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Editorial

Poprvé v dějinách města
Červnová vydání našeho zpravodaje mívají vždy lehce povznesenou náladu. Blíží se konec školního roku,
prázdniny a dovolené. Těšíme se, že na táborech, chalupách, na horách nebo u moře unikneme každodenním starostem. Že nás změna vzduchu a nové zážitky přivedou na jiné myšlenky. Letos je to obzvlášť
potřeba, tak všeho nechte a jeďte! A společně doufejme, že i díky postupujícímu očkování a získané kolek vní imunitě spojené se zachováním rozumné opatrnos se špatný sen posledních měsíců na podzim
nevrá . Anebo jen jako neškodné strašidýlko.
Aby bylo pod slunečníky na Istrii nebo pod borovicemi na Mácháči co číst a abyste u Kolosea nebo pod
Pravčickou branou nezapomněli, kde jste doma, rozhodli jsme se podpořit patrio smus Broďáků mimořádným knižním počinem. Poprvé za celých 900 let historie našeho města spatřily v pondělí 31. 5. světlo světa obsáhlé Dějiny Královského města Český Brod. Pokř li jsme je na veřejném setkání spojeném
s předáním ceny Osobnost města pod širým nebem. Nebojte se, nejde o žádné nudné letopočty. Autor
této úctyhodné knihy, PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, PhD., vypráví poutavý příběh našeho města a jeho
obyvatel od nejrannějších počátků až skoro do současnos . V knížce je obrovské množství fotografií, map
a obrazového materiálu ze sbírek Podlipanského muzea. Víte třeba, kde stál v Brodě pranýř a kdo byli
„rourníci“? Co byly Mrzák, Řešeto a Stodola? Nebo že se první plynové osvětlení a první biograf mihotaly
v brodské tmě už v roce 1903 a první telefon zazvonil už v roce 1898? Anebo které bylo Stalinovo náměs ?
Nevíte? Já taky ne. Tak neváhejte, protože kniha se opravdu rychle prodává a nikde není zaručeno, že musí
být objednán do sk.
Poprvé v dějinách našeho města jsme letos otestovali zájem občanů přinášet nové nápady formou par cipa vního rozpočtu. To se povedlo, o velkém počtu nápadů, hlasování a o výsledcích jsme psali v minulém
čísle. Teď otestujeme naše vlastní schopnos dotáhnout vybrané projekty, protože před námi je realizace
vítězných návrhů, která musí být hotová do konce roku. A samozřejmě, jak jsme také slíbili, rádi bychom
využili i další nápady, které se v „Broďáci Brodu“ objevily. Poprvé po 900 letech Českého Brodu máme
i nové ekocentrum na Vrátkově. Krásně zrekonstruovanou část vrátkovské hájovny, která bude dětem
sloužit jako zázemí výukových programů v přírodě, Vám chceme ukázat naživo na dni otevřených dveří
v sobotu 26. 6. od 10.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Milí čtenáři, přeji vám zajímavé čtení a krásné léto!
Tomáš Klinecký
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Krátce z města
Z dat ministerstva zdravotnictví plyne, že
k 9. 6. 2021 bylo ve správním obvodu ORP Český Brod (město a 21 okolních obcí) minimálně
jednou dávkou naočkováno 38 % populace.
Data jen pro Český Brod nemáme, ale lze předpokládat, že jsou obdobná. Ve věkové skupině
80+ bylo plně naočkováno 64 % lidí a ve věkové
skupině 70-79 let je to 55 %; 78 % lidí v těchto
skupinách má za sebou první dávku.
Stále funguje odběrové místo v Žižkově ulici (po
– čt 8.00 – 11.30 hod., pá 8.00 – 10.30 hod.)
a pomoc s registrací na očkování (Jana Tůmová,
odbor sociálních věcí a školství, tel.: 730 870 953).
Prostřednictvím „senior taxi“ nadále za poplatek
zajišťujeme dopravu lidí nad 65 let, držitele průkazu ZTP/P a chronicky nemocné do očkovacích
center v Praze, Kolíně, Nymburce a Brandýse n. L.
(objednání dopravy na tel.: 603 216 669).
Vedení města si 7. 5. 2021 připomnělo 76. výročí
konce druhé světové války v Evropě položením
ky ce u pomníků padlých hrdinů, kterých je ve
městě a nejbližším okolí několik. Nezapomněli
jsme ani na hrdiny první světové války.
Rada města na jednání 12. 5. 2021 schválila pravidla pro provoz městských lesů od 1. 7. 2021.
Městské lesy budou od tohoto data prodávat
vytěžené dřevo pouze ve vlastní režii a současně
si budou samy zajišťovat pěstební činnost. Rada
také schválila několik smluv na prodej dřeva.
Město vlastní asi 850 ha lesů. Po propadu způsobeném masivní kůrovcovou těžbou se prodejní
ceny opět mírně zvýšily.
Rada města také vyhlásila zakázku na renovaci
pískovcového schodiště v budově radnice č. p. 70,
která bude finančně podpořena ministerstvem
kultury, a vyhlásila záměr na prodej kovového
příslušenství v areálu ZZN. Jeho součás bude
demontáž a odvoz do výkupu surovin. Rada
města též vybrala zhotovitele akce Intenzifikace
ČOV Český Brod, „Společnost ČOV Český Brod
- T4 Building a Hakov“ ve složení T 4 Building,
s.r.o. a Hakov, a.s. Intenzifikací, což je vlastně
úprava technologie čištění, se zvýší nyní vyčerpaná kapacita čis rny na 13 300 ekvivalentních
obyvatel.
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Rada naopak odložila vyhlášení zakázky na zateplení a výměnu oken vedlejší budovy městského úřadu č. p. 56 z důvodu aktuálního nedostatku potřebného stavebního materiálu na trhu
a vysokým cenám. Zateplení se vyjma výměny
oken nebude týkat stěn směřujících do náměs
a Suvorovovy ulice.
Rada města také projednala výsledky par cipa vního rozpočtu „Broďáci Brodu“ a záměr
technických služeb odmítnout dotaci na pořízení elektromobilu (mul káry) z důvodu vysoké
finanční spoluúčas . Iniciátoři druhého z návrhů
v par cipa vním rozpočtu, z něhož měla být realizována jen část, se rozhodli vybrat prostředky na
další zemní trampolíny formou darů od občanů.
Přispět můžete na www.donio.cz. Rada města
též jmenovala členy konkurzní komise pro výběr
nové ředitelky nebo ředitele MŠ Liblice. Nový ředitel bude znám do prázdnin.
V době letních prázdnin budou českobrodské
mateřské školy otevřené takto: MŠ Liblice od
1. 7. do 16. 7. 2021, MŠ Sokolská od 7. 7. do
30. 7. 2021 a MŠ Kollárova od 2. 8. do 31. 8. 2021.
Na obnovenou polní cestu z Liblic do Klučova navazuje Kudrnáčkova stezka z Klučova do Poříčan.
Její slavnostní otevření se uskuteční v sobotu
19. 6. 2021 v 15.00 hod. v Poříčanech, v ulici Na
Záhabří.
V úterý 25. 5. 2021 se sešli starostové a starostky z obvodu ORP Český Brod v obřadní síni radnice, aby si poslechli novinky z jednotlivých odborů našeho městského úřadu. Hlavním tématem
byla spolupráce v oblas školství, příprava svazkové školy, činnost školní jídelny a informace
o novém Ekocentru Vrátkov.
Na jednání 26. 5. 2021 rada města schválila výroční zprávu města za rok 2020. V ní najdete přehled činnos města v loňském roce, informace
o jeho struktuře, příspěvkových organizacích,
strategickém plánování a množství tabulek, grafů,
přehledů a fotografií. Rada města také doporučila zastupitelstvu rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci fasád v městské
památkové zóně, tentokrát mezi tři akce obnovy
v celkové výši 350 s. Kč.
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Rada města též odsouhlasila dodatek k servisní smlouvě na parkovací zařízení na nádraží. To
bylo nedávno doplněno o platební terminály pro
bezkontaktní platbu na P+R Klučovská a na P+R
Cukrovarská. Rada též doporučila zastupitelstvu
souhlasit s kupní cenou 2,6 mil. za pozemek Českých drah kolem bývalé nákladové rampy, kde by
v budoucnu mohlo vzniknout další parkoviště P+R.
Rada města souhlasila s podáním žádos o dotaci na dofinancování rekonstrukce vodojemu,
která by pokryla tzv. neuznatelné náklady v rámci dotace, jíž město získalo z Operačního programu životní prostředí. Ze tří vodohospodářských
staveb, o kterých vás průběžně informujeme, by
nejdříve (v létě) měla začít stavba přivaděče pitné vody z Dolánek přes Zahrady do města.
Finanční podporu na základě rozhodnu rady
obdrží dva mladí sportovci, kteří se zúčastnili mezinárodních závodů a reprezentovali tak
i naše město. Mar n Habada se zúčastnil Mistrovství světa 2021 (freestyle BMX) ve francouzském Montpellier a Petra Blechová se zúčastnila
Mistrovství světa v gymnas ckém aerobiku 2021
v Baku v Azerbajdžánu. Rada města současně
doporučila zastupitelstvu nevyhlásit letos výzvu
k podání žádosa o finanční podporu z Programu č. 3 - Podpora inves čních a neinves čních
akcí z Fondu sportu, kultury a volného času z důvodů snížení příjmů města v důsledku pandemie.
Rada města projednala nové dopravní řešení křižovatky silnic do Vrátkova a Zahrad u Podviničního rybníka a uložila vedení města vyzvat Středočeský kraj a KSÚS ke zvýšení bezpečnos této
křižovatky, zejména z pohledu chodců a cyklistů.
Jde o krajské komunikace a město nebylo v této
věci konzultováno.
Zastupitelstvo také schválilo dodatek č. 2 a úplné znění Zásad pro poskytování příspěvku na
technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu
při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod. Z příspěvku jsou od loňska vyjmuty individuální rodinné domy s jednou
bytovou jednotkou v zastavěném území města
(kromě zón SM, SC a SX). Dokument je k dispozici na webu města v sekci strategické dokumenty.

Krátce z města
Opět začaly farmářské trhy, které se nově konají
ve středu od 8.00 hodin u zvonice vedle kostela
sv. Gotharda. Pro návštěvníky trhů je připraven
sor ment od českých farmářů v podobě zeleniny, ovoce, masa, uzenin, kvě n, moštů, pečiva
a dalších domácích výrobků. Zájemci o prodej
se mohou hlásit provozovateli, který letos organizaci zajišťuje, a to na tel.: 605 885 186 nebo
e-mailu: trhysk@seznam.cz.
Nahradili jsme původní lavičky u zvonice u kostela sv. Gotharda jinými, které více korespondují s historickým centrem města, a nainstalovali
jsme stojany na kola před obě budovy městského úřadu. V budově č. p. 56 byly dokončeny stavební úpravy vnitřních prostor schodiště a pracoviště občanských průkazů. Cílem úprav, jejichž
autorem je arch. Josef Němeček, bylo propojit
interiér do jednoho celku a úřad pomyslně otevřít klientům.
Nová rozsáhlá publikace Dějiny královského
města Český Brod místního historika PhDr. Vladimíra Jakuba Mrvíka, Ph.D. se 31. 5. 2021 dočkala
svého křtu a prvních čtenářů. O první podrobné
dějiny našeho města byl velký zájem, o čemž
svědčí téměř 150 vý sků prodaných na místě.
Kniha je k zakoupení v Informačním centru za
390 Kč. Všem knihu moc doporučujeme! Akci
předcházelo předání ocenění Osobnost města
Český Brod 2021. Všem oceněným ještě jednou
blahopřejeme!
Pokračuje stavba nového chodníku v ulici Zborovská a tří přechodů pro chodce v ulicích Tuchorazská a K Dolánkám a dále ve Školní a Bylanské
ulici v Liblicích. Pokračuje také akce zateplení
a rekuperace budovy ZŠ Tyršova v Žitomířské ulici č. p. 760, jejíž součás je také výměna oken.
Práce uvnitř budovy proběhnou během letních
prázdnin. A pokračuje také největší stavba tohoto roku, a to moderního poradenského centra
v budově bývalého ředitelství nemocnice.
V červnu bude zahájena stavební obnova ulice
K Vysílači v Liblicích, kde město po dobu rekonstrukce zajis nouzovou objízdnou trasu přes
areál SOŠ pro firmy i občany z této ulice. Hotovo
bude do konce léta.

Věstník
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Věstník
Body projednávané radou města 12. 5. 2021
1. Smlouva o podpoře - Dětský lesní ráj na Vrátkově
2. Ekocentrum Vrátkov - kalkulace
3. Pravidla pro provoz Městských lesů Český Brod
od 1. 7. 2021
4. Městské lesy - prodej dřevní hmoty, 2. čtvrtle
2021
5. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. 5826/21 na
prodej vlákniny se společnos Wood & Paper
a.s. - Ště
6. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. LW21-411 na
prodej kula ny se společnos Wood & Paper
a.s. - 2021, do Labe Wood s.r.o., Ště
7. Dodatek č. 3 ke SoD na akci Stavební úpravy
vstupních prostor v č. p. 56 - I. etapa
8. Vyhlášení VZ „Zateplení budovy městského
úřadu č. p. 56 v Českém Brodě „
9. Vyhlášení VZ „Renovace schodiště s balustrádami, podlahy a ostění v budově č. p. 70 v Českém Brodě“
10. Záměr na prodej kovového příslušenství v areálu ZZN
11. Vyhodnocení nabídek záměru na pronájem
prostor sloužících k podnikání v č. p. 202 - areál
ZZN
12. Vyhodnocení nabídek záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 620,
Žižkova ulice, Český Brod.
13. Výběr zhotovitele VZ Intenzifikace ČOV Český
Brod
14. Vyhlášení záměru - pozemek 263/120 v k.ú.
Český Brod
15. Záměr na změnu rozsahu nájmu OPTIK JAS s.r.o.
16. Záměr na výpůjčku movitého majetku automat
na duše Schwalbe a veřejná pumpa na parkovišB+R v prostorách nádraží Český Brod
17. Porovnání kalkulace vodného a stočného za rok
2020 - provozovatel VH majetku 1. SčV, a.s.
18. Porovnání kalkulace vody pitné předané za rok
2020 - Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
19. CVIK - souhlas s podáním žádos o dotaci na
projekt „Knihovna - místo setkávání dospívajících členů (nejen) čtenářské komunity“
20. Odmítnu dotace na pořízení elektrovozidla
pro technické služby
21. Provoz farmářských trhů, Prodejní a provozní
řád farmářských trhů

22. Výsledky par cipa vního rozpočtu Broďáci Brodu 2020/2021
23. Jmenování členů konkurzní komise pro MŠ Český Brod - Liblice, Ls bořská 183
24. Jmenování nového člena redakční rady měsíčníku Českobrodský zpravodaj
25. Informace - Zápis z kulturní komise ze dne
29. 4. 2021
26. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace
Body projednávané radou města 14. 5. 2021
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Nový vodojem
a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český
Brod č. 20210090
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Nové vodní
zdroje NV1 a NV2 a napojení na vodovod města
Český Brod č. 202100047
Body projednávané radou města 24. 5. 2021
1. ANESAN s.r.o. záměr na budoucí prodloužení
doby nájmu a informace o možnos získání dotace na rekonstrukci pronajatých prostor
Body projednávané radou města 26. 5. 2021
1. Smlouva mezi městem Český Brod a Státní skárnou cenin, státní podnik - Projekt CDBP
2. Dodatek k VPS na úseku obecní policie mezi
městem Český Brod a obcí Doubravčice
3. Technické služby města Český Brod - odpis pohledávky
4. Doporučení schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost na 2. - 4. čtvrtle 2021
5. Schválení uzavření smlouvy na provedení
přezkumu hospodaření za rok 2021
6. Schválení uzavření smlouvy na provedení kontroly k ověření účetní závěrky za rok 2021
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o preven vní údržbě
a servisu parkovacího zařízení (GREEN Center
s.r.o.)
8. Studie parkování Na Ku lce
9. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa:
PRO-DOMA, SE
10. Rámcová smlouva - o zajištění požární ochrany
odborně způsobilou osobou
11. Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 201800313
- servis výtahu v pavilonu G nemocnice
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12. Elektřina ZZN – návrhy řešení k snížení plateb
13. Revokace usnesení a vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu ZZN - prodloužení doby nájmu CETIN a. s.
14. Vyhlášení záměru na pronájem prostor určených k podnikání v přízemí budovy č. p. 202
v areálu ZZN
15. České dráhy - pozemky v prostoru bývalého nákladového nádraží
16. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor - Regionální muzeum v Kolíně
17. Poskytnu finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitos v MPZ města Český Brod v roce 2021
18. Dotace MZe, Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu, Nové vodní zdroje NV1 a NV2
a jejich napojení na veřejný vodovod města
19. Jednací řád Rady města Český Brod
20. Jednací řád komisí Rady města Český Brod
21. Doporučení schválení jednacího řádu Zastupitelstva města Český Brod
22. Doporučení schválení jednacích řádů výborů
Zastupitelstva města Český Brod
23. Smlouva o spolupráci - vybudování cesty k hájovně spolkem ŠS

Informace k vítání občánků

Věstník
24. Problema cké nové dopravní řešení křižovatky
do Zahrad a Vrátkova
25. Nařízení města Český Brod č. 2/2021 Tržní řád
26. VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní
docházky
27. Finanční odměna ředitelce příspěvkové organizace
28. Nevyhlášení výzvy k podávání žádos v Programu č. 3 pro rok 2021 dle Programů podpory
sportu, kultury a volného času
29. Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 2
- Habada Mar n
30. Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 2
- Blechová Petra
31. Výroční zpráva města Český Brod 2020
32. Informace - Zápis z jednání komise pro územní
rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 3. 5. 2021
33. Informace - Zápisy z jednání komise životního
prostředí z 22. 3. 2021 a 22. 4. 2021
34. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace

Z radnice

Vážení rodiče, po ukončení zákazu kulturních akcí z důvodu pandemie opět začínáme vítat nové občánky
našeho města, kteří jsou přihlášeni k vítání občánků. Dne 18. 6. 2021 budou přivítány dě , kterým byly
zrušeny termíny na jaře a na podzim v roce 2020. Rodiče nově přihlášených dě prosíme o trpělivost, v září
(termín 23. a 24. 9. 2021) bychom rádi přivítali všechny přihlášené dě narozené v roce 2020.
Připomínáme, že akce je dobrovolná, a pokud o ni
mají rodiče nově narozených dě zájem, musí se
přihlásit prostřednictvím písemné přihlášky, která
je ke stažení na webu města
https://www.cesbrod.cz/item/vitani-obcanku/
category/matrika/group/zivotni-situace (bod 7)
nebo ji rádi zašleme prostřednictvím e-mailu, popř.
je k vyzvednu přímo v kanceláři matriky, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.
Pan starosta nebo místostarosta města přivítá dě
okolo věku 8 měsíců a starší, aby si užily kulturní
program, který pro ně s předs hem připravují dě
s pedagogy z místních mateřských škol. Ze slav-

nostního obřadu jsou pořizovány profesionální
fotografie a videozáznam, které si můžete jako památku na obřad objednat přímo po skončení celé
akce.
Těšíme se na shledání s vámi a dětmi při slavnostním obřadu a přejeme krásné léto prožité ve zdraví.
S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat na
tel.: 321 612 142, 321 612 144;
e-mail: krizkova@cesbrod.cz, vojackova@cesbrod.cz
Za odbor vnitřních věcí matrikářky Ivana Křížková
a Lucie Vojáčková

Z radnice
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Český Brod se dočkal
Nová rozsáhla publikace Dějiny královského města Český Brod místního historika PhDr. Vladimíra Jakuba
Mrvíka, Ph.D. se v pondělí 31. května dočkala svého křtu a prvních čtenářů.
Počasí akci přálo a před zvonicí v blízkos kostela
sv. Gotharda vládla přátelská neformální atmosféra. O knihu vydanou v nákladu 600 kusů byl velký
zájem. Svědčí o tom téměř 150 vý sků prodaných
na místě, které si mohli zájemci nechat podepsat
jejím autorem. Všem dalším čtenářům nabízíme
koupi knihy v Informačním centru, náměs Arnošta z Pardubic 1 za cenu 390 Kč.

Jsme velice rádi, že se tohoto nelehkého úkolu pan
Mrvík ujal a za to mu patří velký dík! Poděkování
patří také Regionálnímu muzeu v Kolíně, které pro
knihu bezplatně poskytlo obrazové materiály ze
svých sbírek a fondů a Středočeské centrále cestovního ruchu za drobný finanční příspěvek.
Petra Ištvániková, PR manažerka
Foto: Jakub Červenka
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Z radnice

Máme být na koho pyšní
Po dlouhé době jsme měli možnost se společně sejít, pozdravit se s přáteli a především popřát vítězům
veřejné ankety Osobnost města Český Brod 2021.
Slavnostní vyhlášení a předání ocenění proběhlo
pod širým nebem v parčíku před zvonicí u kostela
sv. Gotharda na náměs Arnošta z Pardubic v pondělí 31. května 2021 v podvečer. Z rukou představitelů města Český Brod ocenění převzali:
• MUDr. Eva Štěpánová, za celoživotní práci zubní
lékařky
• Paní Eva Fialová, dlouholetá pracovnice příspěvkové organizace města ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory, za příkladný přístup ke
klientům a za práci v týmu

Eva Fialová

Lucie Vostřezová

• Pan Miroslav Šedivý, dlouholetý zaměstnanec
Technických služeb Český Brod, za příkladnou
práci pro město
• Slečna Lucie Vostřezová za maminku MUDr. Alenu Vostřezovou, které bylo ocenění uděleno za
celoživotní práci dětské lékařky in memoriam
Vážíme si těchto skvělých a obětavých lidí, kteří
mohou být příkladem. Přejeme jim pevné zdraví
a děkujeme za vše, co dělají pro druhé.
Petra Ištvániková, PR manažerka
Foto: Jakub Červenka

MUDr. Eva Štěpánová

Miroslav Šedivý

Z radnice
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Setkání starostů
25. 5. 2021 se sešli starostové a starostky z obcí spadajících pod naší obec s rozšířenou působnos Český
Brod v obřadní síni radnice, aby si poslechli novinky z jednotlivých odborů našeho městského úřadu.
Na programu bylo také představení nové školní
jídelny v Bezručově ulici, Ekocentra Vrátkov, projektu spolupráce Sdílené rados a stras českobrodských škol III a dále představení projektu pedagogicko psychologické poradny a tréninkového
pracoviště. Své služby by poradna měla nabízet od
podzimu v jedné z nově zrekonstruovaných budov
v areálu nemocnice.

lý Dobrovolný svazek obcí Český Brod - Doubravčice, založený na konci loňského roku. Účelem vzniku svazku, vedle dalších možnos jeho fungování,
je právě navýšení kapacity základních škol v ORP
Český Brod, a to jednak transformací a přístavbou
stávající ZŠ Žitomířská Český Brod (13 nových tříd)
a jednak vybudováním nové školy v Doubravčicích
(14 tříd).

Zásadním bodem jednání pak byla nedostačující
kapacita škol v území, kdy řešení přináší nově vznik-

Petra Ištvániková
PR manažerka
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Aktuality z odboru rozvoje
Co nejvíce zaměstnává odbor rozvoje? Jaké stavby hýbají naším městem?
Jedním z projektů, které nejvíce vytěžují odbor rozvoje, je probíhající nákladná přestavba nemocničního
pavilonu C, na kterou se nám podařilo získat v roce 2020 finanční podporu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 27,6 mil. Kč. Zavázali jsme se zde vybudovat Českobrodské moderní poradenské pracoviště
s navazujícími vzdělávacími službami. Během prvního polole se pracovalo na úpravě dispozičního řešení,
nových rozvodech vody, tepla i elektroinstalace. Vyměnila se okna, pracuje se na vnitřních omítkách, střeše
a buduje se i bezbariérový přístup. Na podzim by stavba měla být hotová.

Budoucí poradenské centrum v areálu nemocnice
Také práce na zateplení a instalace vzduchotechniky s rekuperací v budově č. p. 760 v Žitomířské ulici, kam
chodí žáci prvních a druhých ročníků ZŠ Tyršova, jsou v plném proudu. Pracuje se na výměně oken, zatepluje se fasáda, probíhají klempířské a tesařské práce. Během letních měsíců se bude instalovat zabezpečovací systém s videotelefony a vymaluje se. Předpokládané celkové náklady projektu jsou 9,7 mil. Kč,
přičemž dotace z Ministerstva životního prostředí ČR je 3,1 mil. Kč.

Zateplení budovy č. p. 760, ul. Žitomířská
Dále se dokončují například práce na druhé etapě opravy hřbitovní zdi, opravě sochy Prokopa Holého, chodníků na východní
straně v ulici Zborovská. Probíhá příprava staveb opravy Kouřimské brány a vodohospodářských staveb
projektů Nové vodní zdroje NV1a NV2 a přivaděč do města a Nová komora vodojemu a rekonstrukce stávající komory. Ve fázi zpracování projektové dokumentace je přístavba ZŠ Žitomířská, nová MŠ Kollárova
a záměr vybudování kruhové křižovatky Jana Kouly a Krále Jiřího.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Projekty a investice
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Co se děje s vítěznými návrhy v Broďáci Brodu?
Před měsícem jsme zveřejnili výsledky hlasování v par cipa vním rozpočtu Broďáci Brodu o nejlepší návrh. Nyní se rozbíhají práce na realizaci těchto dvou vítězných projektů.
U návrhu Zútulnění pěších tras z Brodu na Štolmíř
jsme sešli s navrhovatelkou Ing. arch. Markétou
Havlíčkovou a detailně jsme si upřesnili mobiliář
a rozpočet, který konzultujeme s odborem výstavby a územního plánování a odborem životního
prostředí a zemědělství. V nejbližší době nás čeká
místní šetření realizačního týmu s autorkou a vedením města přímo na cestě mezi Českým Brodem
a Štolmíří (tzv. na Útulně a v Topolovce), kde by
měl být nový mobiliář instalován. Půjde například
o lavičky, posezení se stolem nebo zahradní houpací lavici. Přibyde i pár stromků. Cílem schůzky bude
upřesnění instalace konkrétních prvků v terénu
s ohledem na stávající využi a možnos cest zasazených do volného prostranství přírody.
Návrh Park plný překvapení – projekt II. zemní
trampolíny Petra Fořta a Lucie Ulíkové má první
konzultace a místní šetření již za sebou. Společně
jsme se dohodli na tom, že stávající kolotoč dostane nový nátěr i prkna na sezení a za m zůstane na
původním místě. Vzhledem k tomu, že návrh s původním rozpočtem 300 s. Kč skončil v hlasování

jako druhý, bylo třeba pro jeho realizaci pokrá t
rozpočet projektu na polovinu, tj na 150 s. Kč.
Nyní jsou peníze na osazení dvou zemních trampolín, místo čtyř. Autoři návrhu se však nevzdávají
a vyhlásili veřejnou sbírku na zakoupení dalších
dvou zemních trampolín. Pokud se vám jejich nápad líbí a chcete na další trampolíny přispět libovolnou částkou, můžete tak učinit na www.donio.
cz, kde najdete projekt pod názvem Zemní trampolíny do parku v Českém Brodě.
22. června od 18.00 hodin v obřadní síni v přízemí
radnice, náměs Husovo 70 nás čeká veřejná debata u kulatého stolu nad vyhodnocením letošního pilotního ročníku. Výstupy setkání budou podkladem pro případnou aktualizaci pravidel, která
předložíme ke schválení zastupitelům na podzimním jednání. Všechny postupné kroky v realizaci
návrhů a další aktuality ohledně par cipa vního
rozpočtu můžete sledovat na www.brodacibrodu.cz.
Petra Ištvániková,
PR manažerka

Městský park - Jiráskovy sady

Cesta Topolovka

Městský park - Jiráskovy sady

Cesta v oblas Útulna
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Drobné úpravy v centru města
Z nových kolostavů před budovami městského úřadu na náměs Arnošta z Pardubic i na Husově náměsse mohou těšit všichni, kdo jezdí v centru na kole a neměli moc možnos uzamčení svého kola ve
stojanech. V centru jich byl nedostatek. To se však mění a nové přibydou v brzké době ještě u kostela
sv. Gotharda.

V blízkos zvonice u kostela sv. Gotharda jsme nahradili původní lavičky jinými, které více korespondují
s historickým centrem města. Doufáme, že se m pro vás místo zpříjemní a oživí.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Projekty a investice
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Rekonstrukce budovy městského úřadu
Již v roce 2015 vznikla studie Ing. arch. Josefa Němečka na úpravy vnitřních prostor budovy MěÚ na nám.
Arnošta z Pardubic 56. Chtěli jsme interiér spojit do jednoho celku a úřad pomyslně otevřít občanům - klientům.
Celý projekt byl velice nákladný, a tak se rozdělil do
několika etap. Nejprve jsme v letech 2016 - 2017
zrekonstruovali pracoviště odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu v přízemí. V důsledku
nárůstu agend odboru dopravy v roce 2020 se
změnila dispoziční úprava pracovišť v prvním patře
a vybudovaly se nové kanceláře a malá zasedací
místnost.
Následovala další rozsáhlá rekonstrukce v přízemí
ve vstupním a schodišťovém prostoru do prvního
patra. V přízemí byly také řešeny kanceláře pro
agendu občanských průkazů a evidence obyva-

telstva a kuchyňka pro zaměstnance. V této etapě
projektu šlo o sta cké zajištění budovy, stavební úpravy interiéru, úpravy rozvodů silnoproudu
a slaboproudu a dodání vybavení. Pro lepší komfort klientů byl na chodbě zřízen dětský koutek
i místo k odpočinku s automatem na pitnou vodu.
Tato etapa vyšla na téměř 4,5 mil. Kč.
Nové prostory jsou všem k dispozici od června. Posuďte sami, jak se rekonstrukce povedla.
Petra Ištvániková,
PR manažerka
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Naše knížka
V dubnovém zpravodaji jsme vás informovali o vznikajícím literárním díle, jehož autory budou žáci základních škol z regionu Českobrodska.
našla čas, naše problémy si vyslechla, pomohla
nám a poradila. Jednoho dne přišel zlý koronavirus a naší školu zavřeli. Zavřené byly i obchody, kina, divadla. Nemohlo se jezdit na výlety. Už
jsme tam nemohli chodit, museli jsme se zavřít
doma a naší paní učitelku jsme mohli vidět jenom
na obrazovce. Jak jsme byli zavření doma, tak se
nám stýskalo po kamarádech a po všech věcech,
které jsme ve škole dělali. Asi po měsíci se zase
škola otevřela. Je to furt hrozný, ale nikdo neví,
kdy to bude pryč. Matlafous se těší, až se znovu
otevřou kina, protože uvidí dobrý film, bude si
moct dát colu a popcorn. Miki se těší, až se otevřou obchody, a bude moct vyrazit někam na výlet. Rocky se těší až otevřou obchody. Snad už ten
koronavirus brzy zmizí.

V tomto článku všem čtenářům nabízíme ochutnávku z knihy a vyzýváme k hlasování v anketě
o grafickou podobu obálky knihy. Odkaz na anketu najdete na adrese: h ps://skoly-orp-cb.eu/
kniha-inspirovana-ceskobrodskem/. Na těchto
stránkách si můžete knihu do konce června i závazně objednat.
Jak se nám žije v Českém Brodě
Základní a prak cká škola, kolek vní práce žáků
Bylo, nebylo, v polovině cesty mezi Prahou a Kolínem stojí dva vysoké vysílače. Ty vysílače jsou tak
vysoké, že sahají až k nebi. Jsou nejvyšší stavbou
v České republice. Pod těmi vysílači se rozkládá
město. Jmenuje se Český Brod. V tom městě je
náměs a kousek od náměs , v Žitomířské ulici
je škola. Je to bílá budova, a v ní naše první třída. Chodí sem prvňáci a třeťáci. V naší první třídě
byla nejhodnější paní učitelka. V dávných dobách,
když jsme tam ještě chodili, nás učila český jazyk,
matema ku, prvouku a výtvarku, brala nás na výlety, na hřiště, do divadla, do bludiště a do přírody. Když jsme byli ve škole hodní, tak nám za
odměnu pus la pohádku. Ve škole jsme se učili
nejen psát a počítat, ale i se slušně chovat. I když
to s námi neměla jednoduché, vždycky si na nás

Kniha s názvem “Naše knížka - bylo nebylo okolo
Brodu očima dě ” vznikla v rámci projektu „Sdílené rados a stras škol III” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0
/0.0/17_047/0008647), který je spolufinancován
z rozpočtů Evropské unie, České republiky a města Český Brod.
Za realizační tým Mgr. Jitka Šrajerová,
Městská knihovna/CVIK

Návrhy k hlasování
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V době „postcovidové“
LECCOS, z. s. poskytuje v Českém Brodě, na Kolínsku, Říčansku i Poděbradsku sociální služby. Dobu covidu
a dvou nouzových stavů jsme zvládli docela dobře. Udělali jsme všechno proto, abychom služby, které jsme
nemohli poskytovat prezenčně, nabídli v jiné alterna vě.
Do terénu jsme mohli vyrážet za přísných bezpečnostních podmínek, konzultace a poradenství jsme
nabízeli také telefonicky a online. Semináře a vzdělávací akce pro rodiny, pro pěstouny probíhaly online. V Rodinném centru Kos čka jsme měli zavřeno,
ale neztra li jsme kontakt s rodiči a dětmi a řada
programů probíhala online. NZDM Klub Zvonice
v Českém Brodě i v Poděbradech měly po většinu
času otevřeno, ale za velmi přísných a omezených
podmínek. Rodinám v nouzi jsme v té době poskytovali velmi často potraviny, které jsme získali díky
naší spolupráci s Národní potravinovou bankou.
Zúčastnili jsme se také Národní potravinové sbírky.

Aktuální dárcovské kampaně naleznete zde:
VYRŮSTAT VE ZDRAVÉ RODINĚ h ps://www.darujme.cz/projekt/1203066
BEZ ZTRÁTY KOSTIČKY h ps://www.darujme.cz/projekt/1204642
Mockrát děkujeme ambasadorkám našich kampaní:
Janě Popovičové, Lucii Čurgaliové a Lence Hoﬀmannové.
Více informací o našich službách najdete na našem
webu – www.leccos.cz na Facebooku i Instagramu.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

V současné době většina našich služeb běží téměř
bez omezení, ale samozřejmě při dodržení přísných hygienických pravidel. Poradna pro rodiny
je otevřená, NZDM Klub Zvonice v obou městech
také. Rodinné centrum Kos čka za m své dveře
klientům jen pootevřelo a dle platných nařízení
probíhá pouze hlídání dě , ostatní programy zůstávají online. Při plánování letních táborů jsme
ale nezaspali a nabízíme tři turnusy příměstského
tábora a letní tábor na Sázavě. Naši zaměstnanci
procházejí postupně očkováním a věříme, že se vše
během posledních měsíců letošního roku vrá do
normálních kolejí.
V minulém roce oslavilo LECCOS, z. s. 20 let své
činnos a Rodinné centrum Kos čka letos připomíná své 18. narozeniny. U příležitos těchto výročí jsme založili dvě fundraisingové kampaně na
portálu www.darujme.cz. Věříme, že nám s vašimi,
i drobnými příspěvky, pomohou dofinancovat naše
služby a projekty. Děkujeme všem dosavadním
dárcům a donátorům našich projektů a podporovatelům našich služeb.

NABÍDKA PRÁCE
Technické služby Český Brod Palackého 339, Český Brod nabízí pracovní pozice:
• DĚLNÍK NA ČIŠTĚNÍ MĚSTA, POMOC PŘI SVOZU ODPADU A LIKVIDACE PLEVELE,
podmínkou je dobrý zdravotní stav, nástup možný ihned
• BRIGÁDNÍK NA DPP - nástup od 1. 7. 2021, pracovní doba od 6.00 do 11.00 hodin
Bližší informace u paní Slavíkové, tel.: 602 156 839, e-mail: Jaroslava.slavikova@tsceskybrod.cz.
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Jaro v Domově seniorů
Tak jako všude, i v Domově seniorů se život pomalu vrací k běžnému režimu, na jaký jsme byli zvyklí
před pandemií. Naprostá většina klientů již absolvovala druhou dávku očkování, a tak jsou samozřejmě již
všichni klidnější. V platnos však za m zůstává nutnost doložení nega vního testu, očkování pro koronaviru, nebo prodělané nemoci pro návštěvníky Domova seniorů.
Senioři již mohou bez omezení chodit na procházky mimo Domov a účastnit se veškerých akcí, které
v Domově pořádáme. Postupně obnovujeme ak vizaci klientů, například tolik potřebné cvičení na
židlích, trénování pamě , keramický kroužek, výtvarné dílny, nebo zpívání s harmonikou pod vedením pana Volvoviče. Také na oblíbenou středeční
kavárničku za doprovodu hudby se klien moc těšili, o čem svědčil plný Kazetový sál.
Konec dubna měli senioři neobvyklý díky akci,
kterou uspořádala obecně prospěšná organizace
M’am’aloca, neboť ve veřejné peci v blízké Štolmíři
proběhlo pečení chleba a dalamánků pro klienty
Domova seniorů. Bylo to velmi milé a po dlouhé
době vítané zpestření života v Domově. Ještě jednou velké díky, především panu Jiřímu Stuchlovi,
ale i dalším dobrovolníkům ze Štolmíře.
Moc děkujeme také skupině dě , maminek i ta nků
z Českobrodska, kteří v rámci akce „Zdravé mlsá-

ní“ dodali v květnu občerstvení pro naše unavené
zaměstnance, což bylo téměř dojemné povzbuzení
do další práce.
Také naši zaměstnanci rádi konají „dobro“ a tak
z inicia vy ošetřovatelek se zaměstnanci našeho
Domova seniorů zapojili do akce „Pozvi zvíře na
oběd“ v Bioparku Š t. Jedná se o soukromé chovné zařízení pro chov exo ckých i domácích zvířat
ohrožených vyhynu m. Nakonec se nám společně
podařilo vybrat částku 7.000 Kč, které byly předány přímo v Bioparku.
Poslední květnový den byly vyhlášeny výsledky
veřejné ankety Osobnost města Český Brod za rok
2021. Jsme moc rádi, že jednou z oceněných byla
i naše dlouholetá zaměstnankyně, věčná op mistka, paní Eva Fialová a z celého srdce jí moc blahopřejeme!
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Skau vyrazili do Kralup na mistrovství Středočeského kraje
v turis ckém závodě
Stejně jako všude jinde, i v našem středisku způsobil Covid-19 poměrně dlouhou přestávku od většiny našich tradičních jedno i vícedenních akcí. Ale s jarem a přicházejícím létem se konečně zase vracíme do akce
a jednou z těch prvních akcí jsou turis cké závody. „Turisťáků“ se pravidelně účastníme již dlouhé roky,
a protože máme šikovné závodníky, málokdy zůstane Český Brod bez medaile. A nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy jsme vyrazili na mistrovství Středočeského kraje do Kralup nad Vltavou.
Turis cký závod je terénním během v délce od
2 do 6 kilometrů (podle věkových kategorií). Na
tra je umístěna řada kontrolních stanovišť, které
je nutné plnit bez chyb a co nejrychleji. Jsou to
– odhad vzdálenos , hod míčkem, plížení, lanová
lávka, vázání uzlů, orientace mapy, práce s buzolou, určování dřevin, turis ckých a topografických
značek, poznávání kulturních památek a přírodních zajímavos . Měří se čas strávený na tra a za
nesprávně splněné úkoly získává závodník trestné
minuty, které se připočítávají k jeho závodnímu
času.

Závodu se z našeho střediska zúčastnilo celkem
11 závodníků, z toho šest dosáhlo na stupně vítězů. Ve starších žákyních jsme obsadili celé stupně
vítězů: 1. místo Nikola Blechová, 2. místo Denisa
Kratochvílová, 3. místo Kristýna Ševčíková. V dorostenkách získala zlatou medaili Alžběta Vodičková a v dorostencích Petr Roubíček (1. místo)
a Jakub Vlasák (2. místo). Tito závodníci získali
i postup na Mistrovství České republiky, které se
letos koná ve Frýdku Místku 12. 6. 2021. Držte
nám palce!
Jana Machorková,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané: paní O lie Hollasová, paní Marie Fousková, paní Božena Hábeltová, paní Anna Kotvaldová, pan Otakar Havlín, pan Vlasmil Chvalovský, paní Eva Wolfová, pan Vladimír Šmejkal, pan Stanislav Záruba, pan Karel
Sommer, paní Jaroslava Svobodová, paní Jiřina Zárubová, pan Jaroslav Mazanec, paní Jana
Drábková, pan Fran šek Šramota, paní Hana Turková, paní Eva Majerová, paní Marie Jeníková, paní Miroslava Křížová, pan Ladislav Rybář, pan Miloš Falber. Upřímně blahopřejeme
a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Ukliďme Pošembeří 2021 v rámci akce Ukliďme Česko
Ve znamení individuálních úklidů letos úspěšně proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme Pošembeří.
V regionu Pošembeří se jej zúčastnilo na 900 dobrovolníků, kteří sesbírali ve svém okolí 22,5 tuny směsného odpadu a ještě vytřídili 1,5 tuny plastů, 0,5 tuny skla, 1,2 tuny papíru a 162 pneuma k. Do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se na zhruba sícovce míst zapojilo 40-50 síc dobrovolníků.
Naše příroda (ale i města a obce) během jarních týdnů opět o něco prokoukla díky úklidu nepořádku po všech koutech našeho regionu. Podél
silnic vedoucích od obcí s obchody se příkopy plní odhozenými plechovkami, plastovými lahvemi a kelímky. Kromě klasických druhů odpadu letos bohužel přibylo mezi sesbíranými odpadky mnoho použitých roušek.
Z nalezeného odpadu v regionu by se dala vybavit jednoduchá domácnost:
několik gaučů, matrací, křesel, stůl, televize, několik umyvadel, vana, WC.
Děkujeme partnerům a dobrovolníkům za podporu a zapojení do této
akce! V Českém Brodě patří velký dík zapojeným dobrovolníkům a vždy
velmi ochotným pracovníkům technických služeb!
Příš velký úklid plánují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko na tře zářijový víkend, v rámci již 4. ročníku Celosvětového úklidového dne. Letos
poprvé také vyzývají ak vní organizátory úklidových akcí k zapojení do
sázení stromů pod heslem „Na jaře uklidíme, na podzim vysadíme“. Zájemci (nejen z řad organizátorů úklidových akcí) mohou do konce července zažádat o grant na výsadbu stromů až do výše 60.000 Kč díky Nadaci Partnerství a její inicia vě Sázíme
budoucnost. Podrobnější informace k výsadbám najdete na: www.SazimeBudoucnost.cz.
Děkujeme! Bez vás to nezvládneme!
Hana Vrbovcová, za kancelář Region Pošembeří o.p.s.

Ze škol

Českobrodský zpravodaj
červen 2021

19

Den dě v MŠ Letadýlko
Nastal červen, poslední předprázdninový měsíc. Všechny dě na světě mají 1. 6. svůj velký den, který by se
měl náležitě oslavit. K tomuto dni jsme pro dě s kolegyněmi v naší školce připravily několik ak vit, které
se váží k životu v trávě.
Počasí se vyvedlo na jedničku s hvězdičkou a my
mohly vyrazit na školkovou zahradu s našimi nejmladšími, Dráčaty.
Na dě tak čekaly v březovém hájku včeličky, o kterých jsme si s dětmi ve školce již povídaly. Moc dobře vědí, že se nemají trhat kvě ny, aby měly včelky
možnost sesbírat pyl a z toho potom udělat med.
Dě měly najít v trávě včelky a vrá t je do jejich
úlů, podle toho, jakou barvu ky čky měly včelky na
hlavě. Dále se měly dě pokusit, pomocí provázku
a bludišť, dostat včelku s pylem na správné místo.
Aniž by to věděly, procvičily si m jemnou motoriku, koordinaci oko, ruka. Dě se snažily a povedlo
se všechny najít a navrá t do jejich domovů.
Na palouku si dě zahrály na včelky. Přenášely jako
včelky nektar (obarvenou vodu) pomocí plastových injekčních stříkaček do velkého kyblíku (a to
dě velmi bavilo). Také zde byly rozfoukaní motýlci, úkolem bylo najít jejich čás a dát je dohromady. Některým dětem se dařilo lépe, dokázaly najít
a sestavit bez pomoci, ostatním jsme s kolegyní
pomohly, pochvalu dostaly všechny, že se snažily.

U Dubu se dě změnily v hlemýždě. S nejpomalejší
chůzí a co nejpomalejším plazením po lavičce, se
přemís t z místa do cíle. Bludiště s myškami jsme
si alespoň prohlédly, protože se chýlil čas a raději
jsme chtěly pomoci mravenečkům zachránit mraveniště.
To nás čekalo v lesíku u ohniště. Přes překážkovou
dráhu dě přenášely mravenčí vajíčka, jehličí, větvičky a stavěly v bezpečí nové mraveniště.
Velkou odměnou byly medaile se znaky tříd, které pro všechny dě upekly v kuchyni a ozdobila je
naše nová paní kuchařka. A abychom jí poděkovaly, hromadně jsme jí zatleskaly. A po vydatném,
chutném obědě se všichni osvěžili nanukem.
Přejeme všem dětem, i vám rodičům, krásné slunečné dny plné pohody a úsměvů, krásné léto.
Dráčata z MŠ Letadýlko se svými učitelkami
Eliškou a Míšou

DĚTSKÝ DEN „VYBER SI POVOLÁNÍ“
Srdcovky vás srdečně zvou na téma cký dětský den „Vyber si povolání“ dne 26. 6. 2021 od
13.00 hod. do 18.00 hod. v OC Pila (areál Billa). Po 18. hodině si mohou zaměstnání vyzkoušet
i rodiče.
Na co se můžete těšit: skákací hrad, malování na obličej, sranda při plnění úkolů zaměřených na
různá zaměstnání, odměna pro každého účastníka a také výborná káva a občerstvení kavárny
SeViJa, míchané nápoje, příjemně strávené odpoledne.
Akci podpořili: SeViJa, RE/MAX Alfa, OC Pila s.r.o., Město Český Brod, Mixit.
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Zápis na ZŠ Žitomířská a návrat žáků do škol
Stejně jako v loňském roce proběhl zápis žáků do prvních ročníků základních škol bez jejich přítomnos .
Každý rok jsme se těšili na hemžení nových prvňáčků, kteří se hlásili na naši školu a chystali jsme pro ně
zápis zábavnou formou. Pro všechny prvňáčky to byl významný milník v životě a každý z nás si na tento
den určitě vzpomene. Poslední 2 roky probíhá zápis bez dě , pouze formou předávání a vyplňování lis n
a přihlášek. Dříve se všichni slavnostně oblékli a poprvé vyrazili s dětmi do školy. Dnes si rodiče „odskočí
z dílny”, odevzdají a podepíší „to”, co se po nich chce, a je hotovo. Chceme vést žáky i jejich rodiče k tomu,
aby si školy vážili, chodili do školy slušně oblečení a věděli, jak se mají ve škole chovat.
Výsledek zápisu je ohromující a opět překonal počty
z loňského roku. K zápisu došlo celkem 144 žádos .
Díky tomu, že se nám opět podařilo navýšit kapacitu
školy na 690 žáků, můžeme otevřít celkem 4 první
třídy. To se v historii školství v Českém Brodě ještě
nestalo! 20 dě má odklad povinné školní docházky, 17 dě nebylo přijato z důvodu přije na jinou
základní školu, 1 dítě nebylo přijato z důvodu předčasného zápisu a 8 dě nebylo přijato z důvodu místa trvalého bydliště mimo spádovou oblast, protože
v místě trvalého bydliště je jiná základní škola. Přijato bylo celkem 98 nových prvňáčků. I tak byla navýšená kapacita školy ihned naplněna a další žáky již
přijímat nemůžeme. Pokud se nám uvolní místo po
přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia, bude

tato informace zveřejněna na webových stránkách
školy.
Všichni ve škole jsou rádi, že se nám konečně vrá li
žáci na rotační výuku. V tuto chvíli to vypadá, že
rotační výuka bude probíhat až do konce školního
roku. Žáci i učitelé jsou pravidelně testováni a mohu
všechny ujis t, že testování žáci zvládají výborně
a všechny výsledky byly za m nega vní. Snažíme se,
aby návrat žáků do školy proběhl dobře a věříme, že
příš školní rok již budeme učit s dětmi ve třídách.
Určitě budeme vše, co jsme se nyní (my učitelé)
v době onlinové naučili, i dále využívat, aby naše
výuka byla pro naše žáky pestrá a zábavná.
Mgr. Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská

Redakční rada se omlouvá panu řediteli Mgr. Jiřímu Slavíkovi za chybně uveřejněný článek
v minulém čísle Zpravodaje na str. 24. Bohužel došlo ke spojení dvou článků, které spolu nesouvisely. Tímto se ještě jednou velice omlouváme a uveřejňujeme správné znění zaslaného
článku.

Den dě v SOŠ Liblice
Dlouho nebylo jasné, jestli se oslava letošního Dne dě v areálu naší školy vůbec uskuteční. Vládní nařízení
se sice pomalu rozvolňovala, ale staros nám dělalo deš vé počasí konce května.
Nakonec to vyšlo! Bylo krásné, téměř letní dopoledne a trávník před školou se změnil v pohádkové
území, kde bylo možné potkat princeznu, čarodějnici nebo Křemílka s Vochomůrkou. Dě z obou liblických mateřských škol si zatancovaly, zaskákaly
v pytlích, zahrály různé hry a soutěže (nejoblíbenější bylo asi házení míčkem do pyramidy z plechovek) a dokonce hledaly pirátský poklad. Nakonec
na ně čekala medaile i sladká odměna.

Dopoledne plné her a zábavy pro dě připravili
studen a studentky prvního ročníku ekonomického oboru, kteří si dali opravdu záležet a projevili se
jako šikovní a nápadi organizátoři. Nikoho pak jistě nepřekvapí, že po závěrečném úklidu areálu byli
stejně vyčerpaní, jako by celé dopoledne skákali
s dětmi v pytlích.
Jana Buchalová, SOŠ Český Brod-Liblice
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Aby se dobře usínalo...
Začala první vlna pandemie a s ní zavřené školy. Pomalu jsme se začali učit pracovat s učením na dálku,
distanční výukou, pomalu jsme se učili v tom novém, zvláštním světě chodit. Přes tu netradičnost se mi to
s mými dětmi povedlo celkem přirozeně, nenásilně… vím, že i za velkého přispění rodičů.
Jak dny ubíhaly, začalo se mi po dětech čím dál více
stýskat a z reakcí rodičů jsem věděla, že dě na
tom nejsou jinak. A tehdy mě napadlo si k dosud
zvoleným distančním ak vitám něco přidat.
Odbi m sedmé večerní hodiny, někdy malinko
dříve, někdy trochu později, jsem začala chodit za
dětmi domů před spaním v podobě jakéhosi kamaráda Povídálka. Nahrávala jsem zvukové záznamy
příběhů na pokračování, které si dě pouštěly před
usnu m. Zvykly si na to a opět z reakcí vím, že některým poslouchání vydrželo po celou dobu přerušované distanční výuky. Vždy jsem začala nějakým
vzkazem, zamyšlením, pár větami, co se mi za ten
den přihodilo... sama za sebe... a pak už jsem se
převtělovala do rolí postav z příběhů. Končili jsme
opět malým zamyšlením a nezbytným přáním dobré noci a hezkých snů.
Za celou dobu, kdy se dě učily z domova, jsem
jim poslala sedm načtených knížek. Prvotní záměr byl načítat jen v době distanční, ale protože
to velmi bavilo i mě samotnou, ve tře vlně jsem
již neskončila ani po návratu do školy a četla dál,
až do nedávna, kdy skončil poslední díl poslední
řady.

Po každé četbě jsem společně se zadáním úkolů
na další den dětem dávala drobné otázky z četby
a ony si je pak zapisovaly do svých reportérských
deníčků, které jsme si po opětovném setkání společně četli a na odposlouchané příběhy vzpomínali. Všechno to bylo jako něco navíc, s úmyslem
poby spolu, když to v realitě nebylo možné, a tak
jsem do toho samozřejmě nikoho nenu la. Zájem
však s časem stoupal a po posledních knížkách už
dě uměly vyprávět o četbou prožitém příběhu
mnohem více a lépe než po knížce první.
Samozřejmě jsme postavy potom ztvárnili i výtvarně a Pipi přišla dokonce i mezi nás. Opravdu...
A tak nám po dlouhou řadu večerů dělali společnost pan Josef Lada se svým Mikešem, paní Astrid
Lindgrenová se svou Pipi a nakonec pět dílů příběhů malého Mikuláše a jeho kamarádů. V posledních jsme si užili asi nejvíce legrace, často jsme
potom společně srovnávali, jestli se francouzš
rošťáci nápadně nepodobají rošťákům z druhé B.
Doufám, že na tyto večery budou dě vzpomínat
rády. Já tedy určitě.
Mgr. Míša Kemrová, ZŠ Tyršova
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Vybíráme z knižních novinek
Vladimír Kroc, Eliška Krausová: Letenka do neznáma
Životní příběh Elišky Krausové-Chaves, sestry spisovatele Ivana Krause, politologa Michaelaa
Krause a moderátora Jana Krause, která v roce 1968 vyrazila do Kolumbie zdokonalit svojiji
o
španělš nu a rozhodla se zde zůstat. Elišku poznáváme jako profesorku francouzš ny, i jako
telefonní spojovatelku, prodavačku paruk, manažerku knihkupectví či příležitostnou televizníí
herečku, osobně poznala známé herce, básníky, umělce, učence, dobrodruhy, válečné hrdiny,
diktátory nebo prezidenty. Současně můžeme nahlédnout do životů Kolumbijců i do historie
neobyčejné rodiny Krausových, text doprovází velké množství fotografií z rodinného archivu.

V
Veronika Hurdová: Agnes a Zakázaná hora
A
Agnes žije v pralesním kmeni Magrejů. Lidé z její vesnice se rodí s nějakou neobyčejnou
sschopnos , kterou musí na Úplňkové slavnos předvést a přísahat, že ji budou používat ku
p
prospěchu všech. Agnes právě oslavila jedenácté narozeniny, ale pořád netuší, v čem její
d
dar spočívá. Vydává se proto na nebezpečnou cestu k Zakázané hoře. Ke stejné hoře, z níž
sse před pě lety nevrá l její ta nek. Co se skrývá na jejím vrcholku? Podaří se Agnes projít
vvšemi zkouškami? Přečtěte si dobrodružný fantasy příběh o nejtěžší cestě každého z nás, o
ccestě za vlastní jedinečnos …

Fran šek Nepraš: Najdorf
Vitorazsko. Zapadlý kout jižních Čech s řadou temných míst a zaniklých obcí. Dějiště událos ,
u
jež měly být raději zapomenuty, ale přesto přežívají v myslích a srdcích lidí a zanechávají řadu
otazníků. Dokáže syn splnit otci před smr jeho poslední přání? Podaří se mu rozkrýt okol-nos tragických krvavých událos roku 1945, jež krutě a osudově zasáhly do života obyvatell
o
dnes již bývalé pohraniční vesnice Najdorf, otcova rodiště? Zpátky v čase sdílíme osudy jeho
tehdejších obyvatel, potom Najdorf zmizel. Zůstala jen krajina s němými svědky oněch událos , opuštěná myslivna, kříž…

V
Viktorie Hanišová: Beton a hlína
V
Většina obyvatel západního světa žije ve městech. V prostředí, kde přírodu nahradila beton
nová džungle. Spisovatelka Viktorie Hanišová prostřednictvím třinác rozhovorů zachycujje snahu lidí žít udržitelně a zodpovědně i v hek ckém prostředí měst. Zpovídá nadšence
z komunitních zahrad i ak visty ze zahrádkářských kolonií, pražské včelařky, organizátory
kkompostovacích systémů či provozovatele bezobalového obchodu. Každý má jiný přístup,
aale v jednom mají všichni zpovídaní jasno: na otázku „Co dělat?“ odpovídají „NĚCO!“ V
p
předmluvě autorka vysvětluje svůj pohled a svoji cestu k této knize.

Kompletní přehled nových knih za měsíc květen 2021 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.
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Prázdniny s knihovnou aneb Čteme očima i ušima
Městská knihovna na letošní léto připravila pro své čtenáře i další zájemce tři prázdninové projekty. Jsou
určeny pro všechny, kdo nezapomněli číst, pro malé i větší dě , celé rodiny, dospívající i dospělé čtenáře.
Pokud rádi čtete, máte chuť strávit dva prázdninové měsíce ak vně a přitom zábavnou formou
objevovat nejen zajímavé knihy, zapojte se do
naší prázdninové čtenářské výzvy. List se zadáním
čtenářské výzvy si můžete vyzvednout v městské
knihovně nebo si ho stáhnout na www.knihovna-cbrod.cz. Čeká na vás dvanáct čtenářských úkolů,
které budete postupně zaplňovat svými letními
čtenářskými zážitky. Nebudou se týkat jen knih,
protože číst se dají i plakáty, návody, recepty, noviny, časopisy nebo články na internetu. Pro každého, kdo s kompletně vyplněným listem přijde
v době od 31. srpna do 10. září 2021 do knihovny,
bude připravena drobná odměna.
Pro všechny dě jsme připravili tradiční cyklus
prázdninových čtení a hraní. Začínáme 21. července, budeme se scházet každou středu až do
25. srpna, vždy ve 14.00 hod. Těšit se můžete na
živé čtení, deskové hry nebo na hraní s hrdiny pohádkových knížek. Stejně jako v loňském roce se
pořady uskuteční na venkovním dvorku naší budo-

vy, v případě nepříznivého počasí se přesuneme do
vnitřních prostor knihovny, za dodržení aktuálně
platných pro epidemických opatření. Celý prázdninový cyklus zakončíme ve středu 1. září, kdy jsme
pro vás ve spolupráci s firmou Albi připravili zábavné odpoledne s deskovými a společenskými hrami
(nejen) pro dě .
Tipem na netradiční čtenářské zážitky je cyklus
veřejného poslechu audioknih pro dě i dospělé
s názvem Poslouchat knihy. Trochu jsme se inspirovali dobrým nápadem a zveme všechny na venkovní dvorek naší budovy, kde budeme s laskavým
dovolením jednotlivých vydavatelů přehrávat ukázky zajímavých audioknih různých žánrů. Začínáme
13. července, budeme se scházet každé úterý až
do 31. srpna, dětské audioknihy budeme poslouchat vždy od 10.00 do 11.00 hod., audioknihy pro
dospělé od 14.00 do 15.00 hod. Těšíme se na vás,
čtení sluší každému!
Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK

Centrum vzdělávání, informací a kultury

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA
Pondělí

zavřeno

12:00 - 17:30

Úterý

8:00 - 11:00

12:00 - 15:30

Středa

7:30 - 11:00

12:00 - 18:30

Čtvrtek

zavřeno

12:00 - 15:30

Pátek

8:00 - 11:00

12:00 - 15:30

V době státních svátků zavřeno

703 143 821 / 720 443 332 , knihovna@knihovna-cbrod.cz, www.knihovna-cbrod.cz
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Kalendář akcí na novém webu CVIK
Uplynulé měsíce jsme ve CVIKu kromě jiného věnovali také práci na novém webu organizace. Známé
www.cvik.info tak od června nebude pouhým přehledem představení v KD Svět, ale plnohodnotným
webem, který bude zároveň rozcestníkem na samostatné stránky Informačního centra a Kulturního domu
Svět. Po Městské knihovně se tak dočkaly i tyto dvě součás vlastního prostoru pro sdílení důležitých
aktualit, plánovaných akcí a dalších informací, které byly doposud součás webu města Český Brod. Představujeme vám novou podobu webu a vše, co byste o něm měli vědět.
Tři součás jedné organizace
Hlavní stránka nové podoby webu www.cvik.info
v první řadě představuje mnoha lidem stále neznámou skutečnost, a to fungování Městské knihovny,
Informačního centra a Kulturního domu Svět jako
společné organizace. Najdete zde obecné informace, kalendář akcí a především rozcestník, ze kterého můžete dále pokračovat na samostatné weby
jednotlivých čás CVIKu.
Knihovna inspirací a beze změn
Stávající webové stránky Městské knihovny se osvědčily jako funkční a přehledné. Nejen, že jsme je tedy
ponechali beze změn, ale využili jsme je i jako inspiraci k tvoření webů ostatních součás organizace.
Informační web pro turisty i pro místní obyvatele
Co je v Českém Brodě k vidění? Doporučili byste
mi nějaký výlet do okolí? Kde se v Českém Brodě
dá najíst či ubytovat? To jsou nejčastější otázky turistů, kteří přijíždí během letní sezóny do Českého
Brodu a navštěvují Informační centrum. Pokud se
však tre mimo otevírací dobu, mohou jednoduše
využít nový web, na kterém najdou všechny odpovědi a možná i něco navíc.

Na otázku, zda se v Českém Brodě nebo jeho okolí chystá nějaká zajímavá akce, se však neptají jen
turisté, ale především místní obyvatelé. Odpovědí
je přehledný kalendář akcí na našem webu, který
bude přinášet přehled všech plánovaných akcí. Typ
akce a to, pro koho je určena, už si můžete zvolit
dle vaší libos pomocí jednoduchého filtrování.
Programová nabídka Kulturního domu Svět
Nabídku plánovaných představení na měsíce září-prosinec 2021, informace o vstupenkách, odpovědi na často kladené dotazy nebo informace
o znovuotevřené kavárně naleznete na novém
webu Kulturního domu Svět. Ten je zároveň i prostorem pro sdílení aktuálních provozních informací, případně aktuálních programových změn, které
však, jak pevně věříme, již v budoucnu nebudou
nutné.
Věříme, že se několikaměsíční práce vypla la a nové
stránky www.cvik.info nebudou ode dneška chybět
ve vašich oblíbených záložkách v prohlížeči.
Ing. Klára Tesaříková, CVIK
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Jaké bude letošní posvícení? Tradiční, a přece nové.
V minulos byly tradicí velkolepé posvícenské oslavy. Pekly se posvícenské koláče, na ohni se točilo maso,
dobré pivo teklo proudem, tančilo se, panovala dobrá nálada. Celá vesnice se sešla, aby oslavila další výročí posvěcení kostela. Ve dnech 17. – 19. 9. 2021 oslavíme posvěcení kostela sv. Gotharda v Českém Brodě
a těšit se můžete nejen na posvícenské koláče, dobré pivo a spousty jídla. Představujeme vám Gothardské
posvícení.
Páteční večer s gulášem
Přesněji řečeno s několika druhy gulášů. Již páteční program bude známkou toho, že letošní posvícenské oslavy budou opravdu jinou akcí, než na
kterou jsme doposud v Českém Brodě byli zvyklí. Zahájíme je to ž soutěží o nejlepší kotlíkový
guláš. Náměs již okolo páté hodiny odpolední
provoní guláše, kterou budou připravovány přímo na místě. A co k takovým kotlíkovým gulášům
patří? Přeci dobré pivo z regionálních pivovarů.
A toho zde bude opravdu dostatek. Zahájit posvícenské oslavy s námi můžete nejen jako návštěvník, ale také jako soutěžní družstvo, které se utká
o pohár sv. Gotharda.
Sobota a neděle pro dě i dospělé
Sobota bude nejen plná hudby, dobrého jídla a pi ,
ale také divadélek pro dě , dobových her a mnoha řemeslných stánků. V rámci odpoledního programu se na náměs odehraje také rekonstrukce
bitvy o Brod. O historii, architektuře a spoustě za-

jímavos z Českého Brodu se dozvíte při projížďce
vláčkem, která bude probíhat každou hodinu. Na
prohlídkové okruhy je možné se hlásit již nyní. Neděle bude věnována různým sportovním soutěžím
o pohár sv. Gotharda.
Nejlepší posvícenský koláč
Tradice pečení posvícenských koláčů se dodnes
dochovala i na mnoha místech, kde se posvícení
dávno neslaví. Dobré koláče k posvícení zkrátka
neodmyslitelně patří. Který je ale ten nejlepší? To
rozhodnou sami návštěvníci. Pokud máte ve svém
okolí někoho, kdo podle vás peče ty nejlepší koláče, tak v naší soutěži o pohár sv. Gotharda určitě
nesmí chybět. Stačí pekaře nebo pekařku přihlásit
dle instrukcí na webu.
Netradiční prohlídky podzemí a kostela
Nechte na sebe dýchnout středověk při nočních
prohlídkách go ckého podzemí a kostela sv. Gotharda, které se budou konat pouze při příležitosposvícenských oslav, a to v pátek a v sobotu od
20.00 a 21.00 hod. Podzemní prostory mají jen
omezenou kapacitu, proto doporučujeme rezervaci prohlídek s dostatečným předs hem.
Veškeré informace k programu posvícení, k soutěžím o pohár sv. Gotharda a k prohlídkám najdete
na novém webu www.gothardskeposviceni.cz.
Ing. Klára Tesaříková,
CVIK

ANKETA O NEJOBLÍBENĚJŠÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2021
Anketa bude probíhat v období od 21. června do 31. srpna 2021 formou hlasování na stránkách www.kampocesku.cz, kde ji partnersky zajišťuje Vydavatelství KAM po Česku, s.r.o. Informace o anketě budou zveřejněny také na webu asociace www.a ccr.cz s přímým linkem
do hlasování. Cena pro hlasující: V anketě bude vylosováno 14 hlasujících, kteří budou za
svůj hlas odměněni hodnotnou cenou od cestovní kanceláře ATIS.
Pokud jste s naším informačním centrem spokojeni, dejte nám svůj hlas! Děkujeme.
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Ze sportu

Do Českého Brodu se vrací ženská basketbalová liga
Při rozhovoru s Jakubem Nekolným, předsedou oddílu basketbalu TJ Slavoj Český Brod, jsme se dozvěděli
několik zajímavých novinek z oblas sportu, který má v Českém Brodě dlouholetou tradici a širokou členskou základnu.
Zájem o basketbal je velký, v současné době má
oddíl basketbalu 133 členů a z toho více než stovku
dě . Kapacita sportovní haly TJ Slavoj je bohužel
na svém absolutním maximu, proto některé tréninky probíhají i v prostorech tělocvičny Prak cké
školy, kam jsme pořídili i speciální stahovací koše,
které umožňují nastavovat jejich výšku podle potřeb trénujících.
V těchto dnech probíhají nábory do všech družstev a další kolo náborů chystáme na září. Podařila se akvizice nového trenéra Ondřeje Hodače
z Basketbalové akademie Nymburk, se kterou velmi úzce kooperujeme a věříme, že je to oboustranně výhodné. Mládežnická družstva basketbalu

dále po všech stránkách intenzivně spolupracují
s pražským oddílem Basket Slovanka. Za všechny
naše výsledky, práci a úspěchy mluví to, že se po
čtyřice letech do Českého Brodu vrací druhá basketbalová liga žen.
V prvním červnovém víkendu se na domácí palubovce sehrál třídenní turnaj mladších žákyň, který
vyhrála USK Praha a naše žákyně se umís ly na pátém místě. V dalším víkendu se utkají mladší minižáci. Děkujeme panu Nekolnému za informace ze
světa pod koši.
Jan Hanzal, TJ Slavoj z.s.
Foto: oddíl basketbalu

NABÍDKA PRÁCE
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Český Brod. V jeho agendě je zejména výkon
funkce referenta stavebního úřadu v pověřeném správním území a další činnos dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Lhůta pro podání přihlášky je
28. 6. 2021 do 11.00 hodin. Předpokládaný nástup v období od 1. 8. 2021 nebo podle dohody. Podrobnos najdete na www.cesbrod.cz
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Atle spolu – Den s českou atle kou
251 míst v České republice, více než 21 000 sportovců v jeden den, to je oslava atle ky v podání Českého
atle ckého svazu. A plný stadion byl i u nás v Českém Brodě.
V brzkých odpoledních hodinách byly na stadionu
Ku lka připraveny atle cké i neatle cké disciplíny
pro nejmenší dě : hod na koš, opičí dráha, skok
daleký, střelba na bránu, slack line, hod raketkou,
skákací hrad, chůdy, florbal a další. Dě za splnění
disciplín dostaly odměnu. V pozdějších odpoledních hodinách byl pro žáky, dorost a dospělé připraven závod v disciplínách: 60 m, 100 m, 200 m,
800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod
diskem a hod oštěpem. Nejúspěšnějšími atletkami
v tomto závodě byly Nikola Vaňková a Klára Ledvinová a nejúspěšnějším atletem se stal Vojtěch
Vopařil. Kompletní výsledky závodu jsou k nalezení
na atle ka.cz.
Hlavním cílem projektu bylo dostat nejen dě zpět
k atle ce a pravidelnému pohybu a to věříme, že
se povedlo. Akce byla otevřena pro naše členy ale

i širokou veřejnost, která chce poznat krásy královny sportů. Na stadionu se tento den vystřídalo přes
500 sportovců. Děkujeme za spolupráci SK Český
Brod, Městu Český Brod a RE/MAX alfa.
Dveře i nadále zůstávají otevřené na náš stadion
na Ku lce a to nejen atle ce, pravidelně se zde
můžete potkat s basketbalisty, fotbalisty a hasiči.
Přijďte si zasportovat i vy.
Letní závodní sezóna byla mto dnem zahájena
a nyní se již těšíme na soutěže družstev i jednotlivců všech kategorií.
Za oddíl atle ky, TJ Slavoj Český Brod,
Jana Machorková
Foto: David Machorek
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39. ročník DP a CTJ „Krajem bitvy u Lipan“
V sobotu dne 29. května 2021 uspořádal odbor Klubu českých turistů Český Brod již 39. ročník dálkového
pochodu a cykloturis cké jízdy „Krajem bitvy u Lipan“. Akce se každoročně koná na památku bratrovražedné bitvy u Lipan, která se ve zdejším kraji odehrála před 587 lety, v neděli dne 30. května 1434.
I letos jsme z důvodu přijatých opatření pro šíření koronaviru prak cky do poslední chvíle nevěděli, zda se akce uskuteční. K naší rados se však
opatření začala pomalu rozvolňovat a mohli jsme
se proto těšit, že tradice naší akce zůstane nepřerušena. S propagací jsme ale mohli začít až týden
před plánovaným termínem – propozice akce jsme
dali na náš web pochod.vbrode.cz, rozeslali jsme
e-maily s propozicemi na středočeské odbory KČT
a členům českobrodského oboru KČT a propozice
jsme vyvěsili na frekventovaných místech ve městě.
Pozvánka na akci byla zveřejněna i na stránkách města.
I přes propagaci akce na poslední chvíli se na startu v zasedací místnos českobrodského Informačního centra odprezentovalo 132 účastníků - 101
pochodníků a 31 cyklistů. Akci zajišťovali 4 pořadatelé. Pochodníci startovali na těchto trasách:
14 km (31 účastníků), 20 km (22 úč.), 35 km
(22 úč.), 43 km (10 úč.) a 54 km (16 úč.). Cyklisté
zdolávali tyto trasy: 42 km (19 účastníků) a 72 km
(12 úč.).
V prostoru startu a cíle museli turisté a pořadatelé používat roušky. Na startu, v cíli i na kontrolách

byla k dispozici dezinfekce. Vzhledem k omezeným možnostem občerstvení na trasách pořadatelé zajis li občerstvení na kontrolách Pod Srnčím
kopcem („U Sovy“) a u Lipanské mohyly – čaj, balená minerální voda, pivo, Coca Cola, Pepsi Cola,
sušenky, domácí bábovka, banány, balený salám,
camembert, balený krájený chléb a balený toustový chléb.
Kromě živých kontrol byly na trasách i samokontroly, na nichž pochodníci i cyklisté zapisovali do svých
mapek - průkazů zde uvedená jména z husitského
období (Jan Hus, Jan Žižka, Jan Čapek z Klatov, Prokop Holý, Jan Roháč z Dubé, Jan Čapek ze Sán).
V cíli dostali všichni účastníci pamětní diplom a pamětní odznak (buton) akce a až do vyčerpání zásob
(75 ks) i miniaturu mohyly z 3D skárny. Ručně malovaným hrnkem s mo vem akce bylo odměněno
25 vylosovaných účastníků.
Pořadatele mto děkují městu Český Brod za finanční příspěvek na pořádání akce.
Za pořadatele - Ing. Václav Čokrt
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Oddíl Corridoor na Mistrovství světa
V květnu se konalo Mistrovství světa FIG v gymnas ckém aerobiku. Tento nejdůležitější závod našeho
sportu hos lo Baku - Azerbajdžán. Závodníci z celého světa měli možnost poměřit své síly v jedné z nejmodernějších gymnas ckých tělocvičen v Evropě.
Otázky pro Sabinu Juránkovou:
Sabi, tobě se podařil krásný výsledek, 11. místo
z Mistrovství světa. Jsi spokojená?
Pocit, že jsem 11. na světě, je moc hezký a jsem
spokojená, ale i trochu smutná, protože jsem byla
od finále jen malý kousek a kdyby se nepřihodily
nějaké chybičky, tak bych mohla být i ve finále.
Jak na tebe zapůsobilo Baku?
Když jsem se dozvěděla, že pojedu do Azerbajdžánu, tak jsem moc nevěděla, kde to přesně je a neuměla jsem si představit, jak to tam vypadá, ale
moc se mi v Baku líbilo a nejvíc se mi líbila jejich
moderní architektura.
Poslední rok nebyl sportu nakloněný, neměli jste
ani tolik příležitos závodit. Myslíš, že tě tato závodní „pauza“ nějak zasáhla?
Myslím si, že mě to zas až tak moc nezasáhlo. Naštěs jsme měli docela dost možnos , jak trénovat.
Co tě letos ještě čeká?
Čekají mě závody na Slovensku, možná závod v Bulharsku, Mistrovství České republiky a doufám i mistrovství Evropy v Itálii.
Otázky pro Anetu Blechovou:
Anet, pro tebe to byl první velký závod. Odjížděla
jsi na něj a nevěděla, co můžeš čekat. Tak jaké to
bylo? Co na tebe nejvíc zapůsobilo?
Nevěděla jsem, co mám očekávat, ale tušila jsem,
že nervy budou pracovat. Na druhou stranu jsem
se moc těšila. Na závod, na město, na nové zážitky
a zkušenos . Bylo krásné vystupovat v tak obrovské a moderní hale, jakou v Baku mají. Bylo zajímavé pozorovat ostatní závodníky a překvapilo mě,
jak velká byla porota, která měla 30 členů.
Jak se líbilo hlavní město Baku?
Hlavní město Azerbajdžánu je krásné. Velmi se mi
líbily velké, moderní stavby celé ze skla. Všude čisto, uklizeno a mnoho zeleně. Historická část města
je také moc pěkná. Jednou bych se tam ráda vrá la
a město více poznala.

Letěli jste přes noc a museli jste se přizpůsobit posunu času. Jak jsi to zvládala?
Naštěs jsem posun času + 2 hod. tolik nevnímala.
Jelikož jsme letěli přes noc a v letadle jsem spala
jen chvíli, byla jsem tak unavená, že jsem se těšila, až půjdeme večer spát. První den jsme měli bez
tréninku, tak jsme si i po cestě trochu odpočinuli,
ale hned od druhého dne začaly tréninky a už ani
nebyl prostor posun času řešit.
Jak jsi byla spokojená se svým výkonem? Víš, na
čem musíš pracovat?
Se svým výkonem jsem byla spokojená, i když jsem
udělala malé chyby. Nervozita byla veliká, ale i tak
jsem si závod moc užila. Tento zážitek mě posunul
dál a vím, že musím zapracovat na zpevnění, některých prvcích a přechodech. Už teď se těším na
tréninky a především na další závody.
Eliška Strakošová, Corridoor z.s., www.corridoor.cz
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Táto nahraj a mnohem víc v červnu na Ku lce
Ku lka je skvělé místo. Na pohyb, na relaxaci, na tmelení party... Letos se tu díky všem možným okolnostem
potkávají tradičně atle a fotbalis , ale i baskeťáci nebo hasiči. První schůzku tu měl ten úplně nejmenší
českobrodský hasičský potěr, trénují tu hasičš dorostenci ze širokého okolí - z Úval, ze Kšel… Ku lka hraje
„všemi barvami“.
A hlavně už se hraje fotbal. Zase tady někdo křičí
a slyším pískat píšťalku. Svět se pomalu vrací do
normálu. Celý květen bylo na hráčích vidět nadšení, že se mohou sejít, společně sportovat. V druhé
půlce května jsme začali hrát i zápasy, tempo po
takto dlouhé pauze bylo celkem dobré, kluci byli
rádi, že mohou společně nastřílet co nejvíce branek.
V květnu proběhl také fotbalový nábor, na který
dorazilo čtrnáct nových budoucích fotbalistů. Pokud máte doma malého nadšence, co se honí po
zahradě nebo parku za balónem, nemusíte čekat
na nábor v září, přidejte se k nám hned. Během
června potrénujeme, zahrajeme pár zápasů, ke
konci měsíce v rámci rozlučky zápas pro rodičům.
I dospělý fotbal pomalu nabírá obrátky. Už máme
za sebou první přátelská utkání. Naše áčko pod

vedením nového trenéra – Mar na Frýdka remizovalo 2:2 s U19 Mladé Boleslavi. Béčko zkouší zapojovat dorostence a mladé hráče v rámci turnaje
s týmy z okolí.
Poslední neděli v červnu srdečně zveme na akci
Táto nahraj. Odpoledne ve znamení au ček, luků,
samopalů, míčů, netradičních her, ale také atle ckého závodu pro rodiče s dětmi, posezení, nachlazené malinovky a plzeňského zlatého moku, prostě
pohody.
O prázdninách nás v areálu čekají příměstské tábory zaměřené na všeobecné sporty s tema ckým
názvem letní sportovní olympiáda. Letos je o tábory velký zájem a v tuto chvíli máme přes 80 %
obsazené kapacity.
Mar n Sahula a Iveta Librová, SK Český Brod

Ze sportu

Českobrodský zpravodaj
červen 2021

31

Nohejbal opět na hřiš
Po nekonečných epidemiologických opatřeních se zpátky vrá li ke svému sportu i nohejbalisté. Rozjely se
soutěže napříč všemi kategoriemi: ženy začaly 1. ligu, muži 1. ligu a okresní přebor a po dlouhé době se
mohl uskutečnit i první turnaj středočeského poháru žáků a dorostu v nohejbale.
Dne 6. 6. 2021 jsme na nohejbalových kurtech za
halou pořádali krajský přebor trojic žáků a dorostu.
Celkem dorazilo 6 trojic z Dolních Počernic, Slaného, Benešova a my jsme postavili další 3 trojice.
Hlavní myšlenka byla, aby si dě co nejvíce zahrály,
proto byly rozděleny do dvou skupin. V první skupině bylo 5 družstev a ve druhé 4. Následně postoupila 4 družstva z každé skupiny do turnajového
vyřazovacího pavouku.
Na družstvech byla ze začátku turnaje vidět nervozita a dlouhá přestávka, ale už během turnaje
začaly výkony všech hráčů vzrůstat a tak byl vidět
i velmi kvalitní nohejbal v žákovské kategorii.

Celkové pořadí:
1. místo Český Brod A (D. Blažková, M. Červenka,
J. Bálek, A. Majer),
2. místo Slaný A,
3. místo Český Brod B (A. Cibulková, Ž. Balounová,
R. Baloun, A. Blažek).
Dovolte, abych Vás tímto pozval na 19. 6. 2021
od 9.00 hod., kdy náš klub bude hostit Mistrovství České republiky v singlech starších žáků.
Uskuteční se na hřištích za sportovní halou. Jste
srdečně zváni.
Lukáš Červenka,
TJ Slavoj z.s., oddíl nohejbalu

Družstva Českého Brodu předvedla krásné výkony
a úspěch se dostavil i v podobě medailí.

V Liblicích na fotbale to zase žije
I když podobný článek plný naděje jsme psali i minulý rok, tak letos věříme, že to již vyjde a koronavirus porazíme a budeme moct hrát fotbal bez přerušení!
Po nucené pauze jsme, ihned jak to bylo možné
v rámci vládních opatření, otevřeli náš fotbalový
areál a pus li se znovu do tréninku. Podle účas na
tréninkách bylo vidět, že fotbal chyběl všem, hráčům i trenérům. Bohužel soutěže byly ukončeny,
a tak nám kromě tréninku zbývá hrát jen přátelská utkání. Kromě toho se snažíme naše tréninkové procesy vylepšovat a hráčům zpestřovat. Proto
jsme rádi, že k nám ve středu 2. 6. přijel tým Létajících trenérů FAČR a uspořádal u nás ukázkový
trénink. Věřím, že to bylo přínosné jak pro trenéry,
tak pro hráče. Tímto bychom jim chtěli ještě jednou poděkovat. Kromě toho již trenéři chystají pro
mládežnické týmy letní soustředění.
Jak můžete vidět, tak v Liblicích na fotbale to zase
žije a žít bude i mimo tréninky a zápasy. Na léto pro
vás máme nachystaný koncert písničkáře Člověk
krve (v sobotu 10. 7.) a dvě promítání letního kina.
V sobotu 17. 7. u nás můžete zhlédnout film Okres-

ní přebor a v neděli 18. 7. poběží pro dě film Já,
padouch. Podrobnos se včas dozvíte.
Stále také hledáme hráče do všech kategorií a jak
můžete vidět, tak u nás se pořád něco děje. Takže
pokud se chcete připojit k naší skvělé organizaci,
tak neváhejte a přijďte k nám, podrobnos a kontakty naleznete na našich stránkách www.tjliblice.
cz nebo na Facebooku TJLiblice1927.
Jiří Pospíchal, předseda TJ Liblice
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Redakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.

Píšete nám

Kudrnáčova stezka spojí Poříčany s Klučovem
Naučná Kudrnáčova stezka od 19. června propojí obnovenou úvozovou cestou obce Poříčany a Klučov. Po
kilometr a půl dlouhé trase provede dě a rodiče kreslený kluk Kudrnáč a jeho pes Chlupáč z dílny výtvarnice
Galiny Miklínové.
Text: Jiří Hrabě, Ilustrace: Galina Miklínová
Jedenáct informačních
panelů od slavnostního odhalení 19. června
seznamuje návštěvníky
hravou formou s blízkou i vzdálenou historií
okolí. Autoři projektu
a textů jsou Jiří Hrabě, ředitel neziskové organizace Elpida a šéfredaktor časopisu Vital, a realitní
makléřka Petra Dusilová. Oba jsou také poříčanš zastupitelé. Ke spolupráci přizvali ilustrátorku
a režisérku Galinu Miklínovou z Klučova, která stojí
za filmem Lichožrou či za ilustracemi knih našich
nejlepších autorů pro dě a nebo také za českým
vydáním Harryho Po era. Dohled nad historickou
správnos textů svěřili archeologovi Janu Hasilovi.
Náklady na realizaci projektu si mezi sebou Poříčany a Klučov rozdělily.
Mezi obcemi tak vznikla originální naučná stezka,
která míří na návštěvníky bez rozdílu věku. “Koronavirus nás přivedl k tomu, abychom se více zaměřili na své bezprostřední okolí. I proto jsme začali
objevovat historické i technické zajímavos , které
máme doslova za humny,” říkají autoři textů. “Byl
to větší závazek, než jsem zvyklá. Pro některé kolegy nepochopitelný. Když jsem nadšeně vyprávěla, že dělám něco báječného, stezku ve středních
Čechách, kývali a říkali: aha, my jsme mysleli, že

děláš další film. Pro mě to ale v tu chvíli, kdy jsem
seděla s rodinou díky koronaviru doma, byla větší
výzva, než dělat druhý díl Lichožroutů. Chtěla jsem
aby to kolem nás, bylo ještě hezčí,” doplňuje Galina Miklínová.
Věděli jste například, že v Poříčanech je nejostřejší
železniční zatáčka v zemi, že liblické vysílačky jsou
nejvyšší stavbou v Česku nebo že klučovské slovanské hradiště Na Ptáčku patří mezi nejvýznamnější
u nás? Na stezce se také setkáte s řadou originálních
odpočinkových i hracích prvků ze dřeva, za kterými
stojí Šárka Havlíčková a Roman Kárník z Poříčan.
Na cestu se můžete vydat z Poříčan i z Klučova či
dojít nově obnovenou polní cestou vedoucí z Českého Brodu do Klučova. “Obnovu cest v krajině
a propojení se sousedními obcemi jsme měli
v plánu už dlouho, a tak jsme nápad začít úvozem
do Klučova přivítali. Pro místní to bude příjemné
zpestření procházek a věřím, že stezka přitáhne
pozornost i návštěvníků odjinud,” říká starostka
Poříčan Hana Teršová. Přáním autorů je, aby stezku
využívaly ve výuce základní školy, a vedly tak dě
k poznání historie míst, kde žijí a respektu k přírodě.
Aktuální informace o dění na Kudrnáčově stezce se
dozvíte na facebookových stránkách:
www.facebook.com/Kudrnáčovastezka
Jiří Hrabě
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22. 6. 2021, 18:00 hodin
náměstí Husovo 70, Český Brod, obřadní síň v přízemí radnice
www.brodacibrodu.cz
Účast prosím potvrďte koordinátorce participativního rozpočtu
Petře Ištvánikové na tel. 733 384 871 nebo email istvanikova@cesbrod.cz

galerie Šatlava

galerie Šatlava

1. 7., 17.00

2. 7. – 27. 8.

Výlet KČT

hřiště TJ Liblice

Městská knihovna

Městská knihovna

Výlet KČT

Výlet KČT

Štolmíř náves

hřiště TJ Liblice

hřiště TJ Liblice

Výlet KČT

10. 7.

10. 7.

13., 20. a 27. 7., 10.00 – 11.00

13., 20. a 27. 7., 14.00 – 15.00

14. 7.

17. 7.

17. 7.

17. 7.

18. 7.

21. 7.

u kostela sv. Gotharda

Městská knihovna

1. 7. – 31. 8.

7. – 28. 7., 8.00 – 16.00

Podlipanské muzeum

1. 7. – 29. 8.

KALENDÁŘ AKCÍ – červenec/srpen 2021
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České středohoří – Boreč, Lovoš

Veřejné promítání: Já, Padouch – animovaný film pro dě

Veřejné promítání: Okresní přebor – český film o venkovském fotbalu

Veřejné pečení a bleší trh ve Štolmíři

Žďárské vrchy – autobusový výlet

Údolím Tiché Orlice do Ús nad Orlicí

Poslouchat knihy – veřejný poslech audioknih pro dospělé

Poslouchat knihy – veřejný poslech audioknih pro dě

Koncert Člověk krve – písničkář s kytarou

Z Přišimas na Klepec a do Českého Brodu

Farmářské trhy – pravidelné středeční trhy s ovocem, zeleninou a dalšími produkty…

Jan Hula: Obrazy – prázdninová výstava mladého českobrodského výtvarníka

Jan Hula: Obrazy – vernisáž výstavy

Prázdninová čtenářská výzva – dvanáct zábavných čtenářských úkolů

Výstava: Zábava i poli ka/Z dějin českého plakátu a expozice Z dějin Českého Brodu

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

Výlet KČT

Výlet KČT

zahrada gymnázia

Městská knihovna

Městská knihovna

zahrada gymnázia

u kostela sv. Gotharda

Městská knihovna

zahrada gymnázia

zahrada gymnázia

Štolmíř náves

Ku lka

hřiště za halou

24. 7.

29. 7.

2. 8., 21.00

3., 10., 17., 24. a 31. 8., 10.00 –
11.00

3., 10., 17., 24. a 31. 8., 14.00 –
15.00

3. 8., 21.00

4. – 25. 8., 8.00 – 16.00

4., 11., 18. a 25. 8., 14.00

4. 8., 21.00

5. 8., 21.00

14. 8.

21. 8., 12.30

29. 8., 10.00

Změna programu vyhrazena

Městská knihovna

21. a 28. 7., 14.00

Nohejbal - utkání 1. ligy žen: Český Brod vs. TJ Sokol Vršovice

Brod 1995 – 27. narozeniny hudebního fes valu Rock For People

Veřejné pečení ve Štolmíři

Filmové léto: Mlsné medvědí příběhy – kinematograf bratří Čadíků

Filmové léto: Havel – kinematograf bratří Čadíků

Prázdninové čtení a hraní – živé čtení, hraní s hrdiny pohádkových knížek, deskové
hry

Farmářské trhy – pravidelné středeční trhy s ovocem, zeleninou a dalšími produkty…

Filmové léto: 3Bobule – kinematograf bratří Čadíků

Poslouchat knihy – veřejný poslech audioknih pro dospělé

Poslouchat knihy – veřejný poslech audioknih pro dě

Filmové léto: Meky – kinematograf bratří Čadíků

Z Kozojed přes sv. Mar na do Přehvozdí

Krkonošská vyhlídka – Jilemnice a Klimentův vrch

Prázdninové čtení a hraní – živé čtení, hraní s hrdiny pohádkových knížek, deskové
hry

26. 6. 2021
10:00 - 16:00 hodin
Ekocentrum Vrátkov čp. 78

PROGRAM
prohlídka ekocentra s průvodcem
pohybová a naučná hra v lese
dílničky pro malé i velké šikuly

AUTOBUS
- ul. Kollárova, zastávka před ZUŠ Český Brod
10:00, 12:00, 14:00 - směr Vrátkov
12:45, 13:45, 15:45 - směr Český Brod

OBČERSTVENÍ
limo, nealko pivo, buřty a guláš

Pořádá město Český Brod a Ekocentrum Vrátkov

ǈǁıĹĬƌļçĈǈȏǴĹƈĹƌćǴȄǈǔćǴǙ

OBRAZY
JAN HULA
çĹǁƌŧǈĈȑǴȄǈǔćǴȃƺǁƖĥļŠƌĹ
ɨʄɮʄɩɧɩɨƖıɨɮŠƖıʄ
RćſĹǁŧĹÂćǔſćǴć(ĹǈŹȄ!ǁƖı
çȄǈǔćǴćƺƖǔǁǴĈɩʄɮʄʒɩɮʄɯʄɩɧɩɨ

TÁTO ZABER, MÁMO POBĚŽ

27/6/2021
14:00 – 17:00

PROGRAM
GRAND PRIX NA
AUTÍČKÁCH
STŘELECKÉ KLÁNI
MÍČOVÝ ČTYŘBOJ
ATLETICKÝ
ZÁVODY PRO
CELÉ RODINY
A MNOHEM VÍC
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Tábor je financován Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci grantové výzvy Letní kempy 2021.
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DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY
Příměstský tábor - Na Kutilce v Českém Brodě
Termíny na rok 2021:

12.7. – 16.7.
19.7. – 23.7.
26.7. – 30.7.
2.8. – 6.8.
16.8. – 20.8.
23.8. – 27.8.

P
r
o
g
r
a
m

Nabízíme:
Zkušení vedoucí, trenéři
Malé skupiny dětí, věk 3-13 let
Atraktivní program, možnost přespání 1 noc
Celotáborová hra
Jednodenní výlet do přírody

80% KAPACITY OBSAZENO
7:30- 8:30 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
8:30- 9:00 seznámení, rozcvička
9:00- 9:15 hygiena, svačina
9:15- 10:00 výtvarná / kreativní činnost
10:00- 11:15 základní sportovní příprava
11:15- 12:00 vycházka po okolí / hraní v areálu
12:00- 12:30 hygiena, oběd
12:30- 13:45 odpolední klid
13:45- 14:30 celotáborová hra
14:30- 15:15 táborová olympiáda
15:15- 15:30 svačina
15:30- 16:30 odchod dětí domů - hry dle volby a přání dětí

Přihlášky a informace:
www.skbrod.cz služby příměstský t.
Tel: 725 097 583
e-mail: martin.sahula@seznam.cz

Prostory:
sportovní areál , vlastní tělocvična
Moderní klubovna s interaktivní tabulí

Cena: 2450 Kč / týden
Při včasném přihlášení tj. 2 měsíce před akcí
cena 2200 Kč- bez spaní, 2400- se spaním /1 noc

Cena pro sourozence a členy SK 2100Kč
Cena obsahuje: jídlo, pomůcky, práci lektorů,
táborové tričko

„POJĎ SE HÝBAT, POJĎ SI HRÁT, S NÁMI SE TU BUDEŠ SMÁT“
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CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být proporčně v poměru k danému rozměru
• u všech inzerátů musí být texty a důležitá grafika min. 3 mm od kraje; v případě celostránkové inzerce (ostatní vždy bez spadu), kde je grafika do krajů strany (na spad), vyžadujeme ořez. značky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2021
Data expedice: 15. 1., 12. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6., 13. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 11., 17. 12. 2021
poslední aktualizace: 12. 1. 2021

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

Bydlím tu s Vámi!
ČENÍ! t?
OPORU
A ZA D
i nemovitos
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edkuji
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ODMĚatNně
ok
Pokud zprostř
kdo z Vašeho
!
to odměním!

ře
Chce prod
a já Vás za
realitní kancelá
a moje služby
cz.
10% z provize
Doporučte mě
měnu ve výši
www.rkbohemia.
od
ch
ká
mě
án
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str
od
h
e
šic
prodej, obdržít
naleznete na na
ny
mě
od
ní
ká
zís
k
Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.eu

www.rkbohemia.cz

CHCETE STÁLOU PRÁCI
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
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)

íční
Měs ční
a ro NY
MĚ
OD

Skladník (Kostelec nad Černými lesy, Kouřim)
Asistent mistra linky pro montáž lyžařského vázání

VOLEJTE, PIŠTE:
E
727 831 985 |

marker@marker.cz

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy
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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

nové kurzy od září (2–18 let)
ukázková hodina ZDARMA

+420 777 906 105 I ceskybrod@helendoron.cz
www.helendoron.cz

דא ي ח

MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, kvalitně
a čistě.
Tel.: 736 734 947
Koupím JAWA ČZ: motocykl, moped, skútr, také
vraky a díly.
Tel.: 777 589 258

ZDE
MŮŽE BÝT
I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní
obchodní zástupkyni:
Dana Brejchová,
tel.: + 420 603 588 338,
e-mail:
brejchova@proﬁtisk.cz
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MONTÁŽ - VODA - TOPENÍ
P LY N - M Ě Ř E N Í - R E G U L AC E
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
S E R V I S A R E V I Z E P LY N O V Ý C H
KOTLŮ VŠECH ZNAČEK
mobil: 776 628 888

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

MRAZÍRNY
Hledáme
Řidiče sk. B, C
Nabízíme:
Pravidelnou měsíční mzdu
26–35 000 Kč
Volné víkendy
Příspěvek na stravování

Hledáme
Skladníky
Nabízíme:
Práce na dvě směny PO–PÁ
Pravidelnou měsíční mzdu
26–35 000 Kč
Příspěvek na stravu
5 týdnů dovolené

Více info: Tomáš Haviar

MRAZÍRNY POLAR

Hledáme šikovného
kolegu na pozici
AUTOMECHANIK
+ Správce areálu
Práce pondělí–pátek 7.00–16.00
Náplň práce:
– Základní opravy vozového parku
– Údržba areálu a správa budov
– Dohled nad chodem mrazírny
(zajištění drobných oprav)

Tel: 724 319 952, U Cihelny 1074, Kostelec nad Černými lesy, e-mail: tomas.haviar@polar-cz.eu

Hledáte zaměstnaní, které je

• flexibilní
• s možností částečného pracovního úvazku
• různorodé
• v dobré dostupnosti v lokalitě Český Brod
Jsme dynamická společnost malý kolektiv plný nadšenců. Jsme aktivní jak na Evropských trzích, tak na trzích Středního východu
a Severní Afriky. Spokojenost a bezproblémové fungování týmu a obchodní růst jsou pro nás prioritou.

Do našeho týmu v Českem Brodě hledáme

Obchodní asistent/a - / Obchodní specialista/tka
zodpovědnou za rozmanitou škálu oblastí.

Pracovní činnosti
Různorodou práci v oblasti podpory obchodních činností
Asistence a koordinace obchodních případů (příprava nabídek, objednávek, dokumentů, práce s tabulkami, ceníky, weby)
Jednání a komunikace s českými i zahraničními zákazníky (stálými a potenciálními)
Aktivní řešení klientských problémů, jejich vyhodnocení a zpracování
Práce s firemním CRM systémem, Spolupráce s logistikou
Co Nabízíme
Příjemné pracovní prostředí kanceláře v malém kolektivu.
Lokalita v dobré dostupnosti vlaku v Českem Brodě.
Možnost částečného pracovního úvazku.
Flexibilní pracovní dobu, příležitostní práce z domu.
Co požadujeme
- příjemné vystupování a dobré komunikační schopnosti
- spolehlivost, samostatnost, organizační dovednosti, obchodního ducha
- dobrá znalost anglického jazyka
- znalost aplikací MS office (Excel, Outlook)
nástup možný IHNED

Centrála společnosti:
CAG Electric Machinery s.r.o.
Klučovská 232
282 01 Český Brod
Česká republika
Tel.: +420 725
321 885
672 514
174
Web: www.cagem.eu
E-mail: info@cagem.eu
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S.A.F. Praha spol. s r.o.
Na Návsi 38
282 01 Přišimasy
www.saf.cz

V O LNÁ PRAC OV NÍ M ÍST A

x ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ
A MONTÁŽNÍ PRÁCE
Vyučen v elektrooboru, SOŠ elektro
Možnost montáží v zahraničí

x ZÁMEČNÍK - MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
Vyučen v oboru, praxe vítána
Svařování MIG/MAG

U profesí se jedná o jednosměnný provoz
Nástup dle dohody
Bližší informace na tel.: 321 672 815

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

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

esel

®

www.tc-nibe.cz

NABÍZÍME:

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

Vepřovou pečeni s kostí – 109 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 279 Kč/kg
Hovězí přední b.k. z mladého býka – 175 Kč/kg

Akce platí od 28. 6. do 10. 7. 2021
na prodejně v Českém Brodě

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

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby
FASÁDNÍ CENTRUM
HUTNÍ MATERIÁL
DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY
REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH
PŘIJMEME: ŘIDIČE, SKLADNÍKA a MONTÁŽNÍKA
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia
+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109
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uvtnet.cz
tel.: 606 900 600

Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT
Likvidace autovraků všech značek
Pneuservis bez čekání
PO - PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00
SO:
09.00–13.00

Křemínská 153
282 01 PŘIŠIMASY

Rent-Servis

Specializujeme se na
pronájem výþepních
zaĜízení, grilĤ, pivních setĤ a
párty stanĤ.

www.rent-servis.cz
tel. 724 393 558
info@rentͲservis.cz
Kluþov 42, 282 01

KVALITNÍ PRÁCI
a VÝSLEDKY

VELMI DOBŘE
OCENÍME!
EUROSUN SONNENSCHUTZ s.r.o. HLEDÁ POSILY do svého týmu!
Abychom mohli našim zákazníkům nabízet stále kvalitnější produkty a abychom stále mohli
zdokonalovat naše služby a servis, k tomu všemu potřebujeme kvalitní odborníky ve svém
oboru. Pokud máte chuť dosahovat trvalých a kvalitních výsledků, potom máte pádný důvod,
abyste svou energii, znalosti a čas uplatnili právě u společnosti Eurosun Sonnenschutz s.r.o.

HLEDÁME POSILY
POSILY do
do našeho
našeho týmu
týmu na
na pozice:
pozice:
HLEDÁME
DĚLNÍK VE
VE VÝROBĚ
VÝROBĚ
DĚLNÍK
OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ
OPERÁTOR CNC
CNC STROJE
STROJE
OPERÁTOR
SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH
OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
STROJŮ
SEŘIZOVAČ
MONTÁŽNÍ
PRACOVNÍK
STÍNÍCÍ
TECHNIKY
SKLADNÍK
–
OPERÁTOR
SKLADU
MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY
MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

NABÍZÍME:
NABÍZÍME:
• hlavní
hlavní pracovní
pracovní poměr
poměr uu stabilní
stabilní aa renomované
renomované společnosti
společnosti
•NABÍZÍME:
••• dynamické,
hlavní
pracovní
poměr
u
stabilní
a
renomované
společnosti
dynamické,
moderní
a
přátelské
pracovní
prostředí
moderní a přátelské pracovní prostředí
dynamické,
moderní
a přátelské pracovní prostředí
zajímavé platové
platové
ohodnocení
••• zajímavé
ohodnocení
zajímavé
platovébeneﬁ
ohodnocení
zaměstnanecké
beneﬁ
ty (13
(13 plat,
plat, až
až týden
týden dovolené
dovolené navíc,
navíc,
••• zaměstnanecké
ty
příspěvek na
na dovolenou,
dovolenou,
volnočasové
aktivity,
stravování
• příspěvek
zaměstnanecké
beneﬁty (13
plat, až týden
dovolené
navíc,
volnočasové
aktivity,
stravování
a životní
životní pojištění)
pojištění)
na dovolenou, stravování a životní pojištění)
apříspěvek
NÁSTUP IHNED.
IHNED.
NÁSTUP

Více informací naleznete na www.eurosun-sonnenschutz.com/cz/kariera
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na l.pokorna@eurosun-sonnenschutz.com
Eurosun Sonnenschutz s.r.o., Svatbínská 494, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,
tel.: 321 679 404, fax: 321 679 403, E-mail: info@eurosun-sonnenschutz.com

Na výlet, dovolenou i na sport nakoupíte
na Výstavě stanů a vybavení do přírody!
Od 28. 5. do 22. 8. 2021 probíhá na Výstavišti v Praze
Letňanech už 24. ročník Výstavy stanů a vybavení do
přírody. Jedinou akci svého druhu ve střední Evropě
s největší nabídkou sortimentu pro outdoorové aktivity, kempování, turistiku, sport a volný čas pořádá
e-shop s outdoorovým zbožím 4camping.cz.
Na již tradiční akci v pražských Letňanech se letos prezentuje 310 outdoorových značek toho nejlepšího, co je
v současné době na trhu outdoorového zboží. Nabídka
zahrnuje kromě více než 320 postavených stanů, stovky
modelů turistických bot, sandálů a obuvi pro volnočasové
aktivity, kompletní sortiment sportovního oblečení významných českých i světových výrobců, více než 380 modelů spacáků dekových, mumiových, péřových i dětských
a obdobný počet karimatek, kempingový nábytek napříč
všemi kategoriemi i vybavení pro lezce, vodáky, cyklisty,
běžce a výbavu do těch nejnáročnějších podmínek. Nechybí ani pestrá škála turistických, cyklistických a městských batohů a nově ucelená nabídka dětského vybavení
a oblečení do přírody, na sport i táboření.
Vybere si každý,
protože vše je možné si na místě vyzkoušet
Hlavní výhodou akce však není jen šíře sortimentu,
ale také unikátní možnost si drtivou většinu všech stanů,

spacáků, karimatek, bot, nábytku i dalšího vybavení prohlédnout, vyzkoušet, osahat, porovnat a rovnou zakoupit.
Pečlivě vyškolený odborný personál je po celou dobu
akce připraven se vším poradit a zodpovědět jakékoliv
dotazy, a i letos na návštěvníky čekají velké výstavní slevy,
dárky k nákupu a soutěž o 1 milion Kč, kdy jsou každý den
losováni zákazníci, kteří získají celý nákup zdarma. Bezplatné je i parkování a vstup.
Více na www.vystavastanu.cz. Identický sortiment najdete na www.4camping.cz.
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STAŇTE SE ŠÉFKUCHAŘEM!

S GRILEM

V DM ELEKTRU “U HEŘTUSŮ” JSME SI PRO VÁS NA LÉTO PŘIPRAVILI ŠIROKOU
NABÍDKU KONTAKTNÍCH GRILŮ. PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA GRILY ZNAČEK
DELONGHI, SAGE, TESCOMA, TEFAL NEBO SENCOR A NA LÉTO PŘIPRAVTE I
SVŮJ SODASTREAM VÝMĚNOU BOMBIČKY S CO2.

Jsme autorizovaným prodejním místem značky SodaStream.
Více informací naleznete na www.dmelektro.cz.

Nabízí pracovní pozici

KUCHAŘ/KA - zástupce vedoucí kuchyně
Co požadujeme
SOU/SŠ/ v gastronomii
Praxi v oboru min. 5 let – závodní stravování výhodou
Znalost nemocničního dietního stravování výhodou
Znalost práce na PC – Office, především Excel
Znalost skladového programu výhodou Zodpovědnost, spolehlivost
Aktivní přístup k práci a svěřeným úkolům
Co nabízíme?
Práci u stabilního zaměstnavatele
Nadstandardní finanční ohodnocení
Možnost zkráceného pracovního úvazku
Úprava pracovní doby matkám
Příspěvek na penzijní pojištění
V případě zájmu:
Svoje profesní životopisy zasílejte na
e-mail: dokoupilova.hana@nem-cb.cz

Do našeho týmu hledáme

ZDRAVOTNĚ - SOCIÁLNÍ PRACOVNICI
Co vám můžeme nabídnout?
Nadstandardní finanční hodnocení
Další odměny dle obsazenosti lůžek
Plný úvazek
Možnost úpravy pracovní doby matkám
Podporu dalšího vzdělávání
Dotované stravování ve vlastní jídelně
25 dní dovolené
Příspěvek na penzijní pojištění
Služební telefon k soukromým účelům
Co požadujeme?
Odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.
VOŠ, VŠ – obor sociálně-zdravotnický pracovník
Zkušenosti z obdobné pozice výhodou
Samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, flexibilita
Pracoviště:
Nemocnice Český Brod s.r.o., Žižkova 282, Český Brod
Nástup:
Nástup dle dohody

Svoje profesní životopisy zasílejte na
e-mail: dokoupilova.hana@nem-cb.cz

Rádi vám poskytneme více informací na: tel.: 602 363 654 nebo www.nem-cb.cz

Stabilní internet
v nestabilní době
Nordic 5G internet na doma je stabilní,
bez závazků a bez limitů.
A nyní za parádní cenu.

Akce

-200 Kč
3 měsíce

Překvapivá volnost

Akce platí do 30. 6. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

Family – prádelna a čistírna

Vše se točí kolem vás

Čistírna
Čistíme obleky, kabáty, péřové bundy, společenské šaty...
Veškeré čistírenské služby probíhají u nás na provozovně

Jarní úklid
Pravidelné úklidy, jednorázové úklidy, čištění oken, čištění
sedacích souprav a koberců.
Objednávky přijímáme na tel. čísle 702 107 551

Po–Pá 8:00-17:00
Po telefonické domluvě možnost vyzvednutí do 19.00 hod.
Prádelna a čistírna Family
V Chobotě 1357
282 01 Český Brod

e-mail: mjbservices@seznam.cz
www.pradelnafamily.cz
tel.: 702 107 551

Mgr. Petra Němcová, notářka se sídlem v Českém Brodě

PŘIJME
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI/PRACOVNÍKA
Popis práce:
administrativní práce, přípravné a dílčí práce v dědické a notářské agendě
Požadavky:
• SŠ vzdělání s maturitou
• samostatnost, pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, schopnost pracovat v týmu, velmi dobrá
znalost ČJ, znalost PC – wordu, příjemné vystupování, komunikativnost
• ochota po 1 roce práce složit
odborné tajemnické zkoušky
Mzda: dohodou
Úvazek: 4-6hod/denně, dle dohody
Své životopisy spolu s fotograﬁí prosím posílejte na nemcova@notarsky-urad.cz

Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Praha a střední Čechy | 100.7 FM | R-REGION

