , kteří 
o této možnos   teprve uvažují, nebo by se rádi do-
zvěděli něco více o křesťanství.

V měsíci září se s Vámi těšíme na viděnou.

R. D. Mar  n Sklenář, farář

Začátek školního roku v římskokatolické farnos  

POZVÁNKA
Římskokatolická farnost Český Brod vás zve na nedělní mši svatou, která se koná v koste-
le sv. Gotharda 20. 9. 2020 v 9.30 hodin. Celebrantem mše svaté bude apoštolský nuncius 
Mons. Charles Daniel Balvo.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Tábor skautů a skautek v Kácovci
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Svět po katastrofě se zcela změnil. Nejdříve přišel virus následovaný kolapsem ekonomiky a vzájemným 
obviňováním, mezinárodní krizí situace eskalovala až v jadernou apokalypsu. Hrstka vyvolených zůstala 
těchto hrůz ušetřena ukryta hluboko v podzemí za několikametrovou betonovou stěnou. Již dvě generace 
dě   vyrostly v izolovaném prostředí, nikdy neviděly slunce, nezažily déšť a sníh, necí  ly vítr ve tváři. 

V průběhu let bylo mimo bezpečí bunkru vyslá-
no několik skupin průzkumníků, z čás   proto, aby 
změřili, zda již radiace poklesla, z čás   proto, aby 
zjis  li, co se stalo s obyvateli dalších krytů. Jednalo 
se o vycvičené jedince, vybavené špičkovými pro-
 radiačními obleky a nejlepšími zbraněmi. Zpět se 

však vrá  la jen hrstka z nich. Z jejich vytřeštěných 
pohledů se zračila hrůza, kterou tam venku zažili. 
Slýchali jsme historky o radioak  vních jezerech, 
troskách měst, písku spečeném výbuchy ve sklo, 
nájezdech různých stvůr, zmutované zvěře a úto-
cích zbytků přeživších lidí, kteří na povrchu vytvo-
řili různé klany. Nyní, více než 50 let po nukleární 
válce, nám však v bunkru začínají docházet zásoby. 
Bude nutné vydat se na povrch. Nevíme, co nás 
tam venku čeká. Přestože jsme prošli základním 
výcvikem, panuje v nás značná nejistota a obavy 
z neznámého. Zajištění přeži   má ale prioritu.

Život mimo bunkr je tvrdý. Naštěs   jsme nedale-
ko narazili na osadu vystavěnou z vraků vozidel, 
plechů, pneuma  k 
a dalšího harampá-
dí, které místní říkají 
Junktown. S oby-
vateli jsme uzavřeli 
dohodu a za naší po-
moc s různými úkoly 
nám prodávají jídlo 
a další vybavení pro 
přeži   v divočině. Za 
10 dní jsme toho za-

žili více, než v krytu za celý život – stavěli jsme pece 
na chleba, přinášeli palivové články ze zamořeného 
území, bojovali se zombie nebo ošetřovali zraněné 
bojovníky. V Junktownu jsme ale zažili i zábavu 
– turnaj v bahenní aréně, hazard v místním kasinu
či večerní party. Z důvodu průniku radiace do krytu 
jsme byli nuceni strávit jednu noc v divočině jen se 
základním vybavením.

Indicie ukryté na různých místech nás nakonec do-
vedly k experimentálnímu zařízení na odstranění 
radiace z povrchu Země, které společnost provo-
zující kryty z cham  vos   utajila a neuvedla v pro-
voz. Ve spolupráci s techniky a s využi  m získaných 
součástek se nám nakonec podařilo zařízení uvést 
do provozu a za krátký čas tak konečně budeme 
moci opus  t kryt a opět začít žít na povrchu.

Milan Rollo, 14. středisko Psohlavci
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Tábor vlčat a světlušek v Kácovci
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Jen pár hodin po odchodu účastníků prvního běhu tábora přichází mladší (a hlučnější) část našeho střediska.

Táborová hra pro mladší byla letos na mo  v fi l-
mu Jumanji. Skupinka studentů v jednu chvíli drží 
v ruce ovladače od videohry a v mžiku se přemís   
do neznámé džungle, do postav které si ve video-
hře vybrali. Krom toho, že vůbec netuší, jak se do 
džungle dostali, ani proč vypadají jinak než ve sku-
tečnos  , tak nevědí, ani co mají udělat pro to, aby 
se mohli vrá  t zpět do svých normálních životů. Na-
štěs   se na scéně velmi brzy objevil Nigel, průvodce 
hrou, který dětem vysvětlil, proč jsou v tělech dr. 
Bravestona a jeho týmu, a také co je jejich hlavním 
úkolem. A to navrá  t velký drahokam zpět do oka 
sochy jaguára, kterého se již dříve zmocnil hlavní zá-
porák Van Pelt, jenž  m získal moc ovládat zvířata. 

Po seznámení se s příběhem se všechny dě   roz-
hodly přidat se a pomoci tak dr. Bravestonovi a je-
ho týmu splnit všechny úkoly, které se postupně 
od Nigela dozvídaly. Ať již to bylo přehrazení řeky, 
vyluštění starodávného písma, či příprava pas   na 
divoké nosorožce, čemuž předcházela přednáška 
o exo  ckých zvířatech od zoologa a cestovatele, 
který nás přijel navš  vit. Po pár dnech nám nad 
hlavami přeletěla se svým dvoumotorovým letou-
nem pilotka Alex, aby se k nám následně přidala. 

Po spoustě dalších úkolů, kdy si všichni vyzkoušeli, 
jaké je to plížit se v noci džunglí jen s malou vlast-
noručně vyrobenou lucernou, se podařilo draho-
kam navrá  t na své místo. Tomu předcházel tvrdý 
souboj s Van Peltem a jeho poskoky, ten však pro-
hrál a ztra  l svou moc. Tím byla džungle Jumanji 
zachráněna a hra byla u konce. Všichni si tak za-
sloužili velkou odměnu.

Mimo táborové hry byla samozřejmě i spousta pro-
gramu pro jednotlivé oddíly. Dě   si tak mohly vy-
zkoušet lanové lávky, střelbu ze všeho možného i ne-
možného, přespat pod širákem mimo tábor, rozdělat 
ohně v nepříznivých podmínkách, zahrát si řadu dal-
ších her v lese, či si vytvořit ba  kované tričko.

Rozdělený tábor byla jistě zajímavá zkušenost nejen 
pro vedoucí, ale i pro dě  . Ti, kteří loni patřili mezi 
nejmladší členy týmů, se letos stali jejich kapitány 
a nesli tak mnohem větší zodpovědnost. Komu ne-
stačilo toto krátké vyprávění, může si prohlédnout 
nespočet fotek na našich stránkách. Za rok tedy 
zase zpět v Kácovci, ale již v září na schůzkách.

Tomáš Vyhnal, 14. středisko Psohlavci
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Letošní ročník Českobrodské vzduchovky se uskuteční v sobotu 29. srpna 2020 na tradičním místě za čes-
kobrodskými hradbami v Šafaříkově ulici. Zápis a registrace střelců bude možná již od 12.30 hod. u stolku 
střeleckého komisaře. Startovné činí 50 Kč. Prosíme střelce, aby se k zápisu dostavili včas, neboť po za-
hájení soutěže je mnohdy ob  žné další střelce registrovat a narušuje to plynulost soutěže. Děkujeme za 
pochopení. Zahájení soutěže je v 13.30 hod.

Českobrodská vzduchovka je soutěž určená pro 
amatérské střelce ze vzduchové pušky. Střílí se 
z volné ruky na vzdálenost dese   metrů. K soutěži 
je opět přiřazena juniorská soutěž určená pro dě   
a mládež od šes   do čtrnác   let. Pořadatel si vy-
hrazuje právo kontroly bezpečnos   a způsobilos   
střelce a jeho vpuštění do soutěže.

Střelec může střílet vlastní zbraní. Střílí se z volné 
ruky a z otevřených mířidel. Vzduchovka nesmí 
být opatřena kolimátorem či op  kou. V případě, 
že střelec zbraň nevlastní, je možné si vzduchovku 
půjčit. Terče a střelivo pro různé typy vzduchových 
pušek jsou zajištěny. Každý ze střelců si však může 
donést své vlastní střelivo.

První střílená disciplína: Šest ran vestoje na kla-
sický vzduchovkový terč (možnost tří nástřelných 
ran).

Druhá disciplína: Tři rány vestoje na malý terč 
o průměru 8 cm.

Tře   disciplína: Střelba vleže na padací fi gury, kte-
ré jsou dle velikos   bodovány.

Finálová střelba: Střelba na siluetu ptáka po třech 
ranách. Každý střelec si v určeném pořadí odstřílí 

najednou všechny tři rány. Zásahy jsou po odstří-
lení zakroužkovány, podepsány a nastupuje další 
střelec.

První střílí ten, kdo se umís  l v soutěži celkově jako 
tře   a poslední střílí střelec s nejvyšším počtem 
nastřílených bodů.

Tímto jste srdečně zváni. Soutěž pro Vás za pod-
pory města Český Brod připravila Guardia Broda 
Bohemicalis.

Mar  n Semrád, G.B.B

Českobrodská vzduchovka 2020
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Děkujeme za podporu kampaně 
Vyrůstat ve zdravé rodině
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Rodinám s dětmi v ob  žné životní situaci poskytujeme sociální služby - terénní i ambulantní. Nabízíme 
podporu tam, kde si rodina nedokáže pomoci vlastními silami. V řadě případů pomáháme předejít ode-
brání dě   z rodiny.

Mnozí rodiče si způsob nedostatečné péče o rodi-
nu a dě   přinášejí ze svých domovů, jiní řeší dopa-
dy nemoci, mylných rozhodnu  , ztráty psychických 
sil nebo vlastní nezralos  . Potřebují odbornou po-
moc a podporu, aby vytvořili dobré zázemí dětem, 
které v rodině vyrůstají. Dlouhodobou sociální pra-
cí ohroženým rodinám pomáháme zvládat běžné 
činnos   spojené s chodem rodiny a péčí o dě  . 

Do rodin docházejí naši sociální pracovníci, ro-
diny podporují a pomáhají jim řešit situace, se 
kterými si samy neporadí: nevyhovující bydlení, 
nedostatečné fi nance, péči o dě   a o domácnost, 
problema  cké vztahy, výchovné problémy, komu-
nikaci mezi členy rodiny, domácí násilí, závislos  , 
nemoci...

Příběh jedné rodiny
Po rozvodu rodičů zůstali Míša, Kája a Pavlík sami 
s maminkou. Z počátku jim nic nechybělo, ale poz-
ději maminka začala životní těžkos   řešit alkoho-
lem. Situace se zhoršovala a na velmi zanedbané 
dě   upozornila dětská lékařka. Do této rodiny 
jsme začali dojíždět a pomáhat mamince řešit péči 
o dě   i neudržovanou domácnost. Ta  nek dě   byl 
ochoten a schopen se o dě   starat lépe, ale po roz-
vodu žil na ubytovně. Bývalá žena odmítala jeho 
přítomnost ve společné domácnos  . Postupnou 
odbornou sociální prací s oběma rodiči se podmín-
ky pro výchovu dě   výrazně zlepšily. S rodiči jsme 
vypracovali plán péče o dě   a o domácnost. Do vý-
chovy dě   jsme postupně zapojili i jejich ta  nka. 
Docházka dě   do školy, péče o jejich zdraví, výživu, 

čistotu i citové zázemí se zlepšila. Nakonec ta  nek 
péči o dě   zcela převzal, neboť maminka upřed-
nostnila své zájmy a domácnost opus  la. Pomohli 
jsme jí získat zaměstnání a s dětmi se pravidelně 
stýká. 

Máme radost z každé rodiny, které pomůžeme 
úspěšně překonat problémy. Mnohdy je tento 
proces nejen složitý, ale i časově, personálně, tedy 
i fi nančně náročný. Náklady na poskytování těch-
to služeb na rok 2020 činí 3,5 mil. Kč. Za kampaní 
získaných 200.000 Kč pořídíme ak  vizační pomůc-
ky pro dě   a jeden notebook pro práci v terénu, 
uhradíme telefonní poplatky, cestovné do rodin 
a odměny sociálních pracovníků. 

Ohroženým rodinám pomáháme v projektech Sa-
nace rodiny a Sociálně-ak  vizační služby pro rodi-
ny s dětmi. Podrobnos   o naší činnos   najdete na 
www.leccos.cz

Kampaň můžete nadále podporovat na www.daru-
jeme.cz/projekt/1203066.

Děkujeme.

Jana Popovičová, Dita Nekolná
LECCOS, z. s.
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Před dávnými časy obyvatelé jedné vikingské vesnice poznali, že draci nejsou zlí, a naučili se s nimi žít ve 
vzájemné symbióze. Svět lidí ale dovede být krutý a nenávistný, proto naši Vikingové společně s draky 
opus  li svou vesnici a zmizeli neznámo kam. A po mnoha a mnoha uplynulých letech padl právě na účast-
níky našeho tábora nelehký úkol - obnovit zašlou slávu dračích jezdců.

Dlouho jsme nevěděli, jak to letos s táborem vlast-
ně bude. A jestli vůbec bude. Takže když se nako-
nec mohl uskutečnit, byli jsme happy jak dva grepy 
a vůbec jsme si nedělali vrásky kvůli zpřísněným 
podmínkám. Ono se nám taky nic hrozného nedě-
lo, museli jsme ale omezit návštěvy, zrušit návštěv-
ní den a nepodnikali jsme žádné táborové výpravy 
„do civilizace“. Ale i tak jsme si ten letošní zvláštní 
„koronový“ a poměrně dost deš  vý tábor pampa-
rádně užili.

Ale co vám budeme vyprávět, lepší je názor táboro-
vých účastníků. A tak jsme si je trošku vyzpovídali, 
ty malé i ty velké a i toho úplně největšího (Šéfa):

Co považuješ za nejlepší věc na letošním táboře:
Bětka: Stopovačky. Chyběly mi výlety, ale byla korona.
Barča: Jídlo 
Denča: Jídlo a den „D“ 
Dundee: Relaxování na louce
Pakůň: Že se doplňuje stav spodní vody (během 
tábora opravdu dost;) 
Peťan: Den „D“ byl dobrej 
Hugo: Müsli 
Matyáš: So  
Šéf: Naše děvčata v kuchyni 

Co bys vyprávěl(a) kamarádům? 
Bětka: Jsou tu super lidi a letos byla i teplá voda
Denča: Hráli jsme hry, nemohli jsme z tábora kvůli 
koroně, zpívali jsme u ohýnku a jedli jsme 
Barča: Na pokladovce jsme potkali opilého trakto-
ristu, jo a je tu nejlepší jídlo
Dundee: Bylo to dobrý, akorát pršelo a byla zima
Pakůň: Prostě super parta a moc dobrý jídlo
Hugo: Že jsem odsliboval 
Frest: Že jsem udělal Tři orlí pera
Ráďa: Udělali chybu, že tu nebyli 

Jak se   bydlelo v teepee? 
Bětka: Tentokrát mi nepadala postel, takže dobrý, 
a taky to, že jsme si topily, bylo fajn 
Denča. V teepee se mi spalo dobře 
Dundee: Jde to
Pták: Dobře, protože pořád topíme 
Hugo: Pršelo
Matyáš: Občas zima a někdy zas vedro
Frest: Máme tu málo místa, ale jinak dobrý 

Co   tu chybělo:
Bětka: Výlety do Zruče
Denča: Hezký počasí
Dundee: Spaní do jedenác   
Hugo: Písničky a ponožky
Peťan: Pohyb a víc běhacích her, a holky no... 
Frest: Rovná postel 
Šéf: Vícedenní výlety s dětmi 

Co   nechybělo:
Denča: Telefon
Bětka: Rodiče a telefon 
Matyáš: Počítač 
Peťan: Toaleťák
Hugo: Něco, na co jsme si celej tábor nevzpomněl 
Frest: Jídlo
Šéf: Slzavá údolí a zkažené žaludky po návštěvním dni 

Fotogalerii a videa z tábora můžete najít na našich 
webových stránkách h  p://www.skaut7.cz nebo 
na našem facebooku Skautské středisko Ing. Ládi 
Nováka Český Brod.

Anna Kašparová,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

Jezdci na dracích – tábor za časů koronaviru
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Liblice hlásí velký úspěch – dvě třídy v prváku!
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Vážení přátelé, jak si užíváte léto? Asi odpočíváte a načerpáváte sílu a energii, kterou budete potřebovat 
v dalším období. Jsem přesvědčena, že si klid a pohodu všichni zasloužíme. Relax si zaslouží i naši učitelé, 
kteří odvedli velmi dobrou práci v době distanční výuky a byli všestrannou podporou našim studentům. 
Studen   pracovali samostatně a přijali plně zodpovědnost za své ak  vity a výsledky. Poděkovat se patří 
i rodičům a ostatním lidem, kteří nás podpořili a věřili, že to zvládneme.

Mám velkou radost z toho, že naše dlouhodobé 
úsilí se zúročilo a v nadcházejícím školním roce 
2020/2021 po několika letech otevíráme v prv-
ním ročníku dvě třídy: jednu pro obor Ekonomika 
a podnikání a druhou pro obor Informační techno-
logie. Chtěla bych  mto poděkovat za důvěru na-
šim přijatým studentům i jejich rodičům.

Na naše studenty už čekají dvě nově zrekonstruo-
vané počítačové učebny a kromě toho jsme zvládli 
vyměnit další stará okna za nová plastová. I peda-
gogický sbor prochází obměnou, přivítáme nové 
učitele cizích jazyků včetně rodilé mluvčí ruského 
jazyka a také nového kolegu češ  náře. Pro eko-
nomy připravujeme nový předmět (fi k  vní fi rma) 
a spoustu dalších projektů. V příš  m roce nás čeká 
organizace dvou významných akcí: jednak přesunu-
té soutěže v grafi ckých disciplínách, neboť jsme je-
jími pořadateli pro Středočeský kraj a dále výměn-
ný pobyt studentů z partnerské francouzské školy 
v Českém Brodě. V září naši prváci tradičně absol-
vují adaptační kurs, který jim pomůže k seznámení 
a stmelení kolek  vu a čtvrťáci opožděně odjedou 
na kurs osobního rozvoje, který se na jaře pocho-
pitelně nemohl uskutečnit. Kromě toho na podzim 
opět chystáme dny otevřených dveří, dny středo-
školáka a další akce, na které jste srdečně zváni.

Doufám, že situace kolem koronaviru bude přízni-
vá, s našimi studenty se setkáme ve škole a bude-
me vyučovat standardním způsobem. Jsme však 

připraveni i na situace, kdy nám vývoj pandemie 
koronaviru nedovolí prezenční vyučování. Bez pro-
blému můžeme znovu přejít na na distanční vzdě-
lávání, případně budeme vyučovat ve střídavém 
režimu, tzn. částečně ve škole a částečně online.

Vážení přátelé, přeji nám všem, ať jsme zdraví 
a v bezpečí a máme neustále úsměv na tváři.

Krásný zbytek prázdnin a správné vykročení do no-
vého školního roku vám všem přeje

Ing. Darina Doškářová,
ředitelka SOŠ Český Brod - Liblice
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Družina hrou

24 Ze společnosti

Tak by se dal nazvat čas, který se vymykal běžnému měřítku školního roku. Nastala situace, kdy jsme se 
museli všichni naučit pracovat jinak a adaptovat se na změnu.

Družina hrou dostála svému označení. Všichni jsme 
po jarních prázdninách „zasedli do lavic“ v obýva-
cím pokoji a nejinak to bylo s trávením volného 
času. I my, vychovatelky 2. – 4. ročníků, jsme tuto 
dobu chtěly zvládnout a neztra  t s dětmi kontakt. 
Nabídly jsme pomoc rodičům s organizací odpo-
ledne, kdy bylo potřeba dě   po distanční výuce 
nenásilně zaměstnat.

Zcela dobrovolně se dě   s rodiči přihlásily na vy-
tvořený společný družinový e-mail i na pla  ormu 
na internetu Škola v pyžamu. Každý týden jsme 

jim nabídly souhrn ak  vit: sportovní, kuchařské, 
pěvecké, taneční, tvořivé, výtvarné i přemýšli-
vé. Sportovní a taneční výzvy a dovednos   jsme 
natočily na instruktážním videu, načetly jsme jim 
pohádku, kuchařské výzvy byly zpracovány do pre-
zentací a dě   mohly propojit zábavu s prak  ckou 
pomocí mamince v kuchyni.

Musíme uznat, že jsme takový ohlas nečekaly. 
Leckdy celá rodina se chopila nabízených činnos   
s dych  vos   a krea  vitou. Dě   se dělily se zážitky 
i rados   z tvoření. Výtvory, které nám posléze po-
slaly, zdobí okna školní družiny na Husově náměs   
a zdaleka ne všechny se tam vešly.

Tento způsob spolupráce a komunikace nás oslovil 
natolik, že již přemýšlíme, jak nabyté zkušenos   
z doby „koronavirové“ zúročíme v následujících mě-
sících. Za nás všechny si dovolím poděkovat vedení 
školy za podporu a všem, kdo tvořil spolu s námi.

Vychovatelky 2. – 4. ročníků, ZŠ Tyršova
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V letošním školním roce 2019/2020 se žáci 5. A paní učitelky Potměšilové ze Základní školy Žitomířské moc 
neužili, byla doba Coronaviru a díky tomu se žáci učili z domu a nechodili do školy. Nepotkávali se dlouhou 
dobu ani mimo školu na zájmových kroužcích.

Závěr školního roku přinesl trochu uvolnění a zlep-
šení situace, proto byl režim již volnější a žáci 
5. A se mohli sejít, aby se zase na dva měsíce roze-
šli na letní prázdniny. 

Čas spolu a bez roušky si žáci pořádně užili, byla 
to doba, kdy se zase viděli živě a nikoliv přes po-
čítač. Emoce setkání byly velké. Ke svému setkání 
využili prosluněnou středu 24. 6. 2020, kdy se po-
tkali v odpoledních hodinách na fotbalovém hřiš   
v Liblicích. Počasí nám přálo, fotbalové hřiště a při-
lehlé okolí jsme využili se vším všudy. Kluci hráli 
chvíli fotbal, pak všichni žáci dohromady Městečko 
Palermo, schovávanou a plno dalších ak  vit, které 
paní učitelka připravila.

Tento den jsme využili k tomu, abychom oslavili 
i jeden z dalších zlomů. Konec letošního školní-
ho roku je pro paní učitelku i naše dě   jiný. Paní 
učitelka Potměšilová dostane od příš  ho školního 
roku prvňáčky a naše dě   půjdou na druhý stupeň 
s novým panem učitelem. Je čas se pořádně po-
znat i s rodiči a hlavně rozloučit se s paní učitelkou. 
Tuto příležitost využilo mnoho rodičů i dě  . Na pa-
mátku, ukončení prvního stupně, každé dítě dosta-
lo třídní tričko s nápisem Andílci školy. Rodiče jako 
poděkování paní učitelce věnovali skleněnou vázu 
s ručním vybroušením, které zahrnovalo i věnování 
právě od Andílků. Do vázy patří i kvě  ny, takže ky  -

ce růží musela být. Žáci 5. A se nenechali zahanbit 
a paní učitelce vyrobili vlastní rukou obraz, který ji 
při předávání vysvědčení předali.

Dětem ani rodičům se domů večer nechtělo. Bylo 
to hezké odpoledne. TJ Liblice děkujeme za příjem-
né prostředí pro naše setkání a panu Vondráškovi 
za zařízení.

Co popřát? Paní učitelce příjemnou třídu a nové 
prvňáčky a našim dětem hodně zdaru na druhém 
stupni s novým panem učitelem.

Šárka Pučálková (rodič)

Konec školního roku se musí oslavit. I když ten letošní byl jiný, 
doba koronaviru ho změnila.
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Od 1. 9. 2019 realizujeme projekt na podporu mladých lidí do třice   let v nelehké životní situaci a nedo-
končeným SŠ vzděláním. V první fázi do ledna 2020 probíhal nábor potenciálních účastníků a s vybranými 
následně i přípravné kurzy. Těch se zúčastnilo celkem 6 osob z Prahy, Středočeského a Olomouckého kraje. 
pět z nich mělo poté možnost odjet na tří měsíční stáž na Maltu.

Od 1. 2. 2020 byli ubytováni ve městě Bugibba 
a absolvovali stáže u našeho partnera Care Malta, 
který je největším poskytovatelem pobytových slu-
žeb pro seniory na ostrově. 

Stážisté byli rozděleni, aby na pracoviš   komuniko-
vali pouze v anglickém jazyce. Práci vykonávali na 
pozicích správy budov a úklidových služeb v men-
ších týmech, kde nadřízený (zaměstnanec Care 
Malta) působil také jako mentor skupiny. Stále jim 
byl k dispozici náš tutor, který řešil všechny nena-
dálé situace a zajišťoval zpětnou vazbu od mento-
rů i účastníků. 

Kromě pracovních návyků se účastníci učili samo-
statnos  , jak vycházet s penězi, souži   ve skupině 
a anglič  ně. Pracovali ve všední dny od 7.00 do 
16.00, v pátek pouze do 13.00. Poté se mohli stá-
žisté věnovat svým koníčkům – sportům, či výle-
tům za kulturou a do přírody. 

Ani Maltě se nevyhnula situace kolem Covid19, 
která odstartovala 8. března 2020. Právě jsme se 
nacházeli před plánovanou výměnou tutora a jed-
nali o předčasném ukončení stáže. Opatření Care 
Malta byla taková, že od 16. 3. 2020 se pečovatel-
ské domy izolovaly včetně personálu na 3 týdny. 

V té době se stážisté nacházeli v karanténě a 14 dní 
nemohli do práce. Situace se komplikovala stále 
více a my jsme vyjednávali o předčasném návratu 

do ČR. Český tutor se snažil 
více jak 14 dní komunikovat 
s českými úřady, ambasádou 
v Římě a dalšími ins  tucemi, 
ale nepodařilo se zorganizovat repatriační let do 
ČR. Celkem 29 českých občanů, které se podařilo 
sehnat nebyl dostatečný počet pro organizaci letu. 
Po zajištění povolení od německé ambasády, čes-
ké ambasády v Berlíně a výjimky pro soukromého 
dopravce se 9. 4. 2020 podařil návrat do ČR přes 
Frankfurt n. M. Spolu s námi se vrá  lo celkem 15 
lidí. Cestovní útrapy, pro některé více jak 20 hod. 
cesty, vystřídala úleva z návratu domů. Nakonec 
zkrácenou stáž vnímali účastníci pozi  vně. Pro vět-
šinu z nich se jednalo o první dlouhodobý pobyt 
v zahraničí, proto je tato zkušenost velmi oboha-
cující.

Po absolvování karantény začala následná činnost, 
v rámci které účastníkům pomáháme najít práci, 
řešit problémy s bydlením, vzděláním i ob  žnou 
fi nanční situací.

Jiří Stuchl, ředitel M’am‘aloca, o.p.s.

Pandemie Covidu-19 zasáhla i náš projekt
Zahraniční stáže pro mladé – Malta
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Jak Ku  lka žije o prázdninách?
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Pokud jste si mysleli, že sportovní areál zavře své brány na začátku prázdnin, protože fotbal se o prázdni-
nách nehraje a atle   nezávodí, tak vás rádi vyvedeme z omylu.

A letos to pla   nadmíru. Od června probíhá rekon-
strukce našeho hlavního hřiště díky podpoře z in-
ves  čního programu MŠMT a města Český Brod. 
Prošli jsme pečlivě vedené kroniky – 8. 8. 1981 
téměř před 40 lety se stadion slavnostně otevřel 
přátelským utkáním s Viktorkou Žižkov. U prohry 
3:2 byl mezi jinými také Láďa Poupa. Nechyběl ani 
u posledního zápasu na tomto trávníku. V neděli 
7. 6. 2020 se tu jako každou neděli potkala naše 
garda v tradičním „místní x náplavky“. Láďa stál 
tentokrát na straně vítězů. V pondělí přijely bagry, 
buldozéry, nakladače. Podzimní část soutěže bude-
me muset hrát mimo Brod, áčko v Sokolči, béčko 
a céčko v Kounicích, dě   na atle  ckém hřiš  . A na 
jaře začneme psát další kapitolu do kroniky.

Celý červenec byl na Ku  lce také plný dě   a to díky 
příměstským táborům. Za týden tábora toho s  hly 
opravdu hodně. Dopoledne na dě   čekala výtvarná 
činnost, namalovaly si třeba své vlastní tričko. Poté 
se vrhly na sporty (fotbal, tenis, atle  ku, basketbal, 
fl orbal). Odpoledne hrály celotáborovou hru letos 
inspirovanou kresleným fi lmem Madagaskar. Bě-
hem dne si užily spoustu her a když sví  lo sluníčko 
dováděly v bazénu. Největší odměnou pro nás je, 
že když si přijdou rodiče dě   odpoledne vyzved-
nout, většině dě   se ještě vůbec nechce domů. 

Mládež SK se pomalu připravuje na novou sezónu, 
od 5. 8. začínáme opět běhat za míčem po zelené 
trávě. Poté na týden opus  me Brod, budeme se 
připravovat v Horním Bradle v rámci letního sou-
středění. V úterý 8. 9. od 17.00 hod. pořádáme dal-
ší fotbalový nábor nových nadějích. Pokud máte 
doma fotbalistu/fotbalistku určitě ho přiveďte.

Mar  n Sahula, hlavní trenér mládeže
a Iveta Librová, SK Český Brod
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V sobotu dne 30. května 2020 uspořádal odbor KČT Český Brod 38. ročník dálkového pochodu a cyklotu-
ris  cké jízdy Krajem bitvy u Lipan.

V letošním roce jsme z důvodu přijatých opatření 
pro   šíření koronaviru prak  cky do poslední chvíle 
nevěděli, zda se akce uskuteční, protože byly po-
voleny akce do 100 účastníků a účast na naší akci 
byla vždy vyšší. Proto jsme dokonce uvažovali, že 
akci přesuneme na září. Stovkaři nás přemlouvali, 
abychom uspořádali alespoň pěší trasu na 100 km, 
aby mohli získat body do jejich Česko-slovenského 
poháru v ultratrailu. Nakonec svitla naděje na uvol-
nění opatření, když se 17. května objevila zpráva, 
že od 25. 5. 2020 by mohlo být umožněno pořá-
dání venkovních akcí do 300 účastníků. Obratem 
jsme proto na našich stránkách pochod.vbrode.cz 
zveřejnili ofi ciální propozice a umís  li zde i mapky 
s popisy tras. 

Byli jsme jedni z mála pořadatelů, kteří mohli svou 
akci uskutečnit v prvním možném termínu po ko-
ronavirové přestávce a v plánovaném termínu. 
I přes propagaci akce na poslední chvíli se na startu 
v zasedací místnos   českobrodského Informačního 
centra odprezentovalo 210 pochodníků a 52 cyk-
listů. Akci zajišťovalo 9 pořadatelů. Největší účast 
byla na pěší trase na 100 km, k jejímuž zdolání 
se sjelo 84 pochodníků a běžců z blízka i z daleka 
(Ostrava, Havířov, Otrokovice, Brno, Znojmo, Čes-
ké Budějovice, Chomutov, Ús   n. L., Jablonec n. 
Nisou, Dvůr Králové n. Labem, atd.); přijeli i čtyři 
Slováci, Ruska a Běloruska. Start stovky byl již v pá-
tek od 20.00 do 22.00 hodin. Start ostatních tras 
byl v sobotu od 6.30 do 10.30 hodin. Nejrychlejším 
stovkařem byl Jozef Harčarík (Slovensko - Fričkov-
ce u Bardejova) s časem 9:49:23. Mezi ženami byla 
nejrychlejší Mar  na Hampejsová (celkově osmá; 
12:37:30) z nedalekých Hřib.

Zajištění akce v době koronavirové bylo trochu 
náročnější – v prostoru startu a cíle museli turisté 
a pořadatelé používat roušky. Na startu, v cíli i na 
kontrolách byla k dispozici dezinfekce a prostory 
startu a cíle a WC byly dezinfi kovány. Vzhledem 
k omezeným možnostem občerstvení na trasách 
pořadatelé zajis  li občerstvení na kontrolách (ze-
jména v noci) – balená pitná a minerální voda, 
pivo, Coca Cola, Pepsi Cola, Sprite, banány, sušen-

ky, balený salám a sýr, camembert, balený krájený 
chléb atd. 

Kromě živých kontrol byly na trasách i samokontro-
ly, na nichž účastníci zapisovali do svých mapek - 
průkazů názvy zde vyobrazených husitských zbraní. 

V cíli dostali všichni pamětní diplom a pamětní 
odznak (buton) akce. Ručně malovaným hrnkem 
s mo  vem akce bylo odměněno 30 vylosovaných 
účastníků. 

Ing. Václav Čokrt, za pořadatele

38. ročník Krajem bitvy u Lipan
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Máte doma nadšeného čtenáře? Nebo naopak jedince, kterého čtení moc nebaví a vždy si najde jinou ná-
plň volného času? Nebo zrovna, když si zaleze s knihou, tak potřebujete, aby si udělal úkoly, uklidil nádobí, 
šel se navečeřet? Ať už je to jakkoli, pošlete potomka k nám do čtenářského klubu. Co se zde bude dít? 
Budeme si číst. A budeme na to mít čas a klid.

Čtenářský klub může mít více podob. Jednou z nich 
je, že si každý účastník čte zhruba 30 minut svojí 
knihu (je dobré, když si přinese knihu, kterou má 
již rozečtenou) a poté si o čtené knize a přečteném 
úryvku povídáme a vypracujeme zábavný pracov-
ní list, který pomůže dětem zpracovat přečtený 
děj, porozumět hrdinům, nasát atmosféru knihy. 
Také zkusíme dokončit příběh, překreslíme děj do 
komiksu apod. Ak  vit, které pomáhají čtenářům 
hlouběji vnímat čtené, je mnoho. Druhou formou, 
kterou budeme používat, je společná práce s jed-
nou knihou. Opět využijeme různé literární, dra-

ma  cké a výtvarné techniky s cílem doporučit zají-
mavý  tul a nahlédnout do děje a atmosféry.

Čtenářský klub je určen dětem od 2. do 5. třídy ZŠ 
a je zdarma. Každé setkání bude trvat 45 – 60 mi-
nut. Budeme rádi za předběžné přihlášky osobně 
v knihovně nebo na email knihovna@knihovna-
cbrod.cz, srajerova@knihovna-cbrod.cz.

Jitka Šrajerová,
Městská knihovna/CVIK

Čtenářský klub v městské knihovně

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Marta Pazdercová, pan Vladimír Švejcar, paní Zdeňka Šmoldová, 
pan Jaroslav Bejšovec, pan Václav Jandejska, pan Miloš Dlabal, 
paní Věra Kudrnáčová, paní Hana Ležalová, pan Václav Pažout, 
pan Jakub Kanjak, paní Jaroslava Sahulová, paní Alena Mandová, 
paní Marie Hazelbachová, paní Ivana Knoblochová, pan Svatopluk Bauman, 
paní Jarmila Bělová, paní Ervína Žáková, paní Anna Jozífová, pan Oldřich Průšek, 
paní Božena Feyfrlíková, paní Alenka Citová, paní Jarmila Šašková, pan Václav Moravec.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Vybíráme z knižních novinek

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

Lidové stavby Středočeského kraje (kol.)
Středočeský kraj je místem, kde se setkávaly a střetávaly různorodé kulturní proudy. 
Historický vývoj zde vytvořil velké množství regionálních typů i lokálních forem lido-
vých staveb a použitých druhů stavebních materiálů a konstrukcí. V kraji se nachází 
deset vesnických památkových rezervací, dvacet šest vesnických památkových zón, 
čtyři muzea lidových staveb (Kouřim, Přerov nad Labem, Vysoký Chlumec, Třebíz) 
a stovky dalších jedinečných památek. Kniha z nové edice Slavné stavby přibližuje 
nepřeberné bohatství lidových staveb našeho venkova slovem, dobovými i součas-
nými fotografi emi.

Dominik Landsman: Bez frází a bez jůtubu
Kniha o osudech výjimečných českých sportovců má za pomoci landsmanovského hu-
moru ukázat dětem, že existují lidé, kteří se v reálném světě proslavili, splnili si své sny 
a vůbec k tomu nepotřebovali YouTube kanál. Dan a Čeněk jsou kluci jako každý jiný, 
škola je otravuje a veškerý volný čas tráví sledováním herních videí, pařením Mine-
cra  u a sněním o kariéře obletovaných youtuberů. Jenomže Čeňkův táta jim vypráví 
o jiných hrdinech, než jsou   z displejů a obrazovek... Třeba o fotbalistovi Vladimíru 
Šmicerovi, atletu Tomáši Dvořákovi, plavkyni Barboře Závadové a mnoha dalších.

Veronika Doskočilová: Přítel z domova
V malém americkém městečku se koncem 90. let minulého stole   začíná odvíjet neoby-
čejný příběh. Jeho hrdiny jsou dva svérázní, naprosto odlišní staříci George a Paul, kteří 
se na konci své životní pou   potkali a zvláštním způsobem spřátelili v místním domově 
seniorů. George vnímá pobyt v domově jako svou největší prohru, nemůže pochopit 
stále dobře naladěného Paula, jehož osud, spojený s předválečným Československem, 
byl pro všechny dosud velkou neznámou. Šokující a zároveň dojemné poznávání Pau-
lovy minulos   zcela nečekaně mění poslední etapu Georgeova života...

Daňa Horáková: O Pavlovi
Vzpomínky české novinářky, prozaičky a kulturní organizátorky na léta strávená 
s jejím manželem, fi lmovým režisérem, scenáristou a prozaikem Pavlem Juráčkem. 
Autorčina spisovatelská i životní zkušenost jí umožnily napsat knihu, která je nejen 
detailním, in  mním, místy humorným, ale i strhujícím psychologickým portrétem vý-
znamné osobnos   české kultury, ale i svědectvím o širším okruhu Juráčkových přátel 
z oblas   českého fi lmu, divadla, disentu a exilu. Zachycuje také obecnou refl exi lidské 
povahy, tlaku dějin na člověka i lásky, která ničí, ale přesto je životodárná...

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červenec/srpen 2020červenec/srpen 2020



Zábava 31
Sudoku
Ob  žnost – lehká

Ob  žnost – středně těžká

5 4 3 7

9 7 5 8

2 5 6 1

4 8 9 6 5

6 7 9

5 6 3

3 7 2

7 8

2 8 4 7 9

165894327

493172568

827356149

748239651

316587294

952641873

539468712

671923485

284715936

2 6

8 4 2

7 9 8 5 3

9 4 3 8

3 2 1 6

5 2 8 3 4

2 3 5

3 4 8

6 7

135427698

846395721

279816543

617943285

483572169

592681374

728139456

354768912

961254837

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červenec/srpen 2020červenec/srpen 2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

+  K O N C E R T Y

P R O -
G R A M
D I V A -
D L A

Kulturní dům Svět
K r á l e  J i ř í h o  3 3 2 ,  Č e s k ý  B r o d

z á ř í - p ro s i n e c

Jana Švandová
Populární herečka jako host Jiřího Vaníčka

Pinocchio
Loutková pohádka o největším uličníku, polenu borovém

Pokáč
Český písničkář a textař hrající na ukulele

Brejle 
Divadelní lechtivá hra spojená s testováním zraku
Testování zraku pro veřejnost od 12:00 do 16:00 v infocentru

Kšanda
Komedie nabitá humorem s dialogy ostrými jako bič

Deset dvacet sova
Miloučká interaktivní pohádka o hledání pana Sovy

Robert Vano
Světoznámý fotograf v křesle Jiřího Vaníčka

Kaczi
„Polonahá“ harmonikářka z Beskyd vás zvedne ze židlí

Prsatý muž Josef Formánek
Setkání investigativního novináře J. Klímy se známým spisovatelem

Iva Hüttnerová
Milé povídání Jiřího Vaníčka s herečkou spojené s vernisáží 
Vernisáž obrázků od 17:00 v galerii Šatlava

Vladimír Váchal: Írán není 
arabská země
Nebojte se poznat Írán, kouzelnou zemi zahlcenou předsudky

Na stojáka
Vystoupí T. Matonoha, K. Hynek a D. H. Lev

Ivan Vyskočil & Karel Soukup: 
Mistře, o čem se neví?
Veselé historky dvou herců ze života a ze zákulisí 

7. 9. 
19.00

PO

PO

NE

ÚT

ČT

ČT

NE

PO

PÁ

PO

PO

PO

ČT

PO

20. 9. 
15.00

22. 9. 
19.00

24. 9. 
19.00

1.  10. 
19.00

4. 10. 
15.00

5. 10. 
19.00

16. 10. 
19.00

19. 10. 
19.00

2. 11. 
19.00

12. 10. 
19.00

21.  9. 
19.00

BESEDA

KŘESLO PRO HOSTA

TOY MACHINE

KONCERT

KOMEDIE

AGENTURA SNŮ

DAMŮZA

KŘESLO PRO HOSTA

KONCERT

BESEDA

KONCERT

BESEDA

STAND UP COMEDY

BESEDA

Vandráci Vagamundos
Vandrácké zážitky Hynka Bernarda, Jana Révaie a Pavla Lišky

14. 9. 
17.00
20.00

8. 10. 
16.00
19.00



České nebe
Cimrmanovská divadelní komedie

Jiří Kolbaba: Fotograf
na cestách
Poutavá diashow, která motivuje diváky cestovat a fotografovat

Jedna a jedna jsou tři,
a jak to teda bylo Antoníne?
Milostná hra o A. Dvořákovi s houslovým doprovodem Z. Kožinové

Přísně tajné aneb za vším
hledej ženu
Brilantní komedie o tajné misi neschopných agentů CIA

Michal Horák & Voxel
Populární písničkáři vystoupí v rámci společného turné

Momo
Napínavá loutková pohádka s prvky stínového divadla

Jan Hnízdil
Průkopník psychosomatické medicíny v pořadu R. Tamchyny

Jiří Schmitzer
Známý český herec a písničkář hrající na kytaru

Ukradené Vánoce 
Vánoční pohádka, o tom, jak čerti ukradli ježíška

Petr Štěpánek
Slavný herec jako vzácný host J. Vaníčka

Už zase miluju!
Pianista a náruživé múzy M. Dolinová a S. Pogodová v zábavné show

Halina Pawlovská:
Banánová velryba
„Když si chceš užít, tak nesmíš plužit!“ Zábava pro tři generace 

Mára Holeček:
Dotknout se nebe
Horolezecké eso o expedicích, životě, a mediální prostituci

Taneční hodiny
M. Táborský v romantické komedii o sblížení dvou samotářů

ČT

ST

ČT

PÁ

NE

PO

PÁ

NE

PO

ÚT

PÁ

PO

ČT

ÚT

5. 11. 
19.00

18. 11.  
19.00

19. 11. 
19.00

6. 11.  
19.00

22. 11.  
19.00

23. 11.  
19.00

4. 12.  
19.00

6. 12.  
15.00

7. 12.  
19.00

15. 12.  
19.00

18. 12.  
19.00

14. 12.  
19.00

3. 12.  
19.00

SPOLEK Z KOUNIC

BESEDA

DIVADÉLKO
RB

KONCERT

DAMŮZA

KŘESLO PRO HOSTA

KONCERT

TOY MACHINE

KŘESLO PRO HOSTA

VÁNOČNÍ SHOW

ONE WOMAN SHOW

BESEDA

SOPHIA ART

DIVADLO UNGELT3. 11. 
19.00

Více informací o pořadech: www.cvik.info

Online předprodej na goout.cz nebo v infocentru, nám. 

Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. 

petr@cvik.info, +420 730 870 954

DĚKUJEME, ŽE NAVŠTĚVUJETE SVÉ MÍSTNÍ 
KINO A DIVADLO A PODPORUJETE KULTURU 
NAŠEHO MĚSTA. 

Věříme ve vzdělávací rozměr knižních, fi lmových

a divadelních děl. Jejich prostřednictvím rozvíjíme kulturu

a vzdělanost na Českobrodsku. Nabízíme 1 x týdně porce

informací o regionální kultuře a knihách elektronickou formou.

Přihlaste se k odběru na www.cvik.info

Tým ve CVIK u a město Český Brod



Kř
7.9.20      19:00
Jana Švandová

KŘESLO PRO
HOSTA

KD Svět
Český Brod

Populární herečka jako host Jiřího Vaníčka.
Předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč. V předprodeji na goout.cz
a v Infocentru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod.

CVIK.info
DĚKUJEME, ŽE NAVŠTĚVUJETE SVÉ MÍSTNÍ 
KINO A DIVADLO A PODPORUJETE KULTURU 
NAŠEHO MĚSTA. CVIK a město Český Brod

Autogramiáda  
před představením... 



„ MISTŘE, O ČEM 
SE NEVÍ? “Be

21.9.20
19:00

Ivan
Vyskočil
& Karel Soukup KD Svět

Český Brod

Veselé historky dvou komiků ze života a ze zákulisí divadla.
Předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč. V předprodeji na goout.cz
a v Infocentru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod.

CVIK.info
DĚKUJEME, ŽE NAVŠTĚVUJETE SVÉ MÍSTNÍ 
KINO A DIVADLO A PODPORUJETE KULTURU 
NAŠEHO MĚSTA. CVIK a město Český Brod

BESEDA











ESKOBRODSKÉ   HRÁTKY  2020 
8. RO NÍK

Letos poprvé také pro všechny seniory

z eského Brodu 

2.9.2020 od 13:00 hodin 

Srde n  zveme eskobrodské seniory k prožití p íjemného dne
Program:

Zahájení v Kazetovém sále
Sólové vystoupení mažoretky
Sportovní a výtvarné aktivity (kuželky, pétanque…)
Koncert Cimbálkové muziky Kobylka  
Grilování špeká k
P edání dárk  a ukon ení

Ú ast prosím nahlaste do 25. 8. 2020 na telefon: 321 622 257





Informace: http://www.skbrod.cz/

Kontakty:  klubu: tel. 602827378 
  e-mail: iveta.librova@atlas.cz 

 Martin Sahula tel. 725097583 
                           e-mail: martin.sahula@seznam.cz 



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
• u všech inzerátů musí být texty a důležitá grafika min. 3 mm od kraje; v případě celostránkové inzerce (ostat-

ní 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, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 12. 11. 2019

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

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

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



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

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

VE ZPRAVODAJI

Nabízíme vám možnost 

ŘÁDKOVÉ INZERCE, kde můžete 

zveřejnit různé prodeje nebo 

nákupy nemovitostí, služeb, 

předmětů atd. 

Cena za řádkovou inzerci je 

0,60 Kč/znak včetně mezery



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

Bydlím tu s Vámi!

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

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ!

Chce prodat někdo z Vašeho okolí svoji nemovitost?

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

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

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

Co nabízíme:
Parkour pro za áte níky a pokro ilé
Místo: T locvi na Gymnázium eský 
Brod a park “Škvárovna” u venkovní 
posilovny
                             

Za ínáme 2. týden v zá í, sledujte naše webové stránky www.hejbemese.cz a 
stránky na Facebooku Hejbemese.cz. 





                    

       VÝUKA ANGLI TINY 
P EKLADY A TLUMO ENÍ

•
•
•

Tel: 723 855 166, 321 695 141   
 email: aprogress@seznam.cz 

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

Odborná instalace úsporných 
švédských tepelných čerpadel 

NIBE pro rodinné domy.

www.tc-nibe.cz

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.

esel®

Návrh, dodávka
montáž, záruční
a pozáruční servis

Telefon:  777 283 009  /  777 283 003
Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Kotlíková dotace až 127.500 Kč.

S.A.F. Praha spol. s r.o. 
Na Návsi 38, 282 01 P išimasy 
www.saf.cz

P ijmeme do svého týmu nové pracovníky: 

  Adresa pracovišt : Na Návsi 38, P išimasy, 282 01 eský Brod 
U všech profesí se jedná o jednosm nný provoz 
Nástup dle dohody Bližší informace na tel.: 321 672 815 

PRACOVNÍK OBCHODNÍHO ODD LENÍ 
SŠ, VŠ strojírenského nebo obchodního zam ení
Znalost program  Word, Excel, AutoCad 

ELEKTRIKÁ  PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE 
Vyu en v elektrooboru, p ípadn  SOŠ elektro  
Možnost montáží v zahrani í

LAKÝRNÍK 
Vyu en v oboru, praxe vítána 

ZÁME NÍK  MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK 
Vyu en v oboru, praxe vítána 
Sva ování MIG/MAG 



+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



Výkup železa, papíru,
kovů a baterií

prodej štěrku (frakce 4/8 a 8/16),
písku (betonářského) a kačírku
Najdete nás v ul. Tovární, Čelákovice

(bývalý areál TOS)
PROVOZNÍ DOBA:

Po-Pá 7.30 – 16.30, So 8.00 – 12.00, tel. 702 344 338

www.vykupcelakovice.cz
www.sterkpisek.cz







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: vitekova@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice. 

Nabízíme:

• fixní plat + diety

• 20 dní dovolené

• další benefity, 

mob. telefon

• nástup možný 

ihned nebo dle 

dohody

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

Požadujeme:

• řidičský průkaz C + E

• praxe s řízením kamionu min. 5 let

• platný profesní průkaz

• školení řidičů

• psychotesty

• samostatnost

• čistý TR, bezúhonnost

Nabízíme:

• velmi zajímavé 

platové ohodnocení

• práce na HPP, 

příjemné pracovní 

prostředí

• příspěvek na stra-

vování, individuální 

pracovní bonusy

• práci ve velmi mo-

derním pracovním 

prostředí

• možnost profesní-

ho růstu

• technická i jazyko-

vá školení

• nástup možný 

ihned

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 sta-

novených objemů 

výroby

• zapisování poža-

dovaných hodnot

• pravidelné 

provádění kontrol 

kvality

• diagnostikování 

a řešení veškerých 

poruch strojů

• spolupráce 

s kolegy

Požadujeme:

• SŠ vzdělání ideálně technic. směru v oboru 

elektro (mechanik – elektronik, elektro-

technik, 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 sta-

vebních 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



            SOFIA AKTIVITY
odpolední kroužky pro d ti a dosp lé od zá í 2020

PRO ŽÁKY 1. A 2. STUPN  ZŠ PRO DOSP LÉ 

SPORT (Nerf liga  fotbal  florbal 
 stolní tenis  deskové hry  pohybové hry
 mí ové hry) 

TVO ENÍ (šperka ství a jiné) 
HUDBA (klavír  muzikohrátky pro 

nejmenší) 
JAZYKY (angli tina  špan lština) 
P ÍPRAVKY (p íprava na gymnázia 

 p íprava na Cermat zkoušky z j a Mat)
TV R Í PSANÍ

SPORT (kruhový 
trénink  tabata  aerobik 
 jóga)

JAZYKY (angli tina 
 špan lština)

ESKO – ANGLICKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SOFIA SCHOOL 
p ijímáme žáky do 1. t ídy od zá í 2020 (i když jste zapsaní

v jiné ZŠ, m žete kdykoliv p estoupit k nám)
kvalita vzd lávání, bilingvní výuka, laskavý a profesionální 

p ístup, respektování a rozvíjení 
osobnosti dít te 

ESKO – ANGLICKÁ 

MATE SKÁ ŠKOLA
SOFIA SCHOOL

poslední volná místa 

bilingvní výuka, p edškolní p íprava  

Jirny, Navrátilova 69 www.sofiaschool.cz  775 031 603





MRAZÍRNY

Hledáme SKLADNÍKY 
Nabízíme:

Pravidelnou m sí ní mzdu 26 – 35 000 K
Stravenky

5 týdn  dovolené 

Více info: Tomáš Haviar MRAZÍRNY POLAR 

+420 724 319 952 U Cihelny 1074 

 tomas.haviar@polar-cz.eu Kostelec nad ernými lesy

Mrazírny POLAR eská spole nost se sídlem U Cihelny 1074, 
Kostelec nad ernými lesy vypisuje výb rové ízení na pozici 

VEDOUCÍ SKLADU 

POŽADUJEME 

NABÍZÍME 

Pokud máte zájem kontaktujte nás: 
Tomáš Haviar, tomas.haviar@polar-cz.eu, 724 319 952

Celoroční otvírací doba pondělí - neděle cca od 17 hod do cca 22 hod, sobota večer zavřeno.

V případě mistrovských utkání a turnajů o víkendech otevřeno od 8.30 hod.

Zkušenost s točením piva a přípravou občerstvení je výhodou.

Vhodné pro střídající se dvojici jako brigáda nebo aktivní důchodce.

Další informace na tel 602 648 385 (od 10 hod.) nebo přímo v podvečer na tenise.

Tenisový oddíl Slavoj Český Brod
hledá do svého kiosku v klubovně nájemce od 1. 9. 2020.



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.

CHCETE STÁLOU PRÁCI 
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ? 

VOLEJTE, PIŠTE:
727 831 985   | marker@marker.cz

Nejezděte za prací až do Prahy, přidejte 
se k celosvětově známé a úspěšné 
firmě Marker vyrábějící lyžařské vázání.  

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

Účetní�

Celní deklarant�/�nákupčí

Operátor výroby pro montáž lyžařského vázání

Údržbář (s vyhláškou 50 výhodou)

Skladník se schopností obsluhovat počítač
(pracoviště Kouřim)

Měsíční

a roční 

ODMĚNY

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy



Vepřovou kýtu bez kosti – 115 Kč/kg
Vepřovou pečeni s kostí – 105 Kč/kg

Hovězí přední s kostí – 110 Kč/kg
Vepřová játra – 25 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 24. 8. do 5. 9. 2020
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:
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