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2 Co nového

Je tomu půl roku, když jsme všichni bojovali pro   koronaviru. Dobrovolníci šili roušky, rozváželi nákupy 
a potřebné dezinfekční prostředky. Veřejnos   bylo doporučeno, aby seděla doma a radši nikam nevycháze-
la. Skoro vše bylo zavřené. Dovoleno bylo jen chodit do práce a na nákup základních potřeb. Utlumen byl 
ostatní život a ekonomika trpěla. Ale říkali jsme si, že to vydržíme a výsledky se dostaví. 

Nemoc se podařilo zastavit, když reprodukční číslo kleslo dokonce pod jedna. Zdálo se, že je nemoc na ústu-
pu a my máme vyhráno. Bezstarostné uvolněné léto vystřídal ustaraný podzim. Do uzavřeného prostoru 
se vrací roušky a nově se v našem Půlnočním království nesmí zpívat. Ani to však nestačí, uzavírají se školy 
zakázána je kultura i sport. Nesmíme se shromažďovat ve více osobách a to ani na soukromých oslavách.

Nákaza se dále šíří a prý za to mohou lidé a jejich nedisciplinovanost. Když se nepolepšíme, je nám vyhrožo-
váno úplným zavřením pod zámkem, k čemuž se hojně využívá anglické frázové sloveso lockdown. Čili opět 
bychom seděli doma na zadku a omezili většinu kontaktů. Jiné ještě nedávno populární slova jako chytrá 
karanténa či trasování pomalu ze slovníku médií i poli  ků mizí a nikdo se k nim už moc nehlásí. Co to udělá 
s ekonomikou, už radši nikdo neřeší. 

Před půl rokem jsem psal o zodpovědnos   centrálních i místních úřadů připravit se na různé varianty vývoje 
této epidemie, pravdivě informovat své obyvatele a také přijímat preven  vní opatření, aby se situace ne-
zhoršovala. Nechci hodno  t postup státních ins  tucí, ale město i jeho organizace jsou dle mého přesvědče-
ní na různé alterna  vy připraveny. Posoudit to mohou rodiče při distanční výuce svých dě  . Znovu ak  vovat 
je možné i tým dobrovolníků. Městská policie, technické služby i město jako takové vlastní nezbytně nutnou 
techniku, vybavení i materiál pro zvládání krizových situací.

S informovanos   je to složitější. Od krajské hygienické stanice dostávám každý den aktuální čísla o počtu 
nakažených i uzdravených v našem městě. Ale dohodli jsme se, že se tato čísla nebudou pravidelně zveřej-
ňovat, abychom nešířili paniku, když se celkové počty najednou skokově zvýší. Na tomto místě mohu říct, 
že se ke dni psaní článku v našem městě již uzdravilo na šest desítek pacientů a necelé tři desítky jsou stále 
pozi  vní. Jde však o čísla, která nijakým způsobem nevybočují z průměru okresu či regionu. Město je též 
v případě nutnos   připravené po dohodě s centrálními i krajskými ins  tucemi přijmout mimořádná opatře-
ní v případě, že jejich přije   bude nezbytně nutné. 

Naše země se rozdělila na dvě čás  . Jedna si myslí, že státní ins  tuce zaspaly a přísnější opatření měla být 
přijímána mnohem dříve. Ta druhá naopak, že se jedná o zbytečně zásahy do životů obyvatel. Ať patříte 
k jakékoliv skupině, prosím Vás o zodpovědnost a dodržování nařízených pravidel. Zároveň nepropadejte 
panice a snažte se udržovat dobrou náladu. 

Přeji Vám pevné zdraví i nervy!
Jakub Nekolný

Druhá vlna
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3Krátce z města

Zrušena byla většina akcí plánovaných na letošní 
podzim včetně pravidelné páteční českobrodské 
tržnice. T. J. Sokol Český Brod zrušil již jednou 
odložené oslavy 150. výročí včetně jejich vy-
vrcholení, které se mělo konat 24. října 2020. 
Oslavy jsou předběžně přesunuty na květen. 

Krajská správa a údržba silnic opravila povrch ko-
munikací č. III/1133 a III/1139 od Benziny kolem 
Podviničního rybníka až ke křižovatce u cihelny 
a dále odbočku do Vrátkova. Současně došlo ke 
změně přednos   v jízdě na křižovatce u Podviňá-
ku, kam bude ještě dodatečně osazeno zrcadlo. 

Na svém jednání 2. 9. 2020 rada města vybra-
la dodavatele zakázky „Alej do Klučova – Český 
Brod“. Na obnovu cesty z Liblic do Klučova měs-
to společně s obcí Klučov obdrželo 100% dotaci. 
Celkové náklady jsou 439  s. Kč a termín dokon-
čení je 31. 10. 2020. Rada také vzala na vědomí 
informaci o dokončení dokumentace na úsekové 
měření na silnici I/12 u Benziny. 

K nově vybudovanému přechodu přes ulici 
Jana Kouly u ZZN zbývá dokončit výstražný ná-
těr. Akce, která si vyžádá ještě jednu částečnou 
uzavírku, proběhne ještě v říjnu. Pokračuje též 
stavba nové školní kuchyně a jídelen v areálu 
nemocnice. Zahájení provozu předpokládáme 
od druhého týdne v únoru. Nyní fi nišuje konkurz 
na ředitele nové organizace. Ředitele čeká mj. 
nábor kuchařů a dalších zaměstnanců. 

Koncem října proběhne demolice objektu cuk-
rovaru podél Cukrovarské ulice, z něhož při sil-
ném větru odpadávaly kusy střechy. Od 19. 10. 
do 2. 11. 2020 bude uzavřen průjezd vozidel, 
ale po celou dobu bude zajištěn průchod pěších 
v šířce 2 m. 

Na jednání 23. 9. 2020 rada města rozhodla o sní-
žení nájemného v některých nebytových prosto-
rách města na dobu, kdy byly uzavřeny provozovny 
v důsledku epidemie. Rada dále vzala na vědomí 
informaci o úspěšné žádos   o dotaci na nové pře-
chody v Bylanské, Tuchorazské a Školní ulici a také 
na výstavbu a rekonstrukci chodníků v ulici Žižkova 
a Komenského z Integrovaného regionálního ope-
račního programu. Rada také po rezignaci Mgr. 
Petra Steklého na funkci ředitele CVIK pověřila ve-
dením této organizace Mgr. Evu Vedralovou. 

Předposlední zářijový týden proběhlo česko-
brodské posvícení včetně doprovodných atrakcí 
na náměs  . Nyní nás čeká diskuse o nové podo-
bě tohoto svátku. 

Jednání zastupitelstva města dne 30. 9. 2020 
bylo opět přenášeno online prostřednictvím 
youtube. Na tomto jednání bylo schváleno roz-
počtové opatření č. 3, jímž se rozpočtové příjmy 
zvyšují na 268,5 mil. Kč, výdaje provozní se zvy-
šují na 169,2 mil. Kč, výdaje inves  ční se zvyšují 
na 124 mil. Kč a položka fi nancování se mění na 
schodek ve výši 24,9 mil. Kč. Cílem je dofi nan-
covat letošní inves  ční akce, jež jsou podpořeny 
vysokými dotacemi (školní jídelna, poradny).

Zastupitelstvo rovněž v září vyslovilo souhlas 
s některými inves  čními akcemi, a to úpravou 
vstupních prostor budovy č. p. 56 (vedlejší bu-
dova MěÚ), přípravou okružní křižovatky u ZZN, 
dále rekonstrukcí a výstavbou chodníků v Žižkově 
a Komenského ulici a stavbou nových přechodů 
v Tuchorazské, Bylanské a Školní ulici, úsekovým 
měřením na silnici I/12 a víceúčelovým hřištěm 
ve Štolmíři. Na projekt Českobrodského moder-
ního poradenského pracoviště, které vznikne 
kompletní rekonstrukcí bývalého ředitelství v ne-
mocnici, město získalo dotaci ve výši 27 mil. Kč.

Prudký nástup druhé vlny koronaviru a strmě 
rostoucí počty nakažených počátkem října při-
nesly do našeho života opětovná omezení. Byl 
vyhlášen nouzový stav a v době přípravy toho-
to čísla jsou očekávána další vládní opatření. 
Všechny novinky najdete na webu nebo face-
bookovém profi lu města. Dbejte hygienických 
pravidel, buďte ohleduplní a opatrujte se!

Ve dnech 2. - 3. října a 9. - 10. října 2020 proběh-
ly volby do krajských zastupitelstev a do Senátu 
Parlamentu ČR. V Českém Brodě byla volební 
účast do Zastupitelstva Středočeské kraje 40,30 
%. Voleb do Senátu Parlamentu ČR se v našem 
městě účastnilo v prvním kole 39,44 % a ve dru-
hém kole 19,06 % voličů. Děkujeme týmu Od-
boru vnitřních věcí MěÚ Český Brod a členům 
volebních komisí za zajištění hladkého průběhu 
voleb a všem, kteří k volbám přišli.

Zastupitelstvo také projednalo podněty k poří-
zení změn územního plánu a schválilo dodatek 
k tzv. zásadám pro poskytování příspěvků na 
infrastrukturu. Vedle dalších změn se příspěvek 
nově nevztahuje na individuální rodinné domy 
s jednou jednotkou v tzv. zastavěném území 
obce (vyjma zón SM, SX a SC). Změní dodatku je 
zveřejněno na webových stránkách města. 
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4 Věstník

Body projednávané Radou města 2. 9. 2020
1.  Informace - Předání Osvědčení o nastoupení do 

funkce členky zastupitelstva města Český Brod
2.  Žádost o poskytnu   fi nančního příspěvku České 

Dráhy, a.s., IČO: 70994226
3.  ANNA ČESKÝ BROD - Schválení Dodatku č. 1 k ve-

řejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2020
4.  Technické služby města Český Brod - úprava zá-

vazných ukazatelů rozpočtu
5.  Smlouva Česká Spořitelna, a.s. - vkládání hoto-

vos   na účet
6.  Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 6, Arnošta 

z Pardubic 25, Český Brod
7.  Prodej bytové jednotky č. 1392/4 v ul. Kounická 

1392, Český Brod
8.  Prodej bytové jednotky č. 1392/11 a nebytové jed-

notky č.1392/14 v ul. Kounická 1392, Český Brod
9.  Prodej bytové jednotky č. 1393/20 v ul. Kounic-

ká 1393, Český Brod
10.  Průmyslová ul. - pozemek 648/14 (ÚZSVM)
11.  Výpůjčka čás   pozemku v k.ú. Tuchoraz
12.  Vyhlášení záměru - pozemek p.č. 627 v k.ú. 

Štolmíř
13.  Vyhlášení záměru - pozemky 422 a 413 v k.ú. 

Štolmíř
14.  Průmyslová ul. - pozemek 648/13 v k.ú. Liblice 

u Českého Brodu (ČRS)
15.  Průmyslová ul. - pozemek KN p.č. 479/1 v k.ú. 

Liblice u Českého Brodu (M. H.)
16.  Revokace - Smlouva o pronájmu věci movité 

- kabelová smyčka VN umístěna v TS KO_0639 
Český Brod-Nemocnice - ČEZ Distribuce, a. s

17.  Dodatek č. 3 ke SoD č. 201900195/OR - Areál 
nemocnice v Českém Brodě - oprava a staveb-
ní úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu 
v č. p. 1099

18.  Úprava pojistné rámcové smlouvy (fl o  ly) na 
pojištění vozového parku města

19.  Úsekové měření a měření okamžité rychlos   
na silnici I/12, k.ú. Český Brod

20.  Rozhodnu   Alej do Klučova
21.  Výběr dodavatele VZ Alej Klučov - Český Brod
22.  Plán inventarizace na rok 2020
23.  Revokace usnesení o rozdělení Státní fi nanční 

podpory z programu regenerace MPR a MPZ 
v roce 2020

24.  Vyhodnocení veřejné zakázky Nová MŠ Kollárova
25.  Celková oprava vodovodu v čás   ulice Palacké-

ho vč. zokruhování do ul. 28. října - ČEZ Distri-
buce - Smlouva o připojení el.zařízení do napě-
ťové hladiny 0,45 kV (NN)

26.  Výměna výtlačných kanalizačních potrubí v ČS 
na ČOV Český Brod - SoD s 1. SčV, a.s.

27.  Uzavření koncesní smlouvy - Provozování vodo-
vodů a kanalizací v majetku města Český Brod

28.  Odvolání pro   rozhodnu   o umístění stavby 
RD, přípojka vody a kanalizace, zpevněné plo-
chy Český Brod

29.  Odvolání pro   rozhodnu   o schválení staveb-
ního záměru - Administra  vní a skladovací ob-
jekt Epico Český Brod - Liblice

30.  Jmenování členů konkurzní komise pro ŠJ Čes-
ký Brod, Bezručova 1099

31.  Demolice nepotřebných objektů v areálu ZZN
32.  Schválení Fondu infrastruktury města
33.  Informace - Dodatek č. 1 k Zásadám pro posky-

tování příspěvků na infrastrukturu města
34.  Informace - Zápis z jednání komise životního 

prostředí ze dne 29. 6. 2020
35.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace
36.  Odpověď na předžalobní výzvu ve věci V. P.

Body projednávané Radou města 23. 9. 2020
1.  Doporučení schválení rozpočtového opatření 

č. 3 k rozpočtu 2020
2.  ANNA ČESKÝ BROD - souhlas s uzavřením smlouvy
3.  Nařízení města č. 3/2020 o vymezení úseků míst-

ních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby 
komunikací pro období 2020-2021

4.  Snížení nájemného za pronájem nebytových 
prostor v č. p. 25 - Fotoateliér Šašková

5.  Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání 
prostor sloužících k podnikání - č. p. 12, náměs   
Arnošta z Pardubic - paní Stejskalová a paní Mül-
lerová - Kvě  ny

6.  Žádost o připojení - Zahrady č. p. 184
7.  Dodatek č. 1 - Dohoda o narovnání s Nemocnicí 

Český Brod s.r.o. - podhledy
8.  Dodatek č. 1 k Smlouvě o sdružených službách 

dodávky zemního plynu
9.  Dodatek ke smlouvě o dílo na celkovou obnovu 

pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě
10.  Vyhodnocení poptávky - Rámcová smlouva - 

servisní, montážní a revizní práce v oboru elek-
tro pro Město ČB

11.  Pacht pozemků 422 a 413 v k.ú. Štolmíř
12.  Pacht pozemku v k.ú. Štolmíř (č. 567)
13.  Pacht pozemku p.č. 627 v k.ú. Štolmíř
14.  Pronájem garáže č. 7 v areálu nemocnice
15.  Vyhodnocení záměru na pronájem garáží v are-

álu ZZN

Věstník
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16.  Stanovení výše nájemného za pronájem vodo-
hospodářského majetku pro rok 2021 - staženo

17.  Souhlas s podáním žádos   o dotaci z rozpočtu Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR na projekt Bezbariéro-
vé úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě

18.  Nová MŠ Kollárova - informace o možnos   za-
jištění PD

19.  Zrušení revokace usnesení RM o rozdělení 
Státní fi nanční podpory z programu regenera-
ce MPR a MPZ v roce 2020 a doporučení pře-
rozdělení Státní fi nanční podpory z programu 
regenerace MPR a MPZ v roce 2020

20.  Informace o získání fi nanční podpory z progra-
mu IROP - Bezpečnost prostřednictvím MAS 
Pošembeří

21.  Vyhodnocení VZ - Českobrodské moderní pora-
denské pracoviště s navazujícími vzdělávacími 
službami část 1 - Stavební úpravy objektu

22.  Vyhodnocení VZ - Českobrodské moderní pora-
denské pracoviště s navazujícími vzdělávacími 
službami část 2 - Interiérové vybavení objektu – 
Nábytek, bytový tex  l a další zařizovací předměty

23.  Vyhodnocení VZ - Českobrodské moderní pora-
denské pracoviště s navazujícími vzdělávacími 
službami část 3 - Interiérové vybavení objektu 
– Vybavení pro gastro provoz

24.  Vyhodnocení VZ - Českobrodské moderní pora-
denské pracoviště s navazujícími vzdělávacími 
službami část 4 - Interiérové vybavení objektu 
– ICT technika

25.  Výpověď VPS přestupky Kounice
26.  Výpověď VPS přestupky Bříství
27.  Výpověď VPS přestupky Vykáň
28.  Smlouva o poskytování služeb KIVS - CMS
29.  Smlouva o zpřístupnění mapových služeb ortofo-

tomapy pro území Český Brod, Liblice a Štolmíř.
30.  Souhlas s provozováním vedlejší výdělečné 

činnos  
31.  Souhlas s výkonem výdělečné činnos  
32.  Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování pří-

spěvků na infrastrukturu města
33.  Rezignace ředitele příspěvkové organizace CVIK
34.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace
35.  Žádost o odložení úhrady příspěvku na infra-

strukturu (H.)

Body projednávané Zastupitelstvem města 30. 9. 2020
1.  Schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu 

2020
2.  Nová budova MŠ Kollárova informace o možnos-

  zajištění PD
3.  Duplicitní zápis vlastnictví u pozemků v k.ú. Lib-

lice u Českého Brodu (K.H. a M.H.)

4.  Odkup čás   pozemku a darování čás   stavby 
v k ú. Český Brod (Parkoviště P+R ČD)

5.  Předkupní právo podle § 101 (pozemek 690/7 
v k.ú. Český Brod)

6.  Průmyslová ul. - pozemek KN p.č. 479/1 v k.ú. 
Liblice u Českého Brodu (M. H.)

7.  Průmyslová ul. - pozemek 648/13 v k.ú. Liblice 
u Českého Brodu (ČRS)

8.  Průmyslová ul. - pozemek 648/14 v k.ú. Liblice 
u Českého Brodu (ÚZSVM)

9.  Prodej bytové jednotky č. 1392/4 v ul. Kounická 
1392, Český Brod

10.  Prodej bytové jednotky č. 1392/11 a nebytové jed-
notky č. 1392/14 v ul. Kounická 1392, Český Brod

11.  Prodej bytové jednotky č. 1393/20 v ul. Kounic-
ká 1393, Český Brod

12.  Dodatek č. 1 - Dohoda o narovnání s Nemocni-
cí Český Brod s.r.o. - podhledy

13.  Uzavření koncesní smlouvy - Provozování vodo-
vodů a kanalizací v majetku města Český Brod

14.  Dotace na VHI - Intenzifi kace ČOV Český Brod
15.  Souhlas s realizací stavebních úprav vstupních 

prostor v č. p. 56, budova MěÚ Český Brod
16.  Souhlas s pokračováním přípavy inves  ční akce 

„Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, 
Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

17.  Souhlas s realizací projektů podpořených z pro-
gramu IROP - Bezpečnost prostřednictvím MAS 
Pošembeří

18.  Souhlas s realizací projektu Úsekové měření 
a měření okamžité rychlos   na silnici I/12, k.ú. 
Český Brod

19.  Souhlas s realizací inves  ční akce Víceúčelové 
hřiště ve Štolmíři

20.  Českobrodské moderní poradenské pracoviště 
s navazujícími vzdělávacími službami“

21.  Rozhodnu   Alej do Klučova
22.  Revokace usnesení o rozdělení Státní fi nanční 

podpory z programu regenerace MPR a MPZ 
v roce 2020

23.  Výpověď VPS přestupky Kounice
24.  Výpověď VPS přestupky Bříství
25.  Výpověď VPS přestupky Vykáň
26.  Schválení Fondu infrastruktury města
27.  Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování pří-

spěvků na infrastrukturu města
28.  Informace - Činnost kontrolního výboru
29.  Informace - Zápis z jednání fi nančního výboru
30.  Schválení podnětů č. 12, č. 13, č. 14 k pořízení změny 

Územního plánu Český Brod zkráceným postupem
31.  Schvalování podnětů k zadání změny Územní-

ho plánu Český Brod - staženo
32.  Informace - Svazková škola Český Brod - Doub-

ravčice

Věstník 5Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2020říjen 2020



6 Co nového

Během letních prázdnin zkomplikovalo dopravu v centru města částečné a následně úplné uzavření ulice 
Jana Kouly před křižovatkou u bývalého ZZN. Vyrostl zde přechod pro chodce s ostrůvkem a osvětlením. 
Dalším krokem by měl být vznik okružní křižovatky, která se v tomto místě aktuálně projektuje.

Rada města začátkem června vyhlásila a v polovi-
ně prázdnin vyhodno  la veřejnou zakázku na pro-
jektovou dokumentaci okružní křižovatky u areálu 
bývalého ZZN. Přípravu inves  ce v září schválilo 
zastupitelstvo. Zpracovatelem je společnost ADVI-
SIA s.r.o., která nabídla nejnižší cenu v otevřeném 
řízení. Dokumentace včetně stavebního povolení 
by měla být dokončena během příš  ho roku. Re-
alizace pak bude záviset na spolupráci se Středo-
českým krajem a Krajskou správou a údržbou silnic, 
protože v ulicích Jana Kouly a Zborovské vede kraj-
ská silnice druhé třídy. 

Lidé se na různých diskusních skupinách zajímali 
o to, proč se město rozhodlo jít právě touto ces-
tou a ne cestou světelně řízené křižovatky. Prvním 
důvodem bylo porovnání obou možnos  , z něhož 
vzešla jako křižovatka s plynulejším provozem ta 
okružní. Druhým důvodem je, že křižovatka má pět 
ramen, což je pro semafory nikoli neřešitelná, pře-
sto značná komplikace. I světla by proto vyžado-
vala velké stavební úpravy, především vybudování 
odbočovacích pruhů a zábor dalších pozemků. Bez 
nich by se provoz komplikoval. Město sice vlastní 
přilehlé zelené pásy a ZZN, od nádraží a od náměs   
ale není kam odbočovací pruhy umís  t. A konečně, 
prostor ZZN bude vždy potřeba připojit na veřejnou 
komunikaci, ať by jej vlastnilo město nebo někdo 
jiný. Pro normovou vzdálenost mezi křižovatkami 
to však nelze zajis  t jinak než z prostoru stávající 
křižovatky. Odvedení motorové dopravy směřující 
od nádraží spojkou k supermarketům, popřípadě 
přeměna ulice Krále Jiřího na pěší zónu jsou buďto 
časově vzdálené nebo nereálné, popřípadě závisí 

na ak  vitě investora v cukrovaru. Po odkoupení 
areálu ZZN můžeme naopak využít část tohoto po-
zemku, hlavně v místech garáží podél Zborovské. 
Není nutné vykupovat soukromé objekty a zajiš-
ťovat jejich demolici, čímž se současný záměr liší 
od plánů z nultých let. Okružní křižovatka tak dnes 
vychází jako nejrychlejší cesta, jak tento dopravní 
uzel upravit. 

Na technických a legisla  vních překážkách v mi-
nulos   skončily i snahy o různá provizorní řešení 
bez stavebních úprav, například provizorní sema-
fory. Z doby před pořízením ZZN, kdy jsme měli 
zcela svázané ruce nedostatkem volných pozemků, 
pochází projekt úpravy přechodu z úvodu článku. 
Rada byla tehdy vedena snahou alespoň nějak vy-
lepšit překonání tohoto místa. Na přechod jsme 
získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury. Přechod s novým ostrůvkem, který se v říjnu 
dočká ještě refl exního nátěru, by měl být zahrnut 
i do budoucí okružní křižovatky, kde je bezpečnost 
a pohodlí chodců jedním z nejdůležitějších kritérií. 

Tomáš Klinecký, místostarosta

Projektuje se okružní křižovatka u bývalého ZZN

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Téma rekonstrukce Mateřské školy Kollárova rezonuje napříč městem už několik let. Po zrušení architek-
tonické soutěže v poslední přípravné fázi, pro které se rozhodlo zastupitelstvo města v roce 2019, vzešel 
návrh stavební komise vybrat ideový návrh nové školky formou poptávkového řízení. 

Úkolu se zhos  l odbor rozvoje, který oslovil čtyři 
architektonické kanceláře s bohatými zkušenost-
mi projektů školských zařízení. 16. 6. 2020 komise 
složená z odborníků, zástupců města Český Brod 
včetně ředitelky školky doporučila radě města jako 
nejlepší návrh společnos   MS architek  . A radní se 
k tomuto návrhu také přiklonili.

Následně 14. 9. 2020 odpoledne se zájemci z řad 
rodičů, veřejnos   i pedagogů mohli seznámit se 
současným stavem školky a se čtyřmi návrhy archi-
tektů, kteří se chopili zpracování vize nové podoby 
objektu s přilehlou zahradou. Autoři návrhu z MS 
architek   detailně představili svůj záměr a ochot-
ně spolu s místostarostou odpovídali na otázky, 
které na místě padly.

Na 13. jednání zastupitelstva dne 30. 9. 2020 byli 
zastupitelé seznámeni s aktuálními kroky odboru 
rozvoje, který nechá zpracovat projektovou do-
kumentaci pro územní řízení a stavební povolení 
doporučeným týmem MS architek   podle jimi vy-
pracovaného studie. 

V budoucnu by měla být původní školka z roku 
1976 nahrazena novou moderní stavbou s pě   
třídami poskytujícími inspirující prostředí pro 132 
dě  , společenskou místnos  , sborovnou a ředi-
telnou, výdejnou jídel i technickým zázemím. Své 
obnovy se jistě dočká i zahrada s herními prvky pro 
nejmenší. 

Petra Ištvániková
PR manažerka

Jak je to s MŠ Kollárova?

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Marie Jiříčková, pan Richard Jozíf, paní Věra Šindelářová, 
pan Miroslav Tauchman, paní Ludmila Šubrtová, paní Vlas  mila Fousová, 
pan Ladislav Fodor, paní Hana Moravcová, pan Jaromír Drahoňovský.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Stejně tak jako řada jiných akcí, tak i slavnostní otevření nového parkoviště B+R čekalo na příznivější obdo-
bí možnos   konání akce s účas   veřejnos  . 

V sobotu 12. 9. 2020 jsme si připomněli, že díky 
dotaci z Integračního operačního programu Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR v částce 4.479.421 Kč 
(přičemž celková hodnota stavby je 6.510.955 Kč) 
vzniklo v blízkos   vlakového nádraží nové parkoviště 
pro jednostopá vozidla. K dispozici je veřejná pumpa 
pro cyklisty, automat na duše, 5 parkovacích stání 
pro osoby s omezenou schopnos   pohybu a orien-
tace, 10 parkovacích míst pro jednostopá motorová 
vozidla, 6 přístřešků a 4 cykloboxy pro kola. Na no-
vém parkoviš   nyní máme celkem 80 stání pro kola. 

Pozvání na slavnostní akci přijal také starosta měs-
ta Lysá nad Labem Ing. Karel Otava. Po úvodním 
slovu zástupců obou radnic se o zábavu postarala 
místní kapela M. A. S. H., která svým hudebním 
vystoupením zpříjemnila slunečné odpoledne. Ve 
dvě hodiny odstartoval cyklovýlet do nedalekých 
Dolánek směr Šemberské stezky, kde na jezdce če-
kal už příjemný s  n a ukázka jízdy zkušených kole-
gů na trasách singltreku.

Sobotní zářijové odpoledne patřilo také 175. vý-
ročí olomoucko - pražské drážní trasy a Pražskému 
železničnímu dni. Na programu byly jízdy historic-
kými vlaky včetně parního vlaku, jež doprovodila 
ukázka modelu kolejiště Spolku železničních mo-
delářů z Peček a prezentace Informačního centra 
Český Brod. Nechybělo ani občerstvení zajištěné 
Pivovarskou hospůdkou Kounice, kde návštěvníci 
uhasili žízeň.

Děkujeme všem, kteří se na programu podíleli. 
Především technickým službám za jejich pomoc 
s technickým zajištěním akce a členům kapely 
M. A. S. H. za hudební doprovod. 

Petra Ištvániková
PR manažerka

Slavnostní otevření parkoviště B+R
175. výročí olomoucko – pražské drážní trasy
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Město Český Brod se rozhodlo využít velmi zajímavou možnost, jak získat fi nance na plánovanou dostavbu 
základní školy v Žitomířské ulici. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypisuje výzvu na rozvoj 
vzdělávacích kapacit v okolí hlavního města, kde je velký nedostatek míst ve školách. Jelikož je zvýhodněna 
spolupráce obcí, kdy dotace může dosáhnout až 85 % uznatelných nákladů, plánujeme vznik dobrovolného 
svazku obcí s Doubravčicemi. Doubravčice to  ž také plánují výstavbu základní školy, mají podobně jako my 
již vykoupené pozemky a zpracovanou studii.

Další podmínkou, jak se do programu zapojit, je 
mimo vzniku dobrovolného svazku obcí zajis  t 
i budoucí rozsah školy s 2 či 3 třídami v každém 
ročníku. Tedy celkem 18 nebo 27 tříd. Původně na-
vržená přístavba brodské školy má mít celkem 15 
kmenových tříd a doubravčická 18. Na společném 
jednání jsme se dohodli, že v našem městě bude 
nakonec 13 a v Doubravčicích 14 tříd. Celkové ná-
klady by se na obou lokalitách pohybovaly nad 600 
miliónů korun, když maximálně 517 miliónů korun 
by měla činit dotace. S ministerstvem se podařilo 
předjednat, že tato dotace bude zřejmě adresná 
a ve výzvě již bude uvedena naše svazková ško-
la. To znamená jistotu státních peněz při splnění 
všech dotačních podmínek. Na fi nancování nové 
školy by se rovněž podílely formou veřejnopráv-
ních smluv i okolní obce, které již projevily zájem. 
Také je to  ž trápí nedostatečná kapacita školských 
zařízení a znemožňuje jejich další rozvoj. 

Administra  vně by pak Základní škola Žitomířská 
byla celá převedena na svazek a též fungovala jako 
spádová škola pro město a jeho okolí s pobočkou 
v Doubravčicích. V Českém Brodě by vznikla mimo 
přístavby s učebnami i nová sportovní hala primár-
ně určená pro základní školu a s možným dalším 
využi  m například pro brodské gymnázium. 

Tento krok by zabezpečil společně s právě dokončo-
vanou školní jídelnou dostatečnou školní kapacitu 

na příš  ch více jak 10 let včetně dalšího plánované-
ho rozvoje města i jeho okolí. Nicméně stále stojíme 
o převod Střední odborné školy v Liblicích do majet-
ku obce. Chceme udržet střední školu pro rozrůsta-
jící se region, ale též využít stávající školskou vyba-
venost liblické školy pro další stupně vzdělávání.

Velmi si přeji, aby se tato příležitost využila, protože 
se patrně již nikdy nebude opakovat. Na rozvoj škol 
jsme doposud měli možnost získat maximálně 30 
miliónů korun a ani zástupci ministerstva nepředpo-
kládají, že by podobná šance ještě mohla nastat. Bez 
zapojení okolních obcí bychom nemohli využít ani 
stávající výzvu. Příš   rok bychom měli získat potřeb-
ná povolení a v roce 2022 chtěli stavět. Do té doby 
se pokusíme s hygienou opět vyjednat výjimku.

Jakub Nekolný, starosta
Foto: archiv ZŠ Žitomířská

Svazková škola
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Letošní volby do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu ČR byly poznamenány v souvislos   s dru-
hou vlnou onemocnění Covid-19 krizovými opatřeními i nadcházejícím nouzovým stavem. V našem městě, 
patřícím pro senátní volby do volebního obvodu č. 42 Kolín, má tradičně organizaci voleb na staros   odbor 
vnitřních věcí. Vedoucí odboru Mgr. Kláry Uldrichové, MPA jsem se zeptala na několik otázek:

Jak dlouho jste letošní volby připravovali a jaká 
opatření jste museli pro bezpečnost členů komisí 
i voličů přijmout?
„Příprava zabezpečení voleb v Českém Brodě začala 
již po vyhlášení voleb v polovině dubna 2020. Zahr-
nuje úkoly pověřeného obecního úřadu, kdy zejmé-
na redistribujeme volební dokumenty a materiál 
pro okrskové volební komise obcím našeho obvodu, 
tentokrát včetně ochranných prostředků, provádíme 
jejich školení, sestavujeme telefonní spojení do vo-
lebních místnos   a kontrolujeme činnost okrskových 
volebních komisí při jejich vlastní činnos  . Zajišťuje-
me místnos   a prostředky pro ČSÚ při přebírání vý-
sledků voleb od jednotlivých okrskových komisí. 

Dále plníme úkoly obecního úřadu, to znamená, že 
zajišťujeme volební místnos   a vybavení pro okrs-

kové volební komise v Českém Brodě, vydáváme 
voličské průkazy, vedeme seznamy voličů, které 
před začátkem voleb předáváme okrskovým voleb-
ním komisím, zajišťujeme vyplacení odměn a re-
fundace mezd a platů členům okrskových komisí. 

Řadu úkolů má svěřenu starosta obce, týkají se 
hlavně informování voličů i volebních stran o době 
a místě konání voleb, stanovení počtu členů jed-
notlivých okrskových volebních komisí, jmenování 
zapisovatelů, dojmenování členů na místa neobsa-
zená členy delegovanými volebními stranami, svo-
lání prvního zasedání okrskových volebních komisí, 
dodání hlasovacích lístků voličům.

Ve dnech voleb je pak zajištění hladkého průběhu 
hlasování a sečtení hlasů a odevzdání výsledků na 

Volby 2020

ilustrační fotoilustrační foto
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okrskových volebních komisích, kterým poskytuje-
me součinnost.

Hygienicko-pro  epidemická opatření byla stano-
vena směrnicí ministerstva vnitra, nad její rámec 
jsme při prvním zasedání i školení okrskových 
komisí komise rozdělili do dvou skupin, školení 
proběhlo v KD Svět, kde bylo dostatek prostoru 
na rozestupy, proškolit se členové mohli i distanč-
ně. Do volebních místnos   jsme umís  li ochranné 
plexi přepážky. Členům komise jsme zajis  li stra-
vování tzv. do krabiček. Členové pracovali v rouš-
kách a rukavicích, pro voliče byly zajištěny rovněž 
náhradní roušky a dezinfekce, prostory jsme dez-
infi kovali.“

Kde jste na opatření získali fi nanční prostředky? 
Jak letošní volby fi nančně za  žily rozpočet města 
ve srovnání s předchozími volbami?
„Financování voleb upravuje směrnice ministerstva 
fi nancí, která stanoví, co lze hradit ze státní dota-
ce a v jakém rozsahu a jak často lze který materiál 
obměňovat. Dostáváme zálohu na volby a dopla-
tek výdajů na volby. Jelikož částku známe předem, 
snažíme se dotaci dodržet. Je pravda, že některé 
položky jsou ve směrnici podhodnoceny, například 
volební zástěny za částku v dotaci nepořídíme. Vět-
šinou ale část dotace i vracíme a vejdeme se do ní. 
Nad rámec jsme pořídili právě zmíněné plexi pře-
pážky, které mohou najít i jiné následné uplatnění 
v rámci úřadu či města.“

Bylo těžké sestavit volební komise? Objevily se 
nějaké nečekané překážky?
„Snažili jsme se komise o něco posílit opro   před-
chozím rokům, abychom v případě, že část členů 
nebude moci přijít, neklesli pod stanovený počet, 
což je pět členů v komisi, respek  ve čtyři tam, 
kde je do 300 voličů. Jsme velmi rádi, že se ne-
čekané překážky neobjevily. Na tomto místě bych 
všem, kteří mají zájem o členství v okrskových 
komisích a ak  vně v nich pracovali, chtěla podě-
kovat, neboť to vzhledem k přijatým opatřením 
i aktuálním rizikům letos skutečně neměli lehké. 
Děkuji také ostatním kolegům, kteří se na přípra-
vě voleb podíleli.“

Překvapila vás volební účast v osmi okrscích, kte-
ré pod město Český Brod patří?
„Ano, čekala jsem ji o něco nižší. Proto bych na zá-
věr chtěla poděkovat i všem voličům, kteří k voleb-
ním urnám v Českém Brodě vybrat si své zástupce 
přišli, případně projevili zájem hlasovat a členové 
okrskových volebních komisí se za nimi vypravili 
s přenosnou volební schránkou.“

Děkuji za odpovědi. V letošních volbách byla dle 
Českého sta  s  ckého úřadu v Českém Brodě účast 
voličů kolem 40 %, což není málo. Jsme rádi, že těm-
to lidem záleží na osudu naší společnos   a doufá-
me, že budou inspirací pro ty, co k volbám nechodí.

Petra Ištvániková, PR manažerka
Zdroj foto: www.novinky.cz

OTEVÍRACÍ DOBA ČESKÉ POŠTY  OMLUVA
V zářijovém čísle Českobrodského zpravodaje v rubrice Krátce z města byla omylem uvedena 
informace, že otevírací doba pošty v Českém Brodě v pondělí a ve středu začíná v 8.00 hodin, 
správně je v 10.00 hodin. Omlouváme se za tuto nesrovnalost a způsobené po  že. 

ZMĚNA KONTAKTNÍHO MÍSTA 1. SčV
Kontaktní místo společnos   1. SčV, a.s. se přesouvá ode dne 1. 11. 2020 do ulice Suvorovova 
č. p. 1568, Český Brod. Provozní středisko bude od stejného data přemístěno na čis  rnu od-
padních vod, ulice Průmyslová vedle sběrného dvora.

ČESKOBRODSKÁ TRŽNICE SE RUŠÍ
V souvislos   s vyhlášeným nouzovým stavem, krizovým opatřením a také na doporučení Kraj-
ské hygienické stanice Středočeského kraje se do odvolání ruší páteční stánkový prodej na 
Českobrodské tržnici. Děkujeme za pochopení.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Zdejší odbor životního prostředí a zemědělství je kromě výkonu státní správy zapojen i do správy městské-
ho majetku, v největší míře do péče o stromy rostoucí na pozemcích vlastněných městem Český Brod.

Od loňského roku probíhá aktualizace pasportu 
stromů. Koho zajímá, jaké stromy rostou na měst-
ských pozemcích, nalezne na webových stránkách 
města odkaz na mapové služby, kde jednou z vrs-
tev je i pasport zeleně. Aktuálně má město zod-
povědnost za přibližně 3 100 stromů. Pravidelně 
aktualizovaný pasport slouží především k zajištění 
bezpečnos   stromů na veřejných plochách, kromě 
toho obsahuje i návrhy výchovných zásahů zajišťu-
jících jejich dlouhodobou perspek  vu. Zásahy na 
jednotlivých stromech provádí vyškolený arborista 
ve shodě se standardem popisujícím mj. i vhod-
né techniky řezů. V současné době můžete práci 
stromolezců arboristů na městských stromech 
registrovat na hřbitově, v městském parku u Šem-
bery, u Pivovarského rybníka, v Hálově zahradě 
a v Nábřežní ulici. Jsou to nejvíce exponovaná 
místa s poměrně starými stromy, kde jsou zásahy 
prováděny v prvním pořadí, v příš  m roce budou 
zásahy pokračovat i v dalších částech města. 

Děkujeme všem, kteří respektují omezení nezbyt-
ná k provádění zásahů na městských stromech.

Další ak  vitou odboru je dlouho připravovaná re-
konstrukce městského parku a jeho okolí. V sou-
časné době je zpracovávána studie rekonstrukce 
Jiráskových sadů, okolí Pivovarského rybníka a Há-
lovy zahrady, která upřesní zadání pro projektanta 
prováděcího projektu. Návrh studie je nyní projed-
náván v odborných komisích rady města a připo-
mínky z nich vzešlé se autor studie pokusí vyřešit. 
Poměrně zásadním připomínkovacím místem je 
i územní pracoviště Ústavu památkové péče ČR, 
které v některých případech nemá pochopení pro 
navržená řešení. 

Doufáme, že se autorovi studie podaří zohlednit ne-
jen přání veřejnos   formulovaná v roce 2018 na akci 
FENEG, ale i další návrhy a nápady. Defi ni  vní studie 
bude zveřejněna ve městě obvyklými způsoby.

Ing. Ros  slav Vodička,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Ak  vity odboru životního prostředí a zemědělství
– péče o veřejnou zeleň

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Od starověku přicházíme k hrobům blízkých, abychom na ně vzpomínali. Za 1. světové války byly v českých 
zemích o tuto možnost připraveny stovky  síc rodičů, vdov a dě  . Válečné fronty probíhaly daleko a padlí 
synové a otcové byli pohřbíváni v těsné blízkos   bojišť a lazaretů. Proto začaly poměrně rychle vznikat 
pomníky padlým jako jediné místo, kde pozůstalí mohli vyjádřit svou pietu.

I v Liblicích se za 1. republiky rozhodli místní hasiči, 
že zřídí pomník. Událos   okupace, nové války a re-
žimů po roce 1945 zdánlivě nápad uspaly.

Při oslavách sta let naší republiky jsme v Liblicích za-
sadili lípu svobody a vznik pomníku se stal výzvou. 
Po jednáních s vedením města jsme dospěli k názo-
ru, že realizace projektu vzniku pomníku v Liblicích 
je možná a že má dokonce širší podporu.

Obyvatelé Liblic v anketě vyjádřili názor na umís-
tění pomníku. S poměrně výraznou převahou 
zvítězila varianta umístění na volné prostranství 
v ulici Školní vedle autobusové zastávky. Na dru-
hém místě skončila možnost umís  t pomník na 
okrasný střed křižovatky, kde se dělí Školní na By-
lanskou a Ls  bořskou. Dále se objevila možnost 
umís  t pomník do blízkos   kapličky v ulici Školní 
a ke zvoničce ve Staré Vsi. Padl také návrh umís  t 
pomník na nevyužívanou přední zahradu liblické 
MŠ, tedy před bývalý místní národní výbor. Po-
mník by napomohl jejímu zvelebení.

Měl by mít podobu kamenného pilíře a pod českým 
lvem by zde měla být vyryta jména vojáků, kteří 
padli v rakouské uniformě v 1. světové válce, čs. le-
gionářů z Liblic a vojáků, kteří se do čs. armády v za-
hraničí přihlásili za 2. světové války. Bude zde dopl-
něno i jméno Jiřího Šediny, který padl za povstání.

Do základů pomníku bude umístěna tuba, která bude 
pro budoucí generace ukrývat naše poselství a také 
obrázky dě  , které nakreslí dnešní vzhled Liblic.

Město se staví ke snahám vstřícně a je ochotno se 
velmi významně projektu zúčastnit. Zcela správ-
nou podmínkou je však zapojení místních, a to 
včetně peněžní podpory. Líbí se vám myšlenka vý-
stavby pomníku a chcete na ni přispět? Číslo účtu 
Spolku přátel obce Liblice je 222424191/0600, do 
poznámky uveďte „pomník“ a jméno odesílatele. 
Celková částka vybraná na pomník bude zveřejně-
na na stránkách Spolku a všem bude poděkováno.

Další formou občanské par  cipace je příslib kamení-
ka Aleše Procházky, který nabídl, že pomník opracuje 
bez nároků na zisk, pouze za náklady, což je v dnešní 
době zcela neobvyklé a rozhodně úctyhodné!

Uvítáme také fotografi e vojáků a vaše vzpomínky 
na ně.

Nechci nyní určovat žádný termín, kdy pomník od-
halíme. Historie nám opakovaně ukázala, jaká to 
bývá poše  lost. Těší nás však, že pomník je již více 
než snovým cílem reálným projektem.

Marek Skýpala, tajemník Jednoty Československé 
obce legionářské Český Brod

Projekt pomníku v Liblicích

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Měsíc září je pro celý Český Brod již tradičně spojen s oslavou posvícení, tedy událos  , která připomí-
ná posvěcení kostela sv. Gotharda. První kostel na území dnešního Českého Brodu byl postaven kolem 
roku 1135. Poslední generální oprava, která vyžadovala opětovné posvěcení kostela, proběhla na počátku 
20. stole  , v letech 1912-1913. Tehdy byl, 20. září, kostel naposledy vysvěcen.

Obřad posvěcení kostela je významnou událos   
pro křesťanskou obec, ale věřím, že i pro větši-
novou společnost. Posvěcením je kostel vyčleněn 
(význam hebrejského slova svatý je „oddělený“, 
„vyčleněný“, to  ž pro Boha) pro setkávání člověka 
s Bohem. Mnoho lidí, když vstoupí do kostela, vní-
má, že onen prostor je „jiný“. Slovy jednoho z cír-
kevních otců, člověk se jistě může modlit všude, 
protože Bůh je všude stejný, ale to, co se mění, je 
sám člověk – člověk není všude stejný (prostředí, 
ve kterém se nachází, má na něho vliv).

V letošním roce jsme oslavili posvěcení našeho far-
ního kostela za přítomnos   apoštolského nuncia 
Charlese Daniela Balva. Návštěva tohoto velvyslan-
ce Apoštolského Stolce v naší zemi byla významnou 
událos   nejen pro naši farnost, ale pro celou obec. 
Kdy se to poštěs  , aby naše město navš  vil nějaký 
velvyslanec, navíc doyen diploma  ckého sboru.

Pro měsíc září jsme v naší farnos  , v ochozu koste-
la, připravili také výstavu ke sv. Václavovi. Z důvodů 
koronavirové krize tentokrát výstavu nenavš  vi-
lo mnoho školních tříd, zároveň ale byl o výstavu 
větší zájem o posvíceneckém víkendu. Děkujeme 
městu Český Brod, které výstavu podpořilo dotač-
ním příspěvkem, i městské knihovně za poskytnu   
literatury.

Naše farnost nezahrnuje pouze samotné město 
Český Brod, ale spadá pod ní dalších 16 obcí. Jed-
nou z nich je také obec Bříství, v jejíž blízkos   stojí 
zřícenina kaple Povýšení sv. Kříže. Ve spolupráci 
s SDH ze Starého Vestce se snažíme jednou až dva-
krát do roka u zřícené kaple připravit nějakou akci. 
V letošním roce bylo na žádost majitele prostředí 
upraveno a v ruině této kaple instalován nový kříž. 
V sobotu 12. září pak byl při bohoslužbě otcem bis-
kupem Zdenkem Wasserbauerem tento nový kříž 
požehnán. 

Jestliže jsme v úvodu hovořili o významu kostela 
pro obec, rád bych zde občany informoval o naší 
snaze kostel zpřístupňovat. Kromě připravované 
spolupráce s IC se od měsíce září snažíme, aby byl 
kostel vždy ve všední den od 7.15 hod. do 8 hod. 
otevřený k osobní modlitbě, aby se tak dě  , které 
jdou do školy, a dospělí, kteří jdou do práce, mohli 
na chvíli v kostele zastavit a z  šit. Během dne je 
pak tradičně otevřeno zádveří kostela. 

R. D. Mar  n Sklenář,
Římskokatolická farnost Český Brod

Měsíc září v českobrodské farnos  

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Renesanční kostel Nejsvětější Trojice patří v Českém Brodě mezi tři nejdůležitější městské sakrální památky 
(spolu s farním kostelem sv. Godharda a špitální kaplí Máří Magdalény). Byl vybudován v roce 1560 jako 
hřbitovní kaple nově vznikajícího městského hřbitova. Z kulturně historického hlediska jeho nejvýznamněj-
ší čás   je venkovní kamenná kazatelna zdobená bohatými reliéfy, vytvořená saským kameníkem Wolfem 
Schultessem na základě zakázky českobrodské sladovnice Valšové.

Za téměř půl  sícile   své existence kostel prošel 
mnoha úpravami a několikrát se změnil jeho vnitř-
ní i vnější vzhled. Na nedatované pohlednici prav-
děpodobně z konce 19. stole   je patrná malá vě-
žička a boční schodiště, obojí bylo odstraněno při 
rekonstrukci ve 20. stole  . Původní trámový strop 
se nedochoval a snížena byla i konstrukce kro-
vu, v souvislos   s touto úpravou byla někdy snad 
v 18. nebo 19. stole   v lodi vybudována „falešná“ 
dřevěná klenba. Nejzachovalejší konstrukční čás   
celé stavby je renesančně zaklenutá apsida.

Využi   kostela se během stale   upravovalo podle 
potřeb občanů města. Až do přenesení městského 
hřbitova po roce 1898 na nové místo kostel slou-
žil jako pohřební kaple. V době přestavby kostela 
sv. Gotharda v letech 1911 a 1912 se v Nejsvětější 
Trojici slavily všechny městské bohoslužby. V prv-
ní polovině 20. stole   pak ovšem opuštěný kostel 
chátral a městská rada dokonce zvažovala jeho od-
stranění. Nový život této stavbě vdechlo neutucha-
jící úsilí Jaromíra Vlčka (1887-1966), českobrodské-
ho evangelíka, který už v době první republiky snil 
o stavbě nového evangelického chrámu v Českém 
Brodě. Vzhledem k poli  cké situaci ve čtyřicátých 
a padesátých letech však tento svůj plán upravil 
a kostel získal do držení tehdejší českobrodské fi li-

álky kšelské evangelické farnos  . První evangelická 
bohoslužba se v Nejsvětější Trojici slavila na sva-
todušní neděli roku 1953 za předsednictví vikáře 
Blahoslava Černohorského. Slavná éra moderniza-
ce kostela a jeho okolí pak nastala v sedmdesátých 
letech z inicia  vy faráře Jiřího Štorka (1941–2003), 
liturgického novátora a neúnavného organizátora 
mládežnických brigád. Během jeho působení bylo 
sídlo evangelické farnos   přeneseno z Kšel do Čes-
kého Brodu a kdysi pohřební kaple se proměnila 
ve farní kostel Českobratrské církve evangelické. 
Vedle nedělních a svátečních bohoslužeb se zde 
pravidelně konají koncerty a výstavy současného 
výtvarného umění.

V současnos   interiér kostela prochází nutnou sta-
vební údržbou: mění se omítky, elektroinstalace, 
podlaha, buduje se odvlhčovací systém přiměřený 
charakteru obvodového zdiva, které podobně jako 
městské hradby sestává z místního červeného pís-
kovce. Náklady jsou vzhledem k omezeným mož-
nostem malé farnos   značné. Sborové staršovstvo 
proto vyhlásilo účelovou sbírku, do které může při-
spět každý, komu leží další osudy této památky na 
srdci. Číslo farního účtu je 245442675/0300.

Marek P. Lukášek,
farář

Kostel Nejsvětější Trojice prochází opravou
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Poděkování účastníkům
střeleckých soutěží
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Toto poděkování jménem pořádajících spolků Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta 
Český Brod patří všem střelcům a střelkyním, kteří se účastnili soutěží Českobrodská vzduchovka a Svato-
václavské střelecké slavnos   ve střelbě historickou kuší.

Českobrodské vzduchovky, která se konala 
29. 8. 2020, se účastnilo 31 střelců v kategorii se-
nior a 8 střelců v kategorii junior. V základní čás-
  si nejlépe vedl Mar  n Kundrum, který nastřílel 

92 bodů. O zajímavé střelecké okamžiky se posta-
rali Tomáš a Daniel Opršalovi, kteří v základní čás   
nastříleli shodně po 89 bodech. O postupujícím 
musel rozhodnout až rozstřel. Šťastnějším z dvoji-
ce se stal Daniel Opršal, který postoupil do fi ná-
lové střelby ku ptáku na 25 m. Celkovým vítězem 
soutěže se nakonec stal Mar  n Picek z pořádající-
ho spolku. Druhé místo obsadil Daniel Opršal a na 
tře   příčce se umís  l Mar  n Kundrum. V junior-
ské kategorii obsadila první místo Klára Dobiášo-
vá, druhé místo Michal Jelínek a na tře   pozici se 
umís  l Adam Řípa.

Svatováclavských střeleckých slavnos  , které byly 
pro nepřízeň počasí přesunuty na 3. 10. 2020, se 
letos mohlo účastnit 15 dospělých střelců a pět 
střelců v kategorii pážata. Oč bylo letos vinou ome-
zujících opatření vlády méně střelců,  m bylo jejich 
odhodlání, vůle a mo  vace vyšší. Všichni zúčastně-
ní dosahovali vysokých nástřelů. Ve střelbě ku zdi 
na 25m byli nejlepší Mar  n Picek z Českého Brodu 

a Milan Boška z Jinců, kdy oba dosáhli shodných 
nástřelů dese   šipek v terči, z toho dvou zásahů 
středových a automa  cky postoupili do střelby na 
trámek. V semifi nálové střelbě na trámek, kde je 
účelem zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích ho-
din, byl ze šes  ce nejlepších střelců nejpřesnější 
Milan Boška, který se trefi l 2,5 cm od středu pře-
sýpacích hodin. Celkovým vítězem soutěže se ve 
střelbě na malovaný terč stal Mar  n Picek, druhé 
místo obsadil Pavel Král (oba z Českého Brodu), tře   
místo vystřílel Milan Boška. Ve střelbě ku ptáku se 
střeleckou královnou stala Iveta Picková s přesným 
zásahem srdce. Pravým maršálkem zásahem pra-
vého křídla ptáka se stal Mar  n Semrád a levým 
maršálkem Jan Jelínek z Prahy. Z pážat byl nejlepší 
Vojtěch Picek, na druhém místě pak Fran  šek Se-
mrád a tře   místo obsadil Jan Sadílek z Prahy.

Tímto gratulujeme všem vítězům a děkujeme 
za vaší účast v této době.

Střelbě zdar!

Mar  n Semrád, G.B.B.
Foto: Michal Jelínek, Český Brod

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Hned na začátku září proběhl v areálu Sporthotelu Kácov třídenní adaptační kurz prvních ročníků čtyřleté-
ho i osmiletého studia Gymnázia Český Brod. Program byl velmi pestrý, zaměřený na seznamování nových 
žáků mezi sebou i se svými profesory.

Každý den se hrály různé hry a soutěže, při kterých 
byli studen   rozděleni do týmů, které se ale pokaž-
dé měnily tak, aby se spolužáci co nejvíce poznali. 
Začalo se seznamovacími hrami, abychom se o kaž-
dém něco více dozvěděli. Zpočátku měli někteří z nás 
problémy zapamatovat si jen jména spolužáků, ale 
do konce kurzu jsme to už skoro všichni zvládli. Od-
poledne se pokračovalo pohybovými hrami, např. 
přetahování lanem, vybíjenou, přenášením míčku 
na lžičce nebo jsme plnili lahve injekční stříkačkou. 
Navečer nás bavilo luštění zašifrované věty.

Avšak největší zpestření kurzu přišlo pro nás star-
ší druhý den dopoledne. Učitelé nám objednali 
paintball, který všechny opravdu nadchnul, i když 

většina z nás ho hrála poprvé v životě. Nejprve 
jsme po sobě nesměle pálili, ale pak jsme se do 
sebe pořádně pus  li. Druhá verze hry boj o vlajku 
byla ještě akčnější a zábavnější. 

Odpoledne jsme třeba sestavovali písmena a slova 
z lidských těl a primáni zažili trochu adrenalinu v la-
novém parku. Oba ročníky si také vyzkoušely praco-
vat společně a ve skupinkách předvedly scénky z růz-
ných českých pohádek. Poslední noc jsme připravili 
trošku strašidelnou bojovku pro mladší studenty.

Abychom nebyli hladoví, o to se ráno, v poledne 
i večer starali kuchaři a kuchařky našeho hotelu, 
večer jsme uléhali vyčerpaní do spacáků ve čtyř-
lůžkových chatkách. Počasí nám docela přálo, jen 
mohlo být tepleji. I tak jsme my otužilejší aspoň na 
chvíli vlezli do bazénu.

Díky adaptačnímu kurzu se studen   obou zúčast-
něných tříd opravdu dobře poznali a o to lépe se 
jim v pondělí 7. září nastupovalo do školních lavic. 
Věřím, že po celou dobu našeho studia budeme 
dobrá parta! 

Anna Böhmová, Lucie Blažková, Aneta Coubalová, 
Agáta Kováčiková, Magdalena Králová, 1. A4, 

Gymnázium Český Brod

Adaptační kurz se vydařil

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Současná doba není pro kulturní akce příznivá. O to více musí pořadatelé napřáhnout síly, o to více musí 
s lidmi komunikovat. Ačkoliv jsme avizovali do konce roku dva koncerty Klasika Viva, jsme schopni za da-
ných podmínek uspořádat pouze jeden koncert.

V sobotu 19. prosince se uskuteční v sokolovně od 
19.00 hod. z jara přeložený koncert českého fl étno-
vého mága Jiřího S  vína. Jednoho z našich nejlep-
ších jazzmanů není třeba představovat, nicméně 
jeho koncert v Českém Brodě bude úplně jiný. Jiří 
S  vín se vyzná ze své lásky k baroku, jehož hudbou 
jsou inspirováni téměř všichni jazzmani. Jiří se za-
bývá interpretací středověké, renesanční i barokní 
hudby na zobcovou fl étnu již od r. 1975. Nahrál vět-
šinu koncertů pro zobcovou fl étnu a ovládá všech-
ny druhy příčných i zobcových fl éten. Jako sólista 
spolupracuje s renomovanými hudebními tělesy, 
řídí vlastní soubor Collegium Quodlibet, vystupu-
je v sólových recitálech s cembalem, varhanami či 
s kytarou. Jiří je také autorem mnoha skladeb pro 
různé formace scénické a fi lmové hudby. Je ak  v-
ní jako pedagog a lektor na pražské konzervatoři 
i při mnoha dalších projektech včetně výchovných 
koncertů pro dě  . V programu koncertu v Českém 
Brodě zazní skladby G. P. Telemanna, C. P. E. Bacha, 
A. Vivaldiho a dalších autorů. Ke spolupráci na vir-
ginal si Jiří S  vín pozval Václava Uhlíře, profesora 
pardubické konzervatoře.

Vstupenky je možné zakoupit v Informačním cen-
tru Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic č. p. 1, 

tel.: 321 612 218, 321 612 219 a také online na 
www.klasikaviva.cz. Vstupenky zakoupené na ten-
to koncert na jaře zůstávají v platnos  , místa jsou 
číslována.

Koncert byl přeložen již podruhé. Původně se měl 
uskutečnit již v dubnu, poté byl přesunut na 1. lis-
topadu. Vzhledem k tomuto poslednímu přesunu 
jsme se s velkou lítos   rozhodli letos neorganizo-
vat již tradiční vánoční koncert Musica Chorea.

Pro ty z Vás, kteří plánují navštěvovat koncerty 
pravidelně, je také pro rok 2020 a 2021 připrave-
na karta Klubu přátel Klasika Viva. Více informací 
na webu Klasika Viva nebo v Informačním centru 
Český Brod.

Vzhledem k průběhu sezóny 2020 jsme rozhodli, 
že karty z roku 2020 budou platné i v roce 2021, 
není tedy pro následující rok nutné kupovat novou 
kartu. Žáci ZUŠ Český Brod mají vstup na koncerty 
zdarma.

Na shledání se těší Roman Janků,
Klasika Viva

Klasika VIVA v době koronaviru

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Září je pro LECCOS celkem náročný měsíc. Všechny naše služby přecházejí z mírně omezeného prázdnino-
vého režimu do toho běžného.

V Rodinném centru Kos  čka jsme otevřeli dopo-
lední programy pro rodiče s dětmi a nabídli jsme 
kurzy pro dě   i pro dospělé, které od října běží 
v pravidelném režimu. Plánujeme zajímavé semi-
náře s tématy – například Jak být dobrým rodičem 
nebo První pomoc a prevence úrazů. V NZDM Klub 
Zvonice v Českém Brodě i v Poděbradech jsme měli 
otevřeno i o prázdninách a od září jsme opět v běž-
ném režimu. 

Plánujeme akce i pobyty, ale obáváme se, že kvů-
li nouzovému stavu nebudou moci všechny akce 
proběhnout. V září jsme uspořádali dny otevře-
ných dveří v obou klubech. V Poděbradech jsme 
pro dě   připravili Streetart workshop a dě   měly 
možnost sprejovat na legální ploše u zimního sta-
dionu. Poradna pro rodiny je stále otevřená a naši 
sociální pracovníci ve službách pro rodiny vyrážejí 
do terénu, stejně tak jako o prázdninách. Dopro-
vázení pěstounů probíhá v běžném režimu. Jen 
vzdělávací akce pro pěstouny jsme museli na jaře 
velmi omezit, proto první letošní vzdělávací pobyt 
proběhl až v září. V obci Tři Studně v rodinném 
hotelu U Loubů se setkalo 25 pěstounů z různých 
koutů ČR. Celý víkend vedla program skvělá lek-
torka a psycholožka Mgr. Hana Slobodová, která 
účastníky ak  vně zapojila do témat Dě   a peníze 
a Strach a obavy. Jako každý rok pěstouni pak při 
večerních ak  vitách společně sdíleli své zkušenos-
 , rados   i staros  . Celý víkend zajišťoval 25 dětem 

z pěstounských rodin ve věku od 3 měsíců do 17 let 
pestrý program tým zkušených lektorů. Kromě pro-

cházek v lese a vyčerpávajícího řádění v hotelovém 
bazénu, dě   již tradičně nacvičily i krásné večerní 
vystoupení. S ohledem na opatření ohledně šíření 
Covid-19 dodržují všichni pracovníci našich služeb 
přísná hygienická opatření.

Z našich plánovaných akcí bychom rádi připomněli 
Drakiádu, jejíž nový termín je 7. 11. Kvůli opatření 
a nouzovému stavu jsme byli nuceni konání akce 
posunout.

Již dnes víme, že na konci listopadu nebudeme 
moci uspořádat tradiční Benefi ci pro LECCOS v pre-
zenční formě v KD Svět, ale připravujeme pro vás 
možnost benefi ční aukce on-line. Brzy vám dáme 
vědět prostřednictvím našeho webu a sociálních 
sí  . Děkujeme všem našim příznivcům a dárcům. 
Přejeme v době „covidové“ nejen čtenářům Česko-
brodského zpravodaje hlavně pevné zdraví.

Dita Nekolná, LECCOS, z. s., www.leccos.cz

LECCOS v novém školním roce

ÚČASTNÍCI PROJEKTU ŠKOLA NARUBY, POZOR!
Pro ak  vní účastníky projektu Škola naruby, kteří vyplňují rodinné čtenářské deníčky a znám-
kují rodiče za čtenářský výkon, jsme připravili překvapení: ve čtvrtek 10. prosince 2020 od 
16.00 hod. vás zveme do radničního sálu v č. p. 1, můžete se těšit na představení z cyklu Listo-
vání Lukáše Hejlíka, scénické čtení z knihy Archie Kimptona Šmodrcha, pěkně popletený koči-
čák. Vstupenky si můžete vyzvednout od pondělí 12. října 2020 v městské knihovně, účastníci 
projektu je dostanou zdarma po předložení vyplněného čtenářského deníčku. Vstupenky pro 
ostatní zájemce v ceně 50 Kč budou v prodeji od pondělí 23. listopadu také v městské knihov-
ně. Těšíme se na Vás, čtení sluší každému!

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2020říjen 2020



20 Ze společnosti

Vážení a milí návštěvníci Kulturního domu Svět, v první řadě bychom vám rádi poděkovali za zodpovědné 
chování v průběhu konání kulturních akcí. Víme, že zakry   úst není pro všechny příjemné a jsme rádi, že si 
mnoho z vás i přes tuto nepříjemnou skutečnost kulturní zážitek nenechá ujít. Věříme, že návštěv našich 
pořadů nelitujete a pokud to situace dovolí, budete našimi věrnými návštěvníky i nadále!

Jak vypadal začátek sezóny?
Ač bylo konání každého pořadu předem vždy nejis-
té, měli jsme nakonec až doposud v KD Svět docela 
napilno a povedlo se nám realizovat setkání s mno-
ha zajímavými hosty. V září jsme na pódiu Kultur-
ního domu Svět přivítali populární herečku Janu 
Švandovou, která byla hostem v křesle moderátora 
Jiřího Vaníčka. O týden později diváky se svými pří-
běhy a fotografi emi z putování po střední Americe 
pobavili Jan Révai a Pavel Liška coby Vandráci Va-
gamundos. Ve čtvrtek 22. 9. zpíval pro vyprodané 
hlediště známý písničkář Pokáč, jehož hostem byl 
také muzikant Pavel Čadek, zakladatel nového hu-
debního žánru „cellofolk“. První říjnový den patřil 
humornému vystoupení Kšanda, ve kterém svými 
divadelními výkony zazářili nejen Jaroslav Sypal, 
Milan Pitkin a Heidi Janků. Dalším hostem Jiřího Va-
níčka byl také celosvětově uznávaný fotograf Robert 
Vano. Ve čtvrtek 8. 10. se v našem kulturním domě 
odehrálo představení Na stojáka, kterým jsme se 
v zábavném duchu na pár dní s kulturou rozloučili.

Plánování plné nejistot
V původně připraveném článku jsme pro vás měli 
připravenou pozvánku na Josefa Formánka, auto-
ra několika slavných románů a obdivovatele „pří-
rodních národů“, který měl být 19. 10. hostem 
ústeckého rodáka Josefa Klímy. Ačkoliv jsme se na 
vystoupení těchto pánů opravdu těšili, nezmohlo 
to nic opro   „vyšší moci“. A tak nám nezbývá než 
doufat, že nás Josef Formánek s Josefem Klímou 
poc   návštěvou v náhradním termínu v jarních 
měsících. Předmětem přesouvání na příš   rok je 

také roman  cká komedie Taneční hodiny v podání 
Miroslava Táborského a Petry Nesvačilové, která 
byla původně plánována na 3. 11. Nové datum 
konání je za  m nejisté, co ale víme jistě je, že se 
6. 11. bohužel neodehraje koncert Michala Horáka 
& Voxela. Pro tento koncert nebyl za  m stanoven 
náhradní termín. 

I přes všechna platná nařízení, rušení a přesouvání 
zůstáváme op  mis  č   a ostatní listopadové akce 
za  m ponecháváme. Pokud nedojde k prodloužení 
krizových opatření, která se týkají omezení kultur-
ních akcí, jste srdečně zváni na pátek 2. 11., kdy Jiří 
Vaníček přivítá herečku Ivu Hü  nerovou, jejíž ná-
vštěva našeho města bude spojena také s vernisáží 
obrázků, která proběhne v galerii Šatlava v budově 
nám. Arnošta z Pardubic č. p. 1. Čtvrtek 5. 11. pak 
bude patřit divadelnímu spolku z Kounic. 

Pevně věříme, že bude možné realizovat většinu 
z plánovaných pořadů, situace je však nepředvída-
telná, a tak doporučujeme sledovat naše webové 
(www.cvik.info) či facebookové stránky, stránky 
města Český Brod či nástěnky po městě. Dotazy 
ohledně konání akcí a vstupenek Vám také ochotně 
zodpoví milé zaměstnankyně Informačního centra. 

Přehled nových termínů přesouvaných představení
•  Představení pro dě   Deset-dvacet-Sova!

– 21. 2. 2021
•  Koncert Kaczi – 4. 3. 2021
•  Cestovatelská beseda Vladimíra Váchala: Írán 

není arabská země – 22. 3. 2021 
•  Karel Soukup & Jan Kačer: Mistře, o čem se 

neví? – 24. 5. 2021
•  Loutková pohádka Pinocchio – 6. 6. 2021
•  Divadelní komedie Brejle – 2. 9. 2021

Přejeme nejen našim divákům pevné zdraví a těšíme 
se na vás snad brzy na některém z našich pořadů.

Ing. Klára Tesaříková,
KD Svět/CVIK

Z KD Svět
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Začal podzim. Slunce a dobré počasí nás ale ještě neopus  lo, a tak se družiny Pampelišek a Ještěrek vypra-
vily na víkendové dobrodružství na srub do Kácovce.

Páteční večer jsme se zašli podívat po blízkém 
okolí a vychutnali si výhled na krásně osvětlený 
hrad Český Šternberk. Cesta zpět na tábořiště byla 
už trochu strašidelná, protože nás obklopila tma. 
V teple u roztopených kamen jsme se ještě pobavili 
hrou Dvě pravdy a jedna lež, která prověřila naši 
schopnost udržet si kamennou tvář a odhalovat 
zážitky našich přátel.

Největším zážitkem druhého dne bylo pouštění 
řiditelných draků. Vypravili jsme se na největší ko-
pec v okolí. Po cestě jsme objevili lískové ořechy, 
které nás na cestě trochu zdržely. No uznejte, ta-
kovou dobrotu jsme tam nemohli jen tak nechat! 
Na kopci jsme vybalili draky a učili se je řídit. Užili 
jsme si u toho spoustu legrace. Draci prověřili naše 

fyzické síly i naši šikovnost. Vůbec se nám nechtělo 
zábavu opus  t, ale začal se blížit večer.

Cestou zpět jsme se ještě chvíli zastavili u ranče, 
kde jsme obdivovali krásu koní a hříbat. S někte-
rými jsme se trochu spřátelili, a tak nám dovolili 
nechat se pohladit. Večer přišel rychle a do údolí 
vpadla tma. To byla skvělá příležitost zahrát si noč-
ní hru.

Nedělní ráno jsme si trochu přispali a po snídani 
si ještě užívali pohybu a sluníčka, než nás ubíhající 
čas donu  l k úklidu, balení a návratu domů.

Veronika Rajčincová,
Psohlavci14
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Když jsme v loňském říjnovém čísle zpravodaje avizovali letošní 23. ročník Akce Vpřed, nikdo nemohl tušit, 
jak hodně se budeme o jeho konání strachovat. Dubnová Akce Vpřed pořádaná organizací Zálesák Chrudim 
musela být zrušena a do začátku prázdnin byla situace kolem koronaviru s výhledem na září stále nejasná. 
Pro nás to nakonec dopadlo dobře, a tak se 5. a 6. září českobrodská Akce Vpřed jako jediná uskutečnila.

Ostatně i my si pamatujeme období let 2002 až 
2004, kdy měla českobrodská Akce Vpřed výpa-
dek. Víme tedy, jak těžké je obnovit jakoukoliv akci, 
zachovat její tradici a nepřijít o účastníky. Přejme 
tedy kamarádům z Chrudimi, aby byl příš   rok ke 
konání Akce Vpřed více nakloněn.

V letošním roce se přihlásilo pouze 12 soutěžních 
družstev, o to však kvalitnějších. Hned sedm z nich 
se někdy umís  lo do 3. místa na chrudimské nebo 
českobrodské Akci Vpřed. Závod tedy sliboval za-
jímavé souboje. Netradiční letmý start protáhl 
družstva starou Kutnou Horou, již tradičně s cílem 
startovní pole pokud možno co nejvíce roztrhat, 
aby se při plnění disciplín rozmístěných po zhruba 
dvace   kilometrové trase I. etapy netvořily fronty. 
Zejména u slaňování ze skály a na střelnici, kde si 
závodníci zastříleli z poloautomatu SA 58. Samo-
zřejmě nechyběly i jiné zdánlivě jednoduché disci-
plíny, jako je střelba z praku, hod granátem, luko-
střelba, uzlování, šplh, odhady, člunkový běh, kde 
se ale velmi snadno dá získat mnoho nechtěných 
trestných minut. V závěru I. etapy byly ještě nastra-
ženy azimutové úseky v těžkém terénu krásného 
údolí u obce Třebonín, past, ze které není za šera 
nebo dokonce za tmy téměř úniku. Do cíle I. etapy 
na hřiš   SDH v Lomečku dorazilo první družstvo 
v 16.45 hod., poslední ve 22.30 hod.

Pro některé závodníky je ranní start II. etapy krutý, 
pro jiné je krutá celá II. etapa. I z vlastní zkušenos   
vím, že ve II. etapě se nedá nic dohnat, ale pokazit 
se toho dá hodně. A za vámi je spousta družstev, 
která číhají na příležitost. Ob  žné šifry, vědomost-

ní kvízy a další disciplíny: lanová překážka, hod fris-
bee na přesnost, vrh nožem, plavání, loďka, plíže-
ní. Cíl v Červených Janovicích.

Po čtyřech letech vyhrálo družstvo z Úval (Josef Po-
lák, Jan Černohaus, Tomáš Knězek) o 11 minut před 
družstvem z Rabštejnské Lhoty (Petr Ventluka, Pa-
vel Krbálek, Jaroslav Losenický), kteří o 26 minut 
předběhli tře   družstvo z Prahy (Anežka Marková, 
Žofi e Marková, Vít Henych), kteří neudrželi vedení 
z I. etapy.

Tímto bychom chtěli poděkovat rozhodčím za po-
moc při organizaci a městu Český Brod za fi nanční 
podporu. Těšíme se na příš   ročník!

Jan Štangler, skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Skau   a skautky ze skautského střediska Ing. Ládi Nováka jsou i sportovci, kteří se věnují turis  ckým zá-
vodům. Přestože se jedná o doplňkovou činnost k našim běžným skautským ak  vitám, tak úspěchů dosa-
hujeme neustále. 

Úvodní kvalifi kační turis  cké závody a závody Čes-
kého poháru v letošním roce brzdila stávající epi-
demiologická situace, i tak ale proběhlo několik 
základních kol a následně znalostní online závod. 
Letošní postupy se proto udělovaly dle výsledků 
loňského roku. Na mistrovství ČR získali postup 
z našeho střediska čtyři závodníci. Už tento postup 
byl pro českobrodské závodníky úspěchem. O to 
více jsme pyšní na dosažené výsledky. Přivezli jsme 
jednu zlatou medaili a  m tedy i  tul mistra ČR, 
a to díky Petru Roubíčkovi (starší žactvo), jeden 
bronz v podání Jany Machorkové (ženy A). Nikola 
Blechová se ve starších žákyních umís  la na mís-
tě jedenáctém a Jan Vašina v mladším dorostu na 
místě sedmém. „Jsme rádi, že jsme se dokázali na 
mistrovství ČR kvalifi kovat a potvrdit svou výkon-
nost. Nyní nás čeká příprava na sezónu 2021,“ při-
pomněla vedoucí Helena Takáčová.

Jana Machorková za skautské středisko
Ing. Ládi Nováka,

foto: David Machorek
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V měsíci říjnu se měly konat oslavy kulatého 150. výročí založení českobrodského Sokola. Z důvodu pande-
mické situace se konat nebudou, stejně jako se kvůli koronaviru nekonala žádná z doprovodných akcí pro 
veřejnost, kterých měl Sokol během tohoto jubilejního roku připravených celkem šest. 

Pojďme si tedy namísto oslav alespoň stručně uká-
zat, kde za stole   a půl svého trvání – byť s nucený-
mi přestávkami – zanechal českobrodský Sokol svoji 
stopu, co zajímavého ho potkalo a u jakých událos   
byl. Největší stopy jeho činnos   se samozřejmě na-
cházejí tady u nás v Českém Brodě. Ale jsou nejen 
zde a já bych vás s těmi zajímavými rád seznámil. 

2. dubna 1870 – v hotelu „U Slunce“ (napro   KD 
Svět, kde je dnes pneuservis) byla založena česko-
brodská sokolská jednota. Jedním ze zakládajících 
členů a také prvním starostou jednoty se stal teh-
dejší starosta města Jan Weidenhoff er.

13. července 1873 – českobrodš   sokolové se zúčast-
nili velké oslavy položení základního kamene pomníku 
českého buditele a jazykovědce Josefa Jungmanna.

20. září 1874 – u příležitos   450. výročí úmr   byla 
u Přibyslavi odhalena mohyla Jana Žižky z Trocno-
va, který na tomto místě údajně roku 1424 zemřel. 
Pro stavbu tohoto pomníku byl českobrodským 
Sokolem pečlivě vybrán kámen, který tvoří dodnes 
jeho nedílnou součást.

31. května 1876 – sokolská delegace se v Lobkovi-
cích zúčastnila pohřbu historika, spisovatele a za-
kladatele českého moderního dějepisectví, Fran  š-
ka Palackého.

1877 – jednota se zúčastnila odhalení sochy Jana Žiž-
ky v Táboře, zhotovenou tehdy začínajícím slavným 
sochařem J. V. Myslbekem. Toho roku vybrali soko-
lové mezi sebou také příspěvek na zasazení pamětní 
desky na Husův dům v Kostnici, kam byla za  mto 
účelem v následujícím roce pořádána národní pouť.

1878 – českobrodská delegace sokolů se zúčastni-
la slavnos   odhalení pomníku Josefa Jungmanna, 
která byla spojena s přejmenováním Fran  škán-
ského náměs   na náměs   Jungmannovo a sokolo-
vé se rovněž zúčastnili slavnos   položení základní-
ho kamene kolínské sokolovny.

1880 – jednota se zúčastnila odhalení Žižkova po-
mníku v Čáslavi a členové přispěli do sbírky na za-

koupení Husova rodného domku v Husinci. Stejně 
jako v roce minulém přispěli i částkou do sbírky na 
stavbu Národního divadla.

11. září 1881 – spolkem Prokop (spolek českobrod-
ských a kolínských občanů vzniklý za účelem myš-
lenky stavby Lipanské mohyly) byl českobrodský So-
kol pozván na odhalení mohyly, postavené památce 
bratrovražedné bitvy u Lipan. Slavnostnímu odhale-
ní mohyly přihlíželo na 20 000 účastníků. Touto akcí 
byl zároveň dán i základ pravidelných „pou   na Li-
pany“, které sokolové pořádali řadu let a při kterých 
dávali jednoznačně najevo své národní cítění.

1883 – do Sokola se začlenil spolek divadelních 
ochotníků (založen 1869), který významnou měrou 
přispěl k úspěšné výstavbě sokolovny v následují-
cím roce.

11. února 1884 – jednota podala městskému za-
stupitelstvu žádost o prodej pozemku na stavbu 
sokolovny a o příspěvek na její stavbu.

25. února 1884 – městské zastupitelstvo proje-
vilo ochotu vyhlédnutý pozemek Sokolu prodat 
a schválilo také příspěvek na stavbu sokolovny ve 
výši 2.000 zlatých.

22. dubna 1884 – výběrová komise vybrala z pě   
návrhů projektů na stavbu sokolovny návrh prof. 
Jana Kouly.

Stopy českobrodského Sokola doma i venku – 1. část
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12. května 1884 byla stavba sokolovny zadána sta-
vitelům Červenému a Richtrovi.

15. června 1884 – se konala velkolepá slavnost po-
ložení základního kamene sokolovny

9. listopadu 1884 – jednota se zúčastnila pohřbu 
zakladatele Sokola, Dr. Miroslava Tyrše.

14. prosince 1884 – sokolovna byla poprvé otevře-
na veřejnos  , a to odehráním divadelní veselohry 
„Starý vlastenec“ od Antonína Sokola.

14. – 16. srpna 1885 – proběhla velkolepá třídenní 
slavnost otevření sokolovny.

24. ledna 1886 – v sokolovně se konal „Věneček So-
kola českobrodského“, na kterém v naší sokolovně 
poprvé (a pak ještě mnohokrát) hrál slavný kapel-
ník Fran  šek Kmoch s hudbou kolínského Sokola.

1886 – byla postavena tzv. „opatrovna“, druhá budo-
va sokolovny, nacházející se v Kollárově ulici. Sloužila 
i jako kulisárna a v průběhu let byla využívána i k dal-
ším účelům. Zbourána byla v polovině 70. let minu-
lého stole   a na jejím místě byla postavena dnešní 
„nová“ budova sokolovny, která původně sloužila jako 
restaurace a vinárna, propojená s hotelem Slavoj.

26. června 1887 – v Českém Brodě proběhl II. „ná-
hradní“ všesokolský slet, uspořádaný jako česko–
americké závody. Toho dne bylo v Českém Brodě 
přítomno na 40 000 osob, které sem přivážely spe-
ciálně vypravené vlaky. Jednalo se o největší sokol-
skou – a tehdy i společenskou – akci, která kdy v na-
šem městě proběhla. Závody proběhly na pozemku 
za cukrovarem, částečně i na dnešním parkoviš   
Lidlu. Dnes zcela běžné cvičení s kužely mělo svoji 

premiéru na našem území právě při česko-americ-
kých závodech, kam je přivezli američ   sokolové. 

19. listopadu 1889 – v sokolovně se začaly poprvé 
pořádat taneční kurzy, které se zde pořádaly řadu 
let. Tím, že se taneční kurzy do sokolovny z Lidové-
ho domu před řadou let vrá  ly, nevědomky bylo 
vlastně navázáno na tradici, kterou do našeho 
města přinesl právě Sokol.

26. a 27. července 1890 – v sokolovně vystoupila 
jedna z nejvýznamnějších hereček té doby, člen-
ka souboru Národního divadla, O  lie Sklenářová-
Malá, mezi její žačky patřily např. herečka Růžena 
Nasková nebo operní zpěvačka Ema Des  nnová.

1894 – sokolové ve spolupráci s prof. Koulou začali plá-
novat přístavbu malého sálu sokolovny. Ale trvalo ješ-
tě dalších 11 let, než byl malý sál skutečně postaven.

17. července 1895 – spolkem Prokop byl Sokolu 
předán do opatrovnictví fond k udržování lipanské 
mohyly. Sokol tak na další léta převzal péči o vý-
znamný pomník českých dějin.

1896 – byla provedena přístavba šaten a toalet. 
Jako druhá šatna sloužila dnešní klubovna v patře.

1897 – v sokolovně vystoupil (a ne naposled) v celé 
řadě představení divadelního odboru Sokola člen 
činohry Národního divadla Rudolf Deyl.

2. října 1898 – přestal být Sokol výlučně mužskou 
záležitos  . Byl zde založen „dámský odbor“, který 
čítal 120 členek, z toho 30 cvičících.

(pokračování příště)

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Adaptační kurz letošních prvních ročníků naší školy probíhal v krásném prostředí údolí řeky Sázavy. Po do-
polední cestě několika vlaky jsme se ještě nečekaně prošli luhy a háji posázavské krajiny. Všech čtyřicetdva 
účastníků dorazilo bez úhony do cíle.

Areál Garnataurus nás přivítal zmrzlinou, což stu-
den   v daný moment velmi ocenili. Následova-
lo rozmístění do chatek a poté už začal společný 
program. Ten zajišťovala akreditovaná společnost 
Wenku, s.r.o.

Ak  vity určené k vzájemnému seznámení byly pro-
fesionálně připravené a zvládnuté. Nejvíce studen-
ty nadchlo stavění voru a přeprava třídního učitele 
na druhý břeh řeky Sázavy. Nutno podotknout, že 
učitel i jeho doprovod přežili ve zdraví. Pravda, sice 
zmáčení, ale nadšení. Koupání v Sázavě bylo pro 
mnohé studenty mimořádným zážitkem, neboť 
koupání v řekách nepatří v dnešní době k obvyk-
lým letním radovánkám. 

Nejoblíbenějším časem celého adaptačního kurzu 
byl ten po večerce. Na chatkách zároveň v rámci 
celého pobytu probíhal boj o jedinou dostupnou 
zásuvku. A věřte, že při osmi mobilech je to docela 
zážitek! 

Pro učitele bylo největším překvapením, že pose-
zení u ohně dnes již „netáhne“ a u táboráku ob-

líbené opékání špekáčků v dnešní době vystřídala 
elektronika. Vše vys  hují hlášky: „Neznám text.“ 
„Tak si to vygoogli!“ „Nemám data!“ „Kdo máte 
powerbanku?“ Zkrátka klasický táborák už je „off “. 

Studen   se vrá  li nadšení. A již dnes plánují a těší 
se na další společný výlet. 

Jana Buchalová, Jana Černá
a Miroslav Hoza, SOŠ Liblice

Seznamování u Sázavy

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2020říjen 2020



27Ze společnosti

Vysoká lana, chůze střepy a nebezpečné peřeje – tato klíčová slova si do svého životopisu mohou zapsat 
studen   4. A, kteří prožili pět zářijových dnů v areálu U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Ale i další – na-
příklad spolupráce v týmu, vzájemný respekt, umění řešit spory či schopnost argumentace. 

Většina ak  vit, které připravil pan učitel Tom Gre-
gor, byla zaměřena na překonávání strachu. Ne 
každý se odvážil projít ostrými střepy a mnozí z lez-
ců na vysokých lanech zažili ve výšce 10 metrů nad 
zemí (samozřejmě s jištěním) i nepříjemné chvíle 
(o to více si pak užili závěrečnou jízdu na lanovce). 
Nebylo úplně jednoduché absolvovat pád důvěry 
do náručí spolužáků (co když mě pus  ??) ani ne-
chat se navigovat se zavázanýma očima nepřehled-
ným terénem a muset se spolehnout na vůdcovské 
schopnos   zvoleného lídra. 

V množství zážitků však u studentů (i pedagogů) 
jednoznačně zvítězil sjezd řeky Sázavy v úseku z Ká-
cova do Českého Šternberka. Roman  cká krajina, 
krásné počasí a téměř bezvadná atmosféra půso-
bily až kýčovitě. Ačkoli se řeka jevila líně, my jsme 
si museli „máknout“, neboť bylo nutné dorazit do 
cíle včas, abychom s  hli vlak zpět do Zbraslavic – ji-
nak bychom přišli o vynikající večeři v místě našeho 
ubytování (zde, jak by potvrdila většina studentů, 
je na místě jistá ironie). A tak jsme se chopili pádel. 
Líné plynu   vod občas vystřídaly zrádné peřeje 

a také tři jezy, jež se několik z třinác   žlutých kánoí 
pokusilo sjet (a některým se to i podařilo). 

Vzhledem k tomu, že zpětná vazba od účastníků 
byla veskrze pozi  vní, můžeme konstatovat, že 
kurz splnil svůj cíl a že se všichni více či méně osob-
ně rozvinuli. Až na to jídlo (řekli by někteří studen-
 , asi tak 60 %), příště budeme muset o spolupráci 

požádat Zdeňka Pohlreicha.

Alžběta Ingrová, SOŠ Liblice

Přežili jsme aneb Kurz osobního rozvoje
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Proč jste odešla ze školky a přihlásila jste se na 
konkurz do naší školy?
V mateřské škole v Liblicích jsem byla 20 let. Lidé 
přicházejí a odcházejí. S naší školou jsem byla v pra-
covním spojení stále. Školy různých stupňů v našem 
městě spolupracují, konzultují. Do mateřské školy 
jsem odešla právě z této základní školy, docháze-
ly do ní také mé dvě dcery. S některými bývalými, 
dnes již opět současnými kolegyněmi, jsem byla 
osobně i pracovně v kontaktu. Stejné je to i s dětmi, 
které zde dnes potkávám, znám je z mateřské školy. 
Velkou měrou je to o vztahu k místu a k lidem. 

Jaké změny plánujete zavést na naší škole?
Období začátku školního roku je pro každého ře-
ditele náročné, pro začínajícího ještě náročnější. 
Letošní školní rok je specifi cký díky nepříjemným 
komplikacím v souvislos   s koronavirem a násled-
nými odlišnými pravidly v hygienických opatřeních, 
ve způsobu výuky. To jsou jistě zásadní změny, jež 
jsem neplánovala zavést, přesto k nim musím co 
nejzodpovědněji přistoupit a zároveň řešit souvi-
sející problémy. Těmto změnám musely částečně 
ustoupit i mé plány, které byly součás   mé koncep-
ce ke konkurznímu řízení a které budu začleňovat 
do dlouhodobé strategie rozvoje školy. Slovo čás-
tečně jsem použila záměrně, protože již v průběhu 
měsíce srpna proběhla první etapa oživení prostor 
hlavní budovy, byly podniknuty první kroky k po-
souzení technického stavu hlavní budovy. Zároveň 
je nutné pokračovat v plánovaných akcích bývalé-
ho pana ředitele a zřizovatele. Tou hlavní je rekon-
strukce školní budovy pro část dě   z prvního stup-
ně v Žitomířské 760, a to včetně vzduchotechniky.

Novinkami, které pocí   žáci, jsou také dvě nové 
odborné učebny. Jejich funkčnost a efek  vitu bu-
deme moci poznat teprve letos. Kvůli přerušení 
a omezení provozu škol na jaře nebyla možnost 
tyto učebny využívat a uvést do nich žáky. Na této 
akci nemám já sama žádný podíl, poděkování je 
zde na místě směrem k bývalému vedení a zřizo-
vateli školy.

Změny proza  m plánuji jen drobnější. Podrobněji 
musím poznat chod školy, její zavedené zvyklos  , 
tradice, systém výuky. Sázím na zkušený pedagogic-
ký sbor, na přívě  vou atmosféru, ochotu spolupra-
covat, pracovitost, na op  mismus, humor a kvalitní 
lidské vztahy. Toto vše jsem za krátkou dobu svého 
působení na škole měla možnost poznat.

Ráda bych se více poznala se žáky mimo tradiční 
předměty. Můžeme se potkávat třeba při školních 
snídaních, s třídními učiteli na pravidelných tříd-
nických hodinách, ve školním parlamentu. Nápadů 
je více.

Budete učit nebo už učíte nějaké předměty?
Každý ředitel je ve většině případů pedagogem, 
i když v přímé výuce stráví méně času než jeho ko-
legové. Učím na prvním i druhém stupni předměty 
svět práce a prak  cké činnos  .

Budete pokračovat v některém z programů býva-
lého pana ředitele?
Samozřejmě ano. Zmíním například projekt Šablony 
I, II pro základní školy, do něhož je škola několik let 
zapojena, hodláme vstoupit do Šablon III tak, aby 
plynule navazovaly na předchozí. Podporuji také 
projekt Ovoce do škol, programy pro prevenci sociál-
ně patologických jevů. Školu, žáky a rodiče také čeká 
rozšíření programu Bakaláři o další moduly. On-line 
výuku připravujeme za použi   Microso   Teams.

Budou zahraniční školní zájezdy?
Vzhledem k současné situaci nelze v tomto směru 
nic plánovat. Bezpečné je být zde.

Bude někdy možnost volitelného jazyka, ne jen 
němčiny?
Rozšíření nabídky o další cizí jazyk patří k mým před-
stavám. Zde se nabízí španělš  na, ale například i rus-
ký jazyk. Podle výsledků průzkumu zájmu žáků se 
rozhodne, jakého vyučujícího budeme potřebovat.

Rozhovor s novou paní ředitelkou Mgr. Jitkou Majerovou
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Příležitost povědět si, jak se ve třídě cí  me a zjis  t o sobě trochu víc, dostali jednoho slunečného dopoled-
ne žáci 3. A ze ZŠ Tyršova. Celá třída se to  ž místo vyučování vypravila do parku, kde byl pro dě   přichystán 
blok krátkých her proložených společným povídáním. 

Program pro dě   v parku vedla psycholožka Mgr. 
Alexandra Kecová a byl realizován díky projektu 
„Sdílené rados   a stras   škol ORP Český Brod III” 

(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647). Žáci 
si během dvou vyučovacích hodin zahráli několik 
her. Nejprve společně vymýšleli, jaká pravidla musí 
všichni dodržovat, aby nám při společné práci a po-
vídání v kroužku bylo příjemně a nikdo se nebál 
povědět, co si myslí. Pro dě   to byla někdy tak tro-
chu hádanka – třeba zjis  t, co má s prací v krouž-
ku společného tříhlavý drak. Pak žáci dostali úkol, 
který, pokud dě   spolupracují, má jednoduché ře-
šení, ale nikdo ho nedokáže vyřešit sám. Při stavbě 
věže si skupinky dě   vyzkoušely, co spolupráci ve 
třídě pomáhá a co naopak společné práci škodí. Při 
jiné hře se žáci zase dověděli, jak se kdo z nich ve 
třídě cí  . Společně pak hledali cesty k tomu, aby 
se ve třídě mohli cí  t dobře úplně všichni. Dětem 
se ve hrách dařilo hezky spolupracovat a čas nám 
příjemně uplynul.

Kateřina Sedláčková,
třídní učitelka 3. A, ZŠ Tyršova

Hry v parku

29Ze společnosti
Plánujete nakoupit nové učebnice?
Učebnice se vyřazují a doplňují průběžně. 

Plánujete pořídit do školy automat na jídlo?
Vaši otázku vnímám jako podnět k zamyšlení. 
Bylo by třeba zjis  t zájem ze strany žáků, rodičů 
a na druhé straně možnos   současné nabídky pro 
školy. Jsou stanovena pravidla tzv. pamlskovou vy-
hláškou, kterou se musíme řídit. Primárně je pře-
devším na zodpovědnos   rodičů, jaké jídlo dětem 
do školy dávají.

Co hodláte udělat s vandalismem a nevhodným 
chováním ve škole?
Ve škole máme všechna pravidla chování a jedná-
ní zahrnuta ve školním řádu a dále v minimálním 
preven  vním programu. V běžném životě se také 
všichni řídíme stanovenými pravidly. Následků je-
jich porušování by si měl být vědom každý sám, 
tedy i žáci. Jsem zastáncem prevence, domluvy 
a dohody na dalším společném řešení. Samozřej-
mě každé nežádoucí chování a jednání má své dů-
vody. Hledejme příčiny, pracujme s nimi společně 
se žáky, s rodiči, s výchovnou poradkyní, s třídními 
učiteli, s třídním kolek  vem. Pro tuto oblast připra-

vuji Peer programy, které jsou úspěšně využívány 
při prevenci rizikových jevů chování prostřednic-
tvím předem připravených a odborně informova-
ných vrstevníků žáků základních škol.

Jaká zpřísnění ve škole plánujete kvůli koronaviru? 
Povídáme si spolu v čase, kdy je epidemiologická 
situace v republice i našem regionu poměrně zá-
važná, narůstají počty nakažených i mezi dětmi. 
Vedení škol nemůže z vlastního rozhodnu   zavádět 
nějaká zpřísnění, musí pouze důsledně vyžadovat 
stávající zavedená opatření a řídit se pokyny, které 
se do škol dostávají od ministerstev, hygienických 
stanic. Musím konstatovat, že dosavadní zavedená 
opatření, jako jsou pravidla nošení roušky, hygiena 
rukou a udržování odstupů, všichni žáci respektují 
a dodržují. V tomto ohledu je namístě dě   pochvá-
lit. O opatřeních s nimi mluvíme, podle věku dě   
na patřičné úrovni probíráme všechny souvislos  . 
Díky této nepříjemné situaci se dě   učí být zodpo-
vědné samy k sobě i k ostatním. 

Kateřina Majerová, Amálie Burianová
a Valérie Vebrová, 9. A, ZŠ Tyršova 
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Atle  cký čtyřboj družstev v Kolíně

30 Ze společnosti

Nový školní rok nám začal a my jsme se kromě společného učení ve škole mohli vrá  t také k tomu, co 
máme hodně rádi, což je sportování ve škole a také účastnění se sportovních akcí.

Hned na začátku září byla pro naše atlety naplá-
novaná první sportovní soutěž – atle  cký čtyřboj. 
Dě   byly natěšené na nové sportovní výzvy a vý-
kony. Atle  cký čtyřboj se uskutečnil na atle  ckém 
stadionu Mirka Tučka v Kolíně, kterého se kromě 
družstva našich starších žáků a žákyň zúčastnila zá-
stupci Kouřimi, Peček či Kolína.

Hned po příjezdu a registraci soutěžící rozehřá-
la společná rozcvička, kterou měl na starost atlet 
z Čáslavi. Poté už se šlo na jednotlivé disciplíny. 
První disciplínou atle  ckého čtyřboje byl běh na 
60 metrů. Tato disciplína se našim dívkám ná-
ramně povedla a vytěžily z ní nejvíce bodů, stejně 
i naši chlapci nezklamali. Další disciplínou čtyřboje 
byl hod kriketovým míčkem, který byl zejména do-
minantou našeho sportovce Lukáše Hejdy. Za jeho 
výkon by se určitě nestyděl ani profesionální spor-
tovec. Ve skoku do dálky jsme nasbírali další cenné 
body do celkového hodnocení, závěr patřil vytrva-
lostním běhům. Chlapci běželi 800 metrů a děvča-
ta si „střihla“ 500 metrů. Po náročných sportovních 
výkonech, kde si mnoho žáků vytvořilo svůj osob-
ní rekord, jsme se nedočkavě očekávali vyhlášení 

výsledků. Naši reprezentan   dopadli velmi dobře, 
na celkovém prvním místě se umís  l žák naší školy 
Lukáš Hejda, stejně tak v kategorii starších dívek 
obsadila první místo naše Iva Novotná. V celkovém 
výsledku družstev chlapci obsadili první místo, 
děvčata skončila na stříbrné příčce. 

Děkujeme našim úspěšným atletům a atletkám za 
vzornou a úspěšnou reprezentaci školy. 

Věříme, že bude co nejdříve lepší epidemiologická 
situace a budeme se během školního roku moci 
účastnit dalších nejen sportovních akcí.

Nikola Znamínková, ZŠ a PrŠ Český Brod
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V neděli 6. září 2020 jsme na atle  ckém stadionu na Ku  lce uspořádali naši tradiční soutěž v požárním 
útoku Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín.

Byť je činnost nejen v požárním sportu díky
Covid-19 omezena a i my jsme řešili, zda soutěž 
uspořádat, pus  li jsme se do toho. Už na pozvánce 
jsme informovali, že počítáme i s variantou, že nám 
pořádání soutěže nebude dovoleno. Pak by dě   
od nás dostaly „domácí úkol“ a tak jako ve škole, 
proběhlo by hodnocení a vyhodnocení za pomoci 
internetu. Naštěs   k tomu nedošlo a i ze strany sbo-
rů dobrovolných hasičů byl zájem o účast, všechna 
přihlášená družstva k naší rados   přijela. Z okresu 
Kolín, Nymburk, Praha-východ, Příbram a Hlavního 
města Prahy v neděli odpoledne odstartovalo cel-
kem 10 družstev, které doplnilo tradičně jak druž-
stvo mimo soutěž (dě   do 3 let), tak dvě družstva 
složená z vedoucích.

Vzhledem k veškerým opatřením a množícím se 
pozi  vním případů Covid-19, jsme se snažili o co 
největší možné opatření, které jsme mohli zajis-
 t. Byť jsme nemuseli, připravili jsme pro jednot-

livé sbory od sebe oddělené prostory, tak aby se 
účastníci mezi sebou pokud možno nepotkávali 
(sbor o jednom družstvu 5 m široký prostor, sbor 
o dvou družstvech 7 m široký prostor; mezi nimi 
vždy 2 m mezera). Zrušili jsme i společný nástup. 
Dě   nastoupily pouze v rámci svého prostoru. Stej-
ně tak při závěrečném vyhodnocení. Diplomy, me-
daile a ceny pro soutěžící včetně dárkových tašek 
pro jednotlivé sbory obdrželi vedoucí, kteří je svým 
svěřencům sami rozdali. I výběr ceny pro sbor byl 
letos ovlivněn situací okolo nás, předpokládáme, že 
obsah „covidové tašky“ bude plně využit. Její menší 
verzi obdrželi i  , kteří nám s organizací pomáhali.

Pro náš sbor ale neznamenala soutěž pouze její 
uspořádání. Poprvé na něm startovaly i naše dě  ! 
Obnovili jsme činnost mládeže, a tak se početným 
rodinným příslušníkům předvedla hned dvě naše 
družstva. Za pomoci vedoucích Pavly a Terky z Tucho-
raze tak zdárně zahájily své působení mezi hasiči.

Jak již bylo uvedeno, i tentokrát soutěžili nejen 
vedoucí jednotlivých družstev, ale jako každý rok 
i družstvo dě   do tří let, kterým zdatně vypomoh-
li jejich starší sourozenci. Např. dvouletým Aničce 
a Terezce na proudu pomohli Domča s Ráďou, naši 
pě  leťáci. Ti tu ostatně sami takto začínali – po-
chopitelně, vždyť u hasičů mají oba rodiče. Stejně 

tak jako Honzík z Ratenic nebo Cen  k z Tuchoraze, 
který má u hasičů tetu. Tito kluci patří do našeho 
kolek  vu, byť jsou členy jiných sborů.

Putovní pohár si i v letošním roce odvezlo per-
fektně natrénované družstvo přípravky z Ovčár. 
Gratulujeme pravděpodobně k poslednímu pohá-
ru těchto dě  , protože příš   rok už přestupují do 
mladších žáků.

Závěrem nám dovolte poděkovat za podporu part-
nerům naší soutěže, a to: Bohemia Apple, družstvo, 
Hasičské vzájemné pojišťovně, a. s., Ing. Jaroslavě 
Pokorné Jermanové, hejtmance Středočeského 
kraje a městu Český Brod. Jen díky nim mohla být 
soutěž uspořádána.

Kompletní fotogalerii naleznete na h  ps://sdhces-
kybrod.rajce.idnes.cz.

Lída a Vojta, vedoucí mládeže SDH Český Brod
Foto: Kateřina Čížková

Českobrodská přípravka na startu
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Mistrovství ČR žen
O víkendu 5. - 6. 9. 2020 se konalo 28. Mistrovství 
České republiky žen v Rychnovku u Jaroměře. Nád-
herný areál doplnilo skvělé počasí a tak si šampio-
nát užívalo i družstvo žen z Českého Brodu, které 
nakonec přivezlo tři cenné kovy. Navíc naše hráčka 
Veronika Tymichová získala ocenění „nejlepší sme-
čařka mistrovství“.

Dvojice 5. 9. 2020
V sobotu se na šampionát sjelo krásných 14 dvojic 
z původně šestnác   přihlášených. Český Brod do-
vezl 3 sestavy. Brodské céčko i béčko skončilo svou 
cestu turnajem ve čtvr  inále a áčko v semifi nále. 
Bitva o nejcennější kov se tentokrát nekonala, ale 
vybojovaný bronz nás také těší. Kvalita soupeřek 
každým rokem stoupá a družstva ze Santošky a Vr-
šovic předvedly krásné fi nále, ve kterém rozhodl 
poslední možný míč, zlato si odvezly Vršovice. 

Konečné pořadí turnaje (dvojice):
1.  TJ Sokol Praha-Vršovice II A (Foj  ková, Strejčov-

ská, Kulhánková)
2.  DTJ Santoška B (Zachová, Plechatá)
3.  TJ SLAVOJ Český Brod A (Cibulková, Tymichová, 

Sýkorová)
4.  TJ Útěchov (Malátová, Schützová, Ličáková)

Trojice 6. 9. 2020
V neděli se prezentovalo 12 trojic. Naše dvě brodské 
sestavy lehce postupovaly pavoukem, až na sebe 
bohužel narazily v semifi nále, ze kterého vyšlo vítěz-
ně áčko. V boji o bronz pak brodské béčko naprosto 
přehrálo celek Čelákovic a další medaile byla doma. 
Boj o tu zlatou byl už podstatně těžší a nakonec o je-
den bod našemu áčku unikla. Přestože po prvním 
setu to vypadalo na jasné vítězství Brodu, soupeřky 
se nakonec zvedly a stejně jako v sobotu vyhrály Vr-
šovice posledním možným bodem ve tře  m setu.

Konečné pořadí turnaje (trojice):
1.  TJ Sokol Praha-Vršovice II A (Foj  ková, Kulhánko-

vá, Tejkalová, Řezáčová, Řeháková)
2.  TJ SLAVOJ Český Brod A (Cibulková, Tymichová, 

Sýkorová, Červenková)
3.  TJ SLAVOJ Český Brod B (Bálková, Möglichová, 

Chuchlová)
4.  TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice (Matysková, 

Vaňátková, Šedová)

Muži přeborníky kraje a okresu
Tře   víkend v září bylo co slavit. Mužům letošní 
zkrácená sezona rozhodně v soutěžích družstev vy-
šla. V sobotu už bylo jasné, že mohou slavit muži 
„B“, protože se stali přeborníky kraje a v nedě-
li se k nim připojili i muži „C“, kteří po domácím 
jednoznačném vítězství nad soupeřem z Přišimas 
získali prvenství v okresním přeboru po dlouhých 
19 letech (naposledy 2001). Speciálně Honzovi Vo-
káčovi, dlouholetému hráči a neskutečnému srd-
caři, chtěli spoluhráči tuto výhru dopřát k blížícím 
se šedesá  nám. Ještě bych ráda vyzvedla fakt, že 
v těchto soutěžích mužů nastupují naše mladé na-
děje - dvanác  le   žáci. Všem gratulujeme!

Lenka Cibulková, nohejbal Český Brod

Vydařená sezóna mužů i žen - nohejbal
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Bronzový návrat do závodního procesu

Sport 35

První víkend v říjnu konečně proběhly vytoužené závody v gymnas  ckém aerobiku. Corridoor tým ze So-
kola Český Brod vyrazil se všemi svými závodníky. Do Prahy se sjeli soutěžící z blízka i daleka, aby konečně 
mohli poměřit síly s konkurencí. Po sedmi měsících jsme se opět mohli potkat, inspirovat a získat sílu 
a mo  vaci dál na sobě pracovat. Všichni závodníci ukázali, že v pauze nezaháleli, dokázali pilně trénovat 
doma a poté i v tělocvičně.

A jak jsme si vedli? Tým ve složení Alžběta Sach-
lová, Sára Tománková, Adéla Součková předvedl 
povedenou sestavu a  m si vysloužil 3. místo. V ka-
tegorii 12-14 let jsme měli zastoupení zkušeného 
tria Aneta Blechová, Barbora Školová, Dominika 
Macháčková. I tomuto týmu se v silné konkurenci 
podařilo se svou originální sestavou získat krásnou 
bronzovou příčku. V kategorii maxi týmů soutěžily 
dívky Alžběta Sachlová, Bára Šimková, Sára Tomán-
ková, Kateřina Šmejkalová, Adéla Součková a starší 
tým Lucie Blažková, Eliška Drbohlavová, Anita Hy-
bešová, Růžena Janichová. Oba týmy si odvážely 
bronzové medaile. V kategorii sportovních týmů 
nás reprezentovaly tři skupiny. Nejmladší „Rusla-
na“ získala 2. místo, „With or Without you“ si vy-
bojovaly bronz a nováčci ve starší kategorii „Po-
le  me“ obsadili 7. místo. A v neposlední řadě se 
závodů účastnili i mladičcí „Kuchaříci“. Tento tým 
měl největší diváckou podporu a získal, pro nás 
tento závod oblíbenou, bronzovou medaili.

Děkujeme všem závodníkům za reprezentaci klu-
bu, rodičům za podporu a trenérům za čas a ener-
gii, kterou věnují svým svěřencům. 

Teď už nám nezbývá než doufat, že to není posled-
ní závod a že budeme moci pokračovat dál.

Eliška Strakošová, Corridoor

NABÍDKA POMOCI 
Senioři, osamělé nebo tělesně pos  žené osoby, dále osoby v karanténě, o které se nemá kdo 
postarat, v případě potřeby zajištění nákupu či vyzvednu   léků v lékárně mohou požádat 
strážníky městské policie o pomoc na telefonu 321 612 212 nebo 734 346 669. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Odbor klubu českých turistů Český Brod uspořádal v sobotu 3. října 2020 již 54. ročník dálkového pochodu 
a cykloturis  cké jízdy Českobrodská padesátka.

Akce se zúčastnilo 132 turistů – 115 jich startovalo 
na pěších trasách (14 km – 25 účastníků, 18 km – 50 
účastníků, 26 km – 16 účastníků, 38 km – 6 účast-
níků a 50 km – 18 účastníků) a 17 jich startovalo 
na cyklotrasách (42 km – 5 cyklistů a 67 km – 12 
cyklistů). Akci zajišťovalo šest pořadatelů. Startovní 
a cílová kancelář DP a CTJ byla v zasedací místnos   
Informačního centra Český Brod. V prostoru startu 
a cíle pořadatelé dbali na dodržování vyhlášených 
opatření pro   šíření koronaviru – počet přítomných 
turistů a pořadatelů byl zde regulován na maximál-
ně deset osob a všichni museli používat roušky. 
V prostoru startu a cíle a na obou občerstvova-
cích kontrolách byla k dispozici dezinfekce. Dalších 
sedm kontrol řešili pořadatelé jako samokontroly. 
Po předchozích deš  vých a chladnějších dnech 

panovalo při „padesátce“ počasí pro turis  ku jako 
stvořené – bylo polojasno až skoro zataženo, bez 
deště, s ranní teplotou 13 °C a odpolední teplotou 
až 24 °C.

V cíli dostal každý účastník pamětní diplom a od-
znak (buton) akce. První turista v cíli vylosoval 15 
účastníků, kteří dostali městem věnovaná trička 
Český Brod – královské místo pro život a čokoládu. 
Stejně byli odměněni i nejstarší účastník akce Fran-
 šek Znamenáček (92 let) z Říčan a nejmladší účast-

ník Jonáš Hübsch (rok narození 2019) z Peček.

Ing. Václav Čokrt,
odbor KČT Český Brod

Českobrodská padesátka 2020
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Ku  lka v pohybu jinak, fotbalové soutěže 
v plném proudu a zelenající hlavní hřiště

Sport 37

Letošní rok je plný překvapení, změn a novinek. A ani na Ku  lce tomu není jinak. Jarní akce jsme byli nuceni 
přesunout na podzim. A některé zvládneme zrealizovat, u jiných uvidíme, jak se situace vyvine. 

Májový turnaj jsme museli zmenšit, ale s  hli jsme 
ho ještě před uzavřením stadionu pro diváky. Naše 
nejmenší fotbalové naděje (ročník 2015 a mladší) 
v rámci něj odehráli svůj úplně první fotbalový zá-
pas. A bylo to znát. Ale dě   jsou to šikovné a už 
během zápasu bylo vidět znatelné zlepšení. První 
krůčky zkrátka někdy bolí, ale výsledek stojí za to. 

I Ku  lku v pohybu jsme udělali jinak. Nechtěli jsme 
nikde fronty, mnoho pomůcek ani přímou asistenci 
dohlížejících dospělých. Takže jsme vynechali tra-
diční koně, pavouky, au  čka i sbírání razítek, o to 
víc se běhalo, kopalo, skákalo... Po propršené so-
botě si opravdu mnoho rodin udělalo procházku 
na Ku  lku, ta  nkové a maminky se zapojili do her 
a na všech bylo vidět, že jsou rádi za krásné spor-
tovní odpoledne na čerstvém vzduchu. 

Také mládežnické fotbalové soutěže jsou v plném 
proudu. Největší radost máme z dorostu. Z praž-
ských výběrových klubů se k nám vrá  li kluci, kteří 
hráli dorosteneckou ligu, a nyní usilují o probojo-
vání do B týmu mužů. Ročníky 2008 a mladší se 

účastnily celostátních turnajů Ondrášovka cup. Tři 
naše ročníky postoupily do druhého kola, kde se 
už potkali i s týmy, co hrají mládežnické ligy. V dru-
hém kole dosáhl ročník 2010 skvělého výsledku 
a z druhého místa postupuje mezi nejlepších 65 
v ČR. Kluci netrpělivě vyhlíží, koho do skupiny do-
stanou, co třeba Spartu, Boleslav, Hradec, Příbram 
a mnoho dalších. 

Od září znovu funguje Klub Ku  lka, naše mimo-
školní družina. Po obědě se na hřiště přemís   dě   
z prvního stupně ZŠ, sportují nebo si hrají na čers-
tvém vzduchu. Většina dě   poté odchází na Ku  lce 
na svoje sportovní ak  vity, ať je to fotbal, atle  ka 
nebo všeobecná sportovní příprava. 

A na závěr pro naše věrné fanoušky – už se nám 
hlavní hřiště zelená, už sekáme, hnojíme, zalévá-
me... A těšíme se na jaro, až ho v reálu vyzkoušíme. 
Děkujeme městu Český Brod, MŠMT a Pošembeří, 
že podporují naše ak  vity na Ku  lce.

Iveta Librová, SK Český Brod 
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KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Ve čtvrtek 12. listopadu 2020 od 15.30 hod. zveme všechny dě   a jejich rodiče nebo prarodi-
če na odpolední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky, vstup volný.

Těšíme se na vás, čtení sluší každému!

V pondělí 7. září, ve čtvrtek 10. září a v pondělí 14. září proběhlo v naší knihovně slavnostní pasování žáčků 
loňských prvních tříd na Malé čtenáře, odložené z plánovaných červnových termínů.

Všichni letošní druháčci ze ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomíř-
ská a ZŠ Přistoupim se projeli naším knihovnickým 
vláčkem, vybrali si jeden vagónek s pohádkovou po-
stavičkou, zkusili přečíst jednu větu z pohádkového 
příběhu a společně hledali odpovědi na doplňující 
otázky. Na oplátku jsme jim přečetli pohádku o ma-
šince Hádalce, ze které se stala mašinka Hádanka. 
Všechny dě   dokázaly, že i přes nepříznivé okolnos-
  se dokonale skamarádily s písmenky, proto jim 

naše Písmenková královna mohla předat pasovací 
lis  nu s  tulem Malý čtenář. Od své paní učitelky 
dostaly navíc knihu spisovatelky Lenky Rožnovské 
Katka a klokan ze šuplíku z projektu Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka, do kterého se naše knihov-
na v loňském školním roce poprvé přihlásila. Tato 
kniha je vydána výhradně pro účastníky projektu 
a nelze ji koupit v běžné knihkupecké sí  .

Ve čtvrtek 1. října se v naší knihovně poprvé sešel 
čtenářský klub. Cílem našich setkávání je podpora 
čtenářství jak začínajících, tak již pokročilých čte-
nářů. Různorodými ak  vitami se snažíme dětem 
pomoci lépe porozumět textu, naučit se mluvit 
o čteném, vžít se do postavy nebo vymyslet vlastní 
konec příběhu. Seznámili jsme se s rodinou Kníž-

kových, která nás bude provázet knižním světem, 
prošli jsme se po jejich domě, ve kterém jsme ne-
našli místnost bez knih. Každý účastník pracoval se 
svojí rozečtenou knihou a nakonec jsme vymýšle-
li, jaký dárek by našemu hrdinovi udělal největší 
radost nebo mu pomohl. Další čtenářský klub je 
naplánován na 5. listopadu, tentokrát nás čeká 
společná práce s jednou knihou, ke které bude při-
praven další program.

Při příležitos   prvního setkání čtenářského klubu 
jsme také představili naši novou studovnu. Míst-
nost je vybavena pohodlným gaučem a křesílky, 
nechybí pracovní stoly a připojení wifi . Zváni a ví-
táni jsou všichni čtenáři, studen  , žáci. Těšíme se 
vás, čtení sluší každému!

Jitka Šrajerová, Městská knihovna/CVIK

Od pasování ke čtenářskému klubu
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Vybíráme z knižních novinek

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

Monika Zgustrová: Oblečené k tanci na sněhu
Kniha zachycuje auten  cká svědectví deví   žen, které se dostaly do spárů jednoho z nejdě-
sivějších totalitních režimů lidských dějin, a přece se nezlomily a dokázaly se alespoň zčás   
vrá  t do normálního života. Zgustové hrdinky líčí nejen své děsivé zkušenos   s prostředím 
stalinských lágrů, ale také nesnáze onoho „návratu“. Všechny se shodují na tom, že se jim 
podařilo přežít zejména proto, že se upnuly na literaturu a poezii, nalezly krásu i ve zcela 
odlidštěných podmínkách a že jim pobyt v táborech pomohl uvědomit si, jaké hodnoty 
jsou skutečně důležité. I přes dras  cké téma je kniha oslavou života a vyznívá pozi  vně.

Miloš Doležal: Pepito (ne)plivej
Červen 1945, válka skončila a krajem táhne podivné procesí: skupina skautů a velbloudice, 
které říkají Pepito. Příběh je napsaný podle skutečné událos  , skau   z Havlíčkova Brodu 
našli v lesích zatoulanou velbloudici a - jak velí jedno ze skautských přikázání – rozhodli se 
jí pomoci a exo  cké zvíře zachránit. Jejich společná cesta trvala týden, z Havlíčkova Brodu 
přes Golčův Jeníkov, Čáslav, Kutnou Horu, Kolín a Úvaly až do pražské ZOO. Jako malý skaut 
se záchrany zvířete účastnil mj. i fi lmový režisér Miloš Forman. Součás   knihy jsou jedineč-
né archivní fotografi e ze skautské cesty a ilustrace současného výtvarníka Jakuba Grece.

Stanislava Jarolímková, Jan Rosák: Od andělů po žárovky
Víte, že Kleopatra nebyla zdaleka tak krásná, jak se traduje? Tušíte, co dělali čichaři? 
A pravděpodobně váš překvapí, že v historii rozhlasu fi gurovaly myši a mokrý pes. Vítejte 
v zákulisí dějin! Historičku Stanislavu Jarolímkovou a moderátora Jana Rosáka spojuje 
kromě zájmu o historii také populární rozhlasový pořad. Z jejich rozhovorů vznikla kni-
ha, která v českých i světových dějinách objevuje překvapivé, neuvěřitelné a málem 
zapomenuté příběhy. Procházka historií je to opravdu pestrá, od uměleckých památek 
k novodobým technickým objevům, zkrátka od andělů po žárovky...

Petr Sýkora: Sklíněné korálky
Historický příběh čtenáře zavádí do zámku ve Velkých Losinách a jeho okolí na konci 17. sto-
le  , do míst nechvalně známých čarodějnických procesů. Milostný vztah princezny Anny Vi-
lemíny a statkářova syna Michala se odehrává na pozadí inkvizičního běsnění soudce Bobliga 
a jeho poskoků. Díky autorovu citu pro téměř fi lmové vyprávění lze román číst jako sequel 
ke knize Kladivo na čarodějnice Václava Kaplického (1963) a stejnojmennému fi lmu Otakara 
Vávry (1969), zdůrazňuje stejná nadčasová témata: souboj jedince pro   dobové zvůli a da-
vové manipulaci, boj pravdy a lži, čerpá přitom z dobových a regionálních zvláštnos  .
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40 Píšete námRedakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubriky

ani neprovádí jazykové korektury.

Lidé se zdravotním pos  žením potřebují v konkrétních oblastech podporu. Díky tomu jsou schopni zvládat 
běžné činnos   ve svém životě, buď zcela samostatně, nebo s nižší mírou pomoci od okolí.

Organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. v rámci 
služby Sociální rehabilitace bezplatně nabízí lidem 
s mentálním pos  žením nebo jiným zdravotním 
znevýhodněním několik možnos  . Lidské potřeby 
jsou různé a Rytmus se snaží uživatelům být  m 
správným průvodcem cestou k soběstačnos  . Sta-
čí si promyslet, v čem člověk potřebuje pomoc, 
oslovit pracovníka ve službě a pak si na společné 
schůzce vybrat z nabízených druhů podpory. Také 
člověk může požádat o základní poradenství pro 
svou situaci.

Nejčastěji se na Rytmus lidé se zdravotním po-
s  žením obracejí se žádos   najít a udržet si práci 
v běžném (nechráněném) pracovním prostředí. 
Podporované zaměstnávání stavíme na individu-
ální podpoře zájemců o práci a jejich budoucích 
zaměstnavatelů. Při spolupráci usilujeme o vytvo-
ření stabilního a perspek  vního pracovního vztahu 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

V rámci Tranzitního programu společně se studenty 
prak  ckých a jiných škol pracujeme na jejich uplat-
nění na otevřeném trhu práce již v rámci studia. 
Významná podpora studentů se zdravotním pos  -
žením a jejich rodičů při přechodu do dospělého 
samostatnějšího života a své první práce po škole 
je skrze individuální pracovní praxe a skupinové ex-
kurze u zaměstnavatelů v regionu.

Nabízíme také trénink prak  ckých dovednos   
spojených např.: s cestováním, vařením, prací na 
počítači, hospodařením s penězi, sebeobsluhou, 
bezpečnost on-line či zvládání nebezpečných si-
tuací a první pomoci. Trénink probíhá nejčastěji 
individuální formou v prostorách organizace nebo 
v terénu. Každý kurz je ušitý na míru konkrétním 
lidem a v případě zájmu je možná i skupinová for-

ma. Velmi oblíbený je kurz Vaření, kde se lidé učí 
připravit si teplé jídlo. Také práce s počítačem nijak 
nezaostává. I lidé s pos  žením s oblibou využíva-
jí moderní technologie. Vyhledávají na internetu 
informace dle svých zájmů a potřeb, komunikují 
přes sociální sítě. Za zmínku stojí akreditovaný 
rekvalifi kační kurz Obsluha osobního počítače. Ab-
solventům může získané osvědčení pomoci nejen 
k nalezení práce v administra  vně, ale také zvýšit 
sebevědomí, že i přes své znevýhodnění zvládli 
více, než jiní čekali.

Závazkem pro realizaci spolupráce a pomoci lidem 
s jakýmkoliv zdravotním pos  žením je jejich zájem 
o naše služby, a také schopnost našich pracovníků 
přizpůsobit se individuálním potřebám při zvládá-
ní překážek, které se v životě lidem se zdravotním 
pos  žením objevují. Dbáme i na místní dostup-
nost služeb lidem se zdravotním pos  žením, proto 
konzultace mohou dle domluvy probíhat v Kolíně 
i v Kutné Hoře.

Nikdo nemusí být na staros   sám.

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.,
Sociální rehabilitace,
Bc. Kateřina Větrovská,
773 391 190, 327 312 307,
vedouci.kh@rytmus.org,
Hornická 209, 284 01 Kutná Hora,
odloučené pracoviště: Komenského 375, 280 02 Kolín,
www.rytmusstrednicechy.cz

Flexibilní služba v regionu pro lidi se zdravotním pos  žením
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Zábava 41
Sudoku
Ob  žnost – těžká

Ob  žnost – středně těžká
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DRAKIÁDA

www.leccos.cz
www.psohlavci14.cz

www.cesbrod.cz

LECCOS, z. s. a Psohlavci 14
pořádají 17. ročník akce: 

Sportovní 

a „dračí“ soutěže 

o hodnotné ceny

Zábavné odpoledne 
plné sportovních disciplín 
pro malé i větší

na horním hřišti u ZŠ Žitomířská

sobota 7. 11. 2020 
od 14.00 hodin

Startovné 
20 Kč

Výtěžek ze startovného bude použit na podporu aktivit NZDM Klub Zvonice.
Akce byla finančně podpořena Městem Český Brod.

ZMĚNA TERMÍNU!



Evropská unie
Evropský sociální fond

mama015_inzerat-staz-malta_A5.indd   1 02.10.2020   10.04:





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

SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
nebo volejte na telefonní čísla

321 622 475, 723 931 999

PRACOVNÍ DOBA:
Po-Pá    8.30 – 12.00

13.00 – 16.30

So    8.30 – 11.00

JIŘINA MARKOVÁ / ČESKÝ BROD
NÁBYTEK

PREFERUJEME ŠIROKÝ SORTIMENT NÁBYTKU

OD ČESKÝCH VÝROBCŮ ZA ROZUMNÉ CENY



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.

   / Baby Friendly / turistika
 / cyklovýlety /
/ /  romantika . . .

Rokytnice 
nad Jizerou

602 600 301 apartmanmichaela.cz



a

č. 1
V ČESKÉ REPUBLICE 
V PRANÍ A SUŠENÍ*

4 000 Kč1 000 ZPĚTAŽ

Akce platí od 1. 10. do  30. 11. 2020 a vztahuje se jen na vybrané modely.
Více informací na www.aeg.cz/bezobav

www.dmelektro.cz

Dokonale ochrání každý kousek 
vašeho oblečení.
BEZ OBAV.

Kupte si sušičku nebo 
set pračky a sušičky 
AEG v DM elektro
a získejte PENÍZE ZPĚT!





P ezu ní 4 kol 
599,- s DPH

Vým na motorového oleje v etn t
2.900,- s DPH

AKCE 1 + 1 - SLEVA 500,-
(vý a oleje + p 4 kol)

Otevírací oba: Po – Pá 8:00 – 17:00
Chráš any 11, eský Bro  282 01





Připravte se
na další vlnu

Akce platí do 15. 11. 2020. www.nordictelecom.cz

Je dobré být připraven na jakékoli vlny, které 
život přinese. Náš stabilní internet na doma 
bez závazku pro vás teď máme za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Nová
Nordic TV

-100 Kč
na 6 měsíců

Balíček
5G Internet + TV

-350 Kč
na 6 měsíců

Nordic 5G 
Internet

-200 Kč
na 6 měsíců



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 

UKLÍZE KA 
Zkrácený pracovní úvazek 

Akademie doučování 
nabízí online doučování 

matematiky a fyziky.

Tel.: 607 570 747



+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, SKLADNÍKA a MONTÁŽNÍKA
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

✳ KOMPLETNÍ hřbitovní architektura
✳ VÝROBA HROBŮ urnových, jednohrobů, 

dvojhrobů, hrobek
✳ OPRAVY a renovace hrobů
✳ PÍSMO, přípisy a gravírace na pomníky
✳ KAMENNÉ DOPLŇKY (lampy, vázy, mísy)
Nabízíme také:
✳ Kuchyňské desky
✳ Parapety
✳ Kámen na gril
Profesionální jednání i výroba
ke spokojenosti zákazníka.
Zaměření a kalkulace zdarma!
SLEVA 10 % po předložení tohoto inzerátu.

Suvorovova 1568, Český Brod
+420 777 004 985, +420 777 195 527

www.kamenictvi-skrivany.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:
• velmi zajímavé plato-

vé ohodnocení

• práce na HPP, příjem-

né pracovní prostředí

• příspěvek na stra-

vování, individuální 

pracovní bonusy

• práci ve velmi 

moderním pracovním 

prostředí

• možnost profesního 

růstu

• technická i jazyková 

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 stanove-

ných objemů výroby

• zapisování požado-

vaných hodnot

• pravidelné provádě-

ní kontrol kvality

• diagnostikování 

a řešení veškerých 

poruch strojů

• spolupráce s kolegy

Požadujeme:
• SŠ vzdělání ideálně technic. směru v oboru 

elektro (mechanik – elektronik, elektrotechnik, 

mechatronik, automechanik), maturita výhodou, 

nikoliv podmínkou

• uživatelská znalost práce na PC – nutná pro 

servisování a nastavování výrobních technologií

• praxe se seřizováním a servisováním strojů ve 

výrobě výhodou

• praxe v oboru opravář zemědělských či staveb-

ních 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

Nabízíme:
• zázemí velké evropské společnosti

• práci na hlavní pracovní poměr

• práci v novém, čistém a příjemném prostředí

• dotované stravování, stravenky

• zajímavý odměňovací systém

• možnost kariérního růstu

• výuku jazyků

• další firemní benefity

• nástup ihned nebo dle domluvy

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Práce vhodná i pro absolventy

Náplň práce:
• obsluha strojů 

ve výrobě 

• balení výrobků

• kontrola kvality

Požadujeme:
• ochotu pracovat na dvou-

směnný provoz

• spolehlivost, zodpovědnost

• manuální zručnost

• znalost AJ nebo NJ na komu-

nikativní úrovni výhodou

• praxe ve výrobě výhodou



Nezapomínejte kvůli koronaviru 
na zdraví svých očí
V Očním centru Praha poskytu-
jeme oční péči v plném rozsahu 
jak na operačních sálech, tak 
i v našich specializovaných 
ambulancích. To vše samozřej-
mě za splnění nejpřísnějších 
protiepidemických opatření.

„Jsme rádi, že naši pacienti zůstávají 
zodpovědní, aby se jejich stav ne-
zhoršil,” říká šéfchirurg Očního cen-
tra Praha doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., 
FEBO a  dodává: „V  oblasti očního 
lékařství jsou nejohroženější skupi-
nou senioři. Proto jsou u  osob nad 
60 let důležité pravidelné preventiv-
ní prohlídky zraku, a to i tehdy, kdy 
pacient žádný problém nepociťuje. 
V tomto věku se totiž mohou obje-

vovat vážná oční onemocnění, která 
ve výsledku mohou staré lidi ohrozit 
více než koronavirus.”

„Příkladem může být například 
věkem podmíněná makulární de-
generace (VPMD), která postihuje 
15  % seniorů,” říká pan docent Pa-
šta a  dodává: „Vlhká forma VPMD 
dokáže nevratně zničit zrak během 
několika týdnů nebo měsíců. Proto 
je důležitá včasná diagnostika.“ 

Dalším důvodem pro kontrolu zra-
ku je i zelený zákal neboli glaukom. 
Oko totiž může trápit zvýšený nitro-
oční tlak, o kterém lidé vůbec neví. 
Pokud není vysoký nitrooční tlak 
hlídán a  léčen, může být příčinnou 

Oční centrum Praha 

Jankovcova 1569/2c, Praha 7 - Holešovice

recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

vzniku glaukomu, který bývá nazý-
ván i  jako „tichý zloděj zraku”. Paci-
ent při něm totiž necítí žádnou bo-
lest či jiné obtíže, a bez povšimnutí 
tak dochází k  vážnému poškození 
zrakového nervu, které může vést 
až k úplné ztrátě zraku. 

Odkládat preventivní vyšetření by 
neměli ani diabetici. Důvodem je 
tzv. diabetická retinopatie. „Zákeř-
nost tohoto onemocnění spočívá 
především ve jeho nenápadnosti. 
Zpočátku se neprojevuje prakticky 
žádnými příznaky a až v pokročilém 
stádiu se projeví zhoršeným vidě-
ním, které v  tu chvíli už však nelze 
napravit, pouze zpomalit,“ vysvětlu-
je pan docent Pašta.

Onemocnění sítnice je třeba 
podchytit včas, hrozí i ztráta zraku!
Onemocnění sítnice je vždy 

velmi závažné a často nevratné 

a může vést až ke ztrátě zraku. 

Důležitá je včasná diagnostika 

a neodkladné zahájení léčby.

Řada onemocnění sítnice 
ve svém počátku probíhá 
skrytě a  až v  pokročilém 
stádiu se projeví zhorše-
ným viděním, které v  tu 
chvíli už však nelze napra-
vit, pouze zpomalit. 
„OCT angiografie je revoluč-
ní zobrazovací metoda sítnice, 
která oproti standardnímu OCT 
zobrazuje nejen stav jedno-
tlivých vrstev sítnice, ale zároveň 
i  funkčnost všech jejích struktur,” 
vysvětluje MUDr. Dana Černohubá, 
specialistka na léčbu sítnice a skliv-
ce Očního centra Praha. Speciální 
skenování sítnice tak dokáže od-
halit závažná onemocnění sítnice 
ještě v počátečním stádiu, kdy ještě 

pacient žádné příznaky nepociťuje. 
V  Očním centru Praha máme spe-
cializované centrum pro léčbu 
onemocnění sítnice, v rámci které-
ho pacient získá komplexní péči 

na jednom místě. „Pracovišť 
zabývajících se komplexní 

léčbou sítnice je v  sou-
časné době velmi málo, 
a pacienti tak často musí 

čekat až půl roku na ob-
jednání.

Bohužel při onemocnění sít-
nice si pacienti čekání nemohou 

dovolit. V našem centru máme pro 
pacienty minimální objednací lhů-
ty a  nejmodernější diagnostické 
a  léčebné přístroje,” sděluje paní 
doktorka Černohubá.
Oční centrum Praha je jedním 
z  mála specializovaných pracovišť 
v Praze a Středočeském kraji, které 
může poskytovat biologickou léč-
bu sítnice pomocí tzv. anti-VEGF 
látek.

Operace šedého zákalu 
by se neměla zbytečně odkládat

Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit 

šedý zákal. Na dotazy pacientů k šedému zákalu odpovídá MUDr. Radan 

Zugar, primář Očního centra Praha, které se na léčbu a operace šedého 

zákalu specializuje.

doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
šéfchirurg Očního centra Praha

Objednejte se na vstupní komplexní vyšetření do 30. 11. 2020

a při předložení tohoto kuponu získáte navíc ZDARMA vyšetření 

OCT Angiografie v hodnotě 1200 Kč, které není NIKDY hrazeno 
z veřejného zdravotního pojištění. Při objednání uveďte 

„NOVINY KRAJE”

Nabídka platí pro všechny, kteří dosud nepodstoupili nitrooční 
operaci a v minulosti tuto akci nevyužili. 

VOLEJTE: 220 807 757

ZDARMA VYŠETŘENÍ ZRAKU 

PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET

Co je to šedý zákal a podle čeho 

pacient pozná, že má šedý zákal?

Šedý zákal je stav, při kterém dochází 
ke snížení průhlednosti lidské čočky, 
a  to nejčastěji v  důsledku stárnutí. 
Většinou se objevuje ve věku 65 až 
75 let a příznakem je zamlžené, zhor-
šené a zkreslené vidění na blízko i do 
dálky a  také citlivost na světlo. Šedý
zákal nelze odstranit nijak jinak než 
operací a neexistuje jiný způsob jeho 
léčby. Pacient by tedy operaci neměl 
zbytečně odkládat.

Jak probíhá operace šedého 

zákalu?

Jedná se o zcela bezpečný, bezbolest-
ný a rychlý chirurgický zákrok, kterého 
není třeba se obávat. Operace se pro-
vádí ambulantně, trvá asi 15  minut 
a  provádí se v  místním znecitlivění 

kapkami. Oko je do druhého dne 
zakryto náplastí a  po jejím sejmutí 
již pacient na oko vidí. V Očním cen-
tru Praha je operace šedého zákalu 
hrazena všemi zdravotními pojišťov-
nami.

V čem operace spočívá?

Při operaci šedého zákalu se původní 
zakalená lidská oční čočka nahrazuje 
umělou nitrooční čočkou, která zů-
stává v oku až do konce života. Typ 
nitroočních čoček se volí s ohledem 
na problém a  požadavky pacienta 
na vidění. Čím dál více pacientů na 
svých očích nešetří a  při operaci si 
připlatí za multifokální nebo trifo-
kální nitrooční čočky, které je úplně 
zbaví závislosti na brýlích. Po operaci 
nám pak často říkají, že opravdu vidí 
jak zamlada.





ODBĚROVÁ SESTRA
do Českého Brodu

Česká laboratorní s.r.o. je multioborová 

laboratoř akreditovaná společností ČIA 

pro normu ČSN EN ISO: 15189.

Vzhledem k našemu rychlému růstu ne-

ustále hledáme nové kolegy a kolegyně, 

jimž vyhovuje rodinný charakter naší spo-

lečnosti.

Chtěli byste se stát součástí našeho týmu?

Jste praktická nebo všeobecná sestra?

Umíte odebírat krev a chcete klidnou prá-

ci bez směnného provozu? V tom případě 

hledáme právě vás! Do naší odběrové míst-

nosti v Českém Brodě přijmeme odběrové 

sestry na plný i částečný úvazek.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
• Pohodový pracovní kolektiv

• Multisport

• Stravenky

• 6 týdnů dovolené

Adresa pracoviště:
Nemocnice Český Brod, Žižkova 282

V případě zájmu nám zašlete profesní životopis nebo volejte na uvedené tel. číslo kontaktní osoby:
Bc. Ladislav Klíma, tel.: 778 428 633, e-mail: klima@ceslab.cz, www.ceskalaboratorni.cz



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:

Operátor výroby pro montáž lyžařského vázání

Údržbář (s vyhláškou 50 výhodou)

Skladník (Kostelec nad Černými lesy, Kouřim)

Asistent mistra linky pro montáž lyžařského vázání

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy

Měsíční

a roční 

ODMĚNY



Vepřovou kýtu bez kosti – 99 Kč/kg
Vepřovou plec bez kosti – 105 Kč/kg

Hovězí plec z mladého býka – 199 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 26. 10. do 7. 11. 2020
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



Elektrikář – Střídač VZV/nákladní vůz
Strojník

Řidič VZV
Operátor výroby

Společnost Saint-Gobain
Construction Products CZ, a. s.,

divize ISOVER, 
hledá pro svůj závod

v Českém Brodě
vhodné kandidáty na pozice:

Strukturovaný životopis pošlete na e-mail: jana.fi edlerova@saint-gobain.com, 
nebo na adresu 
divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 
personální oddělení, Masarykova 197, Častolovice 517 50. 
Tel.: 494 331 177

Vybrané zájemce budeme telefonicky kontaktovat.

zajímavou práci v rámci mezinárodní společnosti

kvalitní zaškolení

odpovídající mzdové ohodnocení

zaměstnanecké výhody, např.: 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na stravování, penzijní nebo 
životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele, 
nadstandardní zdravotní péči a další výhody 

Nabízíme

Více informací naleznete na www.isover.cz

Inzerce Ceskobrodsky zpravodaj.indd 1 03.09.20 15:43
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