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Při poslední velké epidemii pravých neštovic zemřelo u nás v letech 1852 až 1853 43  síc lidí a v jejím 
důsledku byla nedůvěra veřejnos   i lékařů k očkování defi ni  vně překonána, psali v časopise Vesmír. Po-
dobně hrozivé počty můžeme vidět u záškrtu, černého kašle, TBC a dalších smrtelných nemocí před zave-
dením očkování ještě asi tři čtvrtě stole   nazpět. Jistě, lékaři se mohou mýlit a v historii existují i případy, 
kdy nevyzkoušené vakcíny selhaly. A ano, k vlastnímu zdraví je dobré přistupovat kri  cky a zodpovědně. 
Ale faktem je, že tento trénink obranyschopnos   organismu za 225 let zachránil miliony životů. Přesto 
i dnes, kdy nám smršť dezinformací a hoaxů podsouvá, že nic není pravda a všechno je možné, očkování 
pozoruhodně dělí společnost na nesmiřitelné tábory zastánců a odpůrců. 
Znovu spojit v soudržnou komunitu by nás mohly drobné rados   a potěšení ze společného úspěchu. Tak 
třeba v Českém Brodě se povedlo završit první ročník par  cipa  vního rozpočtu realizací vítězných návrhů. 
Prvním je návrh arch. Markéty Havlíčkové na zútulnění pěších tras do Štolmíře drobným mobiliářem. 
Druhým jsou trampolíny v městském parku navržené Lucií Ulíkovou a Petrem Fořtem. Obojí je hotové 
a okamžitě si našlo své nadšené uživatele, v druhém případě jsme navíc společně vybrali ještě na tře   
trampolínu formou veřejné sbírky. Protože se to letos povedlo, příš   rok chceme par  cipa  vní rozpočet 
zdvojnásobit, aby se dostalo na víc zajímavých nápadů. 
Jinou malou rados  , hlavně pro věkovou skupinu nác  letých skejťáků, cyklistů a koloběžkářů, by mohl být 
modulární pumptrack, který asi dva týdny funguje v jedné z ocelových hal areálu ZZN. Za  m jsme si dráhu 
s vlnkami a klopenými zatáčkami pronajali na šest měsíců, ale rýsuje se výhodný odkup natrvalo. Umístění 
do kryté haly dovoluje i zimní provoz. Zbývá vylepšit osvětlení a zabezpečení.
Podobně by mohly zafungovat i snahy o záchranu kostela sv. Havla ve Štolmíři, včetně veřejné sbírky, 
kde na zvláštním transparentním účtu města č. 123-1955760277/0100 shromažďujeme prostředky od 
drobných dárců z Českého Brodu i okolí. Míček teď bude i na straně státu, který by se měl k záchraně této 
památky konečně postavit čelem.
V listopadu se barvami hrající příroda začíná připravovat na zimu. A to pro nás znamená i přípravu průvo-
du světýlek o první adventní neděli s doprovodným programem. Tradiční a Broďáky velmi navštěvovaná 
městská akce se vloni kvůli covidu nekonala. Proto věříme, že se letos navzdory některým pravděpodob-
ným omezením uskuteční. Na mně je, abych Vás tedy pozval na neděli 28. listopadu v 17.00 hodin na 
Husovo náměs  , kde slavnostní program zahájíme. 

Tomáš Klinecký
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3Krátce z města
Znovu rostou počty nakažených nemocí Covid-19 
i počet hospitalizovaných v naší spádové kolínské 
nemocnici. Ke dni 4. 11. bylo v Českém Brodě 
hlášeno 76 covid pozi  vních pacientů. Nebrání-li 
vám vážné zdravotní důvody, prosíme, nechte se 
očkovat a dodržujte preven  vní opatření. Ochrá-
níte  m nejen své zdraví, ale i zdraví svých spo-
luobčanů.

Rada také vyhlásila veřejnou zakázku na zatep-
lení budovy městského úřadu č. p. 56. Zatep-
lením dvorní fasády, stropů na půdách budovy 
a především výměnou oken dojde k energe  ckým 
úsporám a opravě vnějšího pláště budovy. Fasády 
do náměs   se však zateplení netýká.  Na opravu 
fasády bývalé královské hospody, jejíž předpoklá-
daná cena je 5,9 mil. Kč včetně DPH, jsme získali 
evropskou dotaci. Růst cen stavebních materiá-
lů v posledních měsících konečnou cenu zřejmě 
také navýší. Rada města na stejném jednání dále 
souhlasila se záměrem pořídit tzv. kloubový na-
kladač na výrobu palivového dřeva pro městské 
lesy. Stroj bude pořízen z výnosů z prodeje dřeva, 
který si hospodářské středisko města od 1. 7. le-
tošního roku zajišťuje vlastními silami.

Rada města také 13. 10. projednala dopis vlastní-
ka areálu bývalého cukrovaru, který na jeho po-
zemcích plánuje výstavbu čtvr   bytových domů 
pro asi 2 500 obyvatel. Investor podal žádost 
o změnu územního plánu (změna č. 3), kterou 
by měl být zvýšen počet pater na 5 nadzemních 
a částečně zapuštěný suterén. Město při jednáních 
požaduje soulad projektu s územní studií Liblické 
předměs  , parkování aut uvnitř budov a fi nanční 
příspěvek investora na vybudování občanské vy-
bavenos   pro nové obyvatele. Tou je škola, školka, 
zdroje pitné vody, intenzifi kace čis  rny odpadních 
vod, úpravy přilehlých ulic a křižovatek, lůžka v do-
mově pro seniory apod. Následně proběhlo jedná-
ní vedení města se zástupci investora. 

Odběrové místo v Žižkově ulici dál testuje PCR 
i an  genní metodou. Otevřeno je takto: po – st 
8.00 – 12.00 hod., čt. 7.00 – 12.00 hod. a pá 
8.00 – 11.00 hod. S registrací na očkování v očko-
vacích centrech pomůže paní Jana Tůmová, tel.: 
730 870 953. Očkují také prak  ční lékaři.

Rada města také souhlasila s pronájmem modu-
lárního pumptracku, který byl ještě koncem října 
nainstalován v jedné z hal areálu ZZN. Sestava 
hlavně pro kola a koloběžky je za  m pronajata na 
zimu a jaro. Město jedná o možnos   toto zařízení 
odkoupit natrvalo. Pumptrack si ihned našel nad-
šené uživatele. 

Po řadě jednání s poskytovateli chytrých parko-
vacích systémů rada města dne 13. 10. schváli-
la smlouvu na pořízení městského parkovacího 
systému se společnos   MPLA, která tyto služby 
zajišťuje mimo jiné i v Praze. Postupně dojde 
k zavedení možnos   placení poplatku za parko-
vání na náměs   a na P+R parkoviš  ch u nádraží 
pomocí mobilní aplikace. Také úhrada rezident-
ního stání bude plně elektronická a místo parko-
vací karty bude stačit registrační značka. Parko-
vací automaty i první hodina zdarma na náměs   
zůstanou zachovány.

Rada na jednání dne 13. 10. také vyhodno  la za-
kázku na dodavatele zemního plynu pro město 
a všechny jeho organizace (školy, školky, jídelnu, 
CVIK a technické služby) pro rok 2022. Vybraný 
dodavatel však následně nepodepsal smlouvu 
a zajištění dodávek plynu tak bude projednáváno 
na dalším jednání rady tento měsíc. Ceny energií 
rostou a budou mít pravděpodobně dopad i na 
rozpočet města. Dodávku elektřiny máme pro rok 
2022 již zasmluvněnu. 

Do konce roku bude dokončena rekonstrukce 
vstupních prostor s bezbariérovým vstupem do 
dětského pavilonu (pavilon F). Město dále pře-
vzalo stavbu nového povrchu přední čás   ulice 
K Vysílači v Liblicích. Zbývá ještě dořešit odvodně-
ní krajské silnice v křižovatce se Školní ulicí, kde se 
při deš   tvoří kaluž v prostoru chodníku a způso-
buje nepříjemné komplikace. 

Na budově bývalého ředitelství nemocnice, kde 
je nově vybudováno moderní poradenské cent-
rum, zbývá dokončit vnější fasádu. Tato inves  ce 
v celkové výši 38,4 mil. Kč byla rovněž podpořena 
dotací 27 mil. Kč. Vzniklo zde mimo jiné zázemí 
pedagogicko-psychologické poradny a tréninková 
pracoviště.
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4 Krátce z města
Od konce září najdete služebnu Městské policie 
Český Brod na novém místě. Z prvního poschodí se 
strážníci přestěhovali do přízemí budovy č. p. 56, 
kde v minulos   sídlilo informační centrum. Pro-
story napro   podatelně jsou dostupnější pro kli-
enty a jsou také vhodnější pro směnný provoz 
městské policie. Pro snazší komunikaci se strážní-
ky i kamerovým dohledem je u vchodu do budovy 
osazen zvonek s domácím telefonem. 

Osazením dopravního značení jsou v těchto dnech 
dokončovány přechody pro chodce v Tuchorazské, 
Školní a Bylanské ulici. K předání městu dojde do 
Vánoc. Pokračuje také rekonstrukce omítky na 
předbraní Kouřimské brány, na kterou město obdr-
želo podporu z ministerstva kultury v rámci progra-
mu regenerace městských památkových rezervací 
a zón.

Rada města též jmenovala komisi k vyhodnoce-
ní nabídek na poskytnu   tzv. inves  čního úvě-
rového rámce městu Český Brod. Tři bankovní 
ústavy byly osloveny s výzvou podat nabídky do 
15. 11. Pomocí tohoto fi nančního nástroje by 
měly být dofi nancovány některé důležité inves-
 ce (střecha na Domově ANNA, přístavby školy 

nebo nová MŠ Kollárova). Město si na potřebné 
projekty může vzít úvěr až do výše 250 mil. Kč, 
a to za předem stanovených podmínek včetně 
výpočtu úroku. Nabídkovou cenou je nejnižší na-
bízený úrok, který bude vždy vázán na aktuální 
mezibankovní sazbu PRIBOR. Zakázku vyhodno   
zastupitelstvo na prosincovém jednání.

Pokračují práce na nové komoře vodojemu, která 
již stojí jako hrubá stavba. Náklady na akci, jejíž 
součás   je i rekonstrukce původní komory, jsou 
32,8 mil. Kč bez DPH, z toho evropská dotace 
prostřednictvím OPŽP pokryje 18 mil. Kč. Pokra-
čují také práce na novém přivaděči a napojení 
vodních zdrojů pitné vody. Předpokládané nákla-
dy na tuto akci jsou 79,3 mil. Kč bez DPH, z toho 
evropská dotace pokryje 50 mil. Kč. A pokračuje 
také intenzifi kace (navýšení kapacity) ČOV v Lib-
licích, na kterou město získalo evropskou dotaci 
12,1 mil. Kč z celkových přepokládaných nákladů 
22,3 mil. Kč bez DPH.

Zástupci města, skau   a sokolové si ve čtvrtek 
28. 10. položením kvě  n připomněli 103. výročí 
vzniku samostatné Československé republiky. Při 
vzpomínkovém aktu u pomníku TGM v městském 
parku zazněla česká i slovenská státní hymna. 

Na dalším říjnovém jednání dne 27. 10. rada města 
vybrala dodavatele, který postaví víceúčelové hřiš-
tě u budovy Základní školy Tyršova v Žitomířské uli-
ci (pod Annou). Na projekt, který bude stát 1,9 mil. 
Kč, je podaná žádost o dotaci k Národní sportovní 
agentuře. V případě úspěchu žádos   vznikne ved-
le školní budovy hřiště na malý fotbal, basketbal, 
badminton a přehazovanou. Vedle toho zde bude 
instalována lezecká stěna s dopadovou plochou 
a prostor pro dva venkovní stoly pro stolní tenis. 
Samotná budova je čerstvě opravena, zateplena 
a vybavena rekuperačními jednotkami.

Rada města se také znovu zabývala údržbou měs-
ta a schválila pořízení dvou strojů na čištění chod-
níků od plevele. Rada také vzala na vědomí návrh 
opatření k řádnému zajištění úkolů uložených pří-
spěvkové organizací Technické služby Český Brod 
zřizovací lis  nou zpracovaný jejím ředitelem.

Máme za sebou úspěšný ročník Podlipanských 
hudebních slavnos  . Jsme vděčni, že se nám ho 
podařilo v této nelehké době uspořádat a že jsme 
i díky vám mohli po nuceném útlumu kulturu opět 
nastartovat.
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5Věstník

Body projednávané radou města 13. 10. 2021
  1.  Informace – Přehled zapisovatelů výborů za-

stupitelstva a komisí rady města Český Brod
  2.  Vnitřní předpis: Využívání ICT města Český Brod
  3.  Úprava ceníku a podmínek inzertních služeb 

v měsíčníku Českobrodský zpravodaj
  4.  Dlažba kolem pomníku Prokopa Holého v Čes-

kém Brodě – realizace – staženo
  5.  Nákup systému parkování v Českém Brodě
  6.  Vyhodnocení VZ „Sdružená dodávka zemního 

plynu pro město Český Brod a jeho příspěv. or-
ganizace na rok 2022“

  7.  Vyhlášení VZ „Zateplení budovy městského 
úřadu č. p. 56 v Českém Brodě“

  8.  Smlouva o přeložce inženýrské sítě, vodovod 
– most přes Bušinec

  9.  Informace – Návrh na stanovení změny zápla-
vového území vodního toku Šembera

10.  Návrh na schválení záměru pořízení kloubové-
ho nakladače pro výrobu palivového dřeva

11.  Smlouvy o dílo na těžební činnost s Dominikem 
Lomosem a Zdeňkem Kadlecem

12.  Informace – Kontrola zápisu z 29. jednání RM
13.  ANNA ČESKÝ BROD – Schválení dodatku č. 2 

k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2021
14.  Změna závazných ukazatelů – ZŠ Tyršova, ZŠ Ži-

tomířská
15.  ZŠ Tyršova – žádost o čerpání rezervního fondu
16.  ZŠ Žitomířská – souhlas s čerpáním inves  čního 

fondu
17.  TS – čerpání FRIM
18.  Doplněný návrh personálních, provozních a eko-

nomických opatření k plnění úkolů příspěvkové 
organizace Technické služby Český Brod

19.  Žádost o prodloužení termínu podání vyúčto-
vání dotací z Programu podpory sportu, kultury 
a volného času

20.  Obměna členství v komisi pro školství
21.  Pronájem modulárního pumptracku pro město 

Český Brod
22.  Revokace usnesení rady města č. 459/2021 ze 

dne 29. 9. 2021
23.  Uzavření smlouvy o nájmu dopravního pro-

středku – náhradní vozidlo
24.  Informace – Cukrovar – vyjádření investora 

MBFG invest a.s.
25.  Informace – Zápis z kulturní komise ze dne 

30. 9. 2021
26.  Informace – Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace

Body projednávané radou města 27. 10. 2021
  1.  Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5 v č. p. 25
  2.  Dodatek č. 4 ke kupní smlouvě č. LW21–411 na 

prodej kula  ny se společnos   Wood & Paper, 
a. s. – 2021, do Labe Wood, s. r. o., Ště  

  3.  Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě č. 5826/21 na 
prodej vlákniny se společnos   Wood & Paper, 
a. s. – Ště  

  4.  Vyhlášení VZ „Stroje pro městské lesy“ – výro-
ba palivového dříví

  5.  Vyhlášení záměru – směna čás   pozemků Klu-
čovská ul.

  6.  Vyhlášení záměru – směna (čás  ) pozemků 
v k.ú. Liblice u Českého Brodu (K. H., M. H.)

  7.  Výpověď Smlouvy o nájmu pozemku (ČRS)
  8.  Dodatek ke smlouvě o výpůjčce – LECCOS, z. s., 

IČO: 70855811
  9.  Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, č. p. 885 

– Smlouva o zajištění přeložky plynárenského 
zařízení

10.  Dodatek č. 1 – TDS a KBOZP – Českobrodské 
moderní poradenské pracoviště s navazujícími 
vzdělávacími službami, č. p. 507

11.  Revokace usnesení o vyhlášení VZMR a vyhlá-
šení zjednodušené podlimitní VZ „Zateplení 
budovy městského úřadu č. p. 56 v Českém 
Brodě“

12.  Dlažba kolem pomníku Prokopa Holého v Čes-
kém Brodě – nový návrh realizace

13.  Výběr dodavatele VZ „Výstavba víceúčelového 
hřiště při ZŠ Tyršova, Český Brod“

14.  Plán údržby VH majetku města Český Brod pro 
rok 2022

15.  Žižkova ulice – Obnova kanalizační stoky po 
propadu a nová revizní šachta v křižovatce ulic 
Žižkovy a Komenského

16.  Smlouva – modulární pumptrack
17.  Polabské komunální družstvo – Zmocnění sta-

rosty a advokátní kanceláře
18.  Hodno  cí komise k nabídkám na poskytnu   in-

ves  čního úvěrového rámce pro město Český 
Brod

19.  Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu 
města Český Brod – Program 2 TJ Slavoj Český 
Brod, z. s., IČO: 00663191

20.  Revokace usnesení rady města č. 362/2021 ze 
dne 18. 8. 2021 a souhlas s navýšením kapacity, 
MŠ Kollárova, IČO: 70997497

21.  Informace – Zápis z jednání komise pro územní 
rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 4. 10. 2021

22.  Informace – Zápis z jednání komise pro místní 
čás   ze dne 20. 10. 2021

23.  Informace – Kontrola plnění usnesení a úkolů 
z rady města a další informace

Věstník
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Ke konci srpna letošního roku bylo završeno tříleté fungování místního senior taxi pod názvem Česko-
brodská doprava pro seniory. V létě 2021 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na provozovatele této služ-
by, na jehož základě byla uzavřena nová smlouva se stávajícím provozovatelem Taxislužba Kostelec nad 
Č. l. & Český Brod. 

Služba je určena pro seniory starší 65 let a pro oso-
by s průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P bez ohledu na 
dosažený věk s bydlištěm v Českém Brodě a jeho 
místních částech. Aktuálně je k dopravě využíván 
automobil značky Volkswagen Caddy, který umož-
ňuje snadnější nastupování a rovněž také disponu-
je velkým zavazadlovým prostorem pro přepravu 
chodítek či invalidních vozíků. 

Novinkou pro tento rok je rozšíření dopravy pro-
střednictvím senior taxi do Oblastní nemocnice 
Kolín. Cena dopravy do nemocnice s dobou čekání 
do jedné hodiny činí 200 Kč. V případě delší čekací 
doby se pla   za každou započatou hodinu 100 Kč. 
Limit jízd do nemocnice je omezen na čtyři jízdy 
tam i zpět na kalendářní rok. Dopravu je možné vy-
užít také na očkování pro   Covid-19 v očkovacím 
centru v kolínské nemocnici. 

A jaké jsou zkušenos   s tříletým provozem dopravy 
pro seniory? Za tři roky bylo vydáno celkem 273 
průkazek, z toho 104 v roce 2018, 90 průkazek 
v roce 2019 a 79 průkazek v roce 2020 a čás   roku 

2021. Za období tří let bylo uskutečněno celkem 
5 109 jízd, na měsíc připadalo 141,9 jízd. Kon-
krétní počet jízd byl velmi odlišný v jednotlivých 
měsících. Od začátku provozu služby docházelo 
k postupnému nárůstu jízd, nejvyšší počty přesáhly 
i hranici 200 jízd za měsíc. Do provozu senior taxi 
se stejně jako do jiných oblas   promítl dopad epi-
demie Covid-19 a na jaře 2020 došlo k výraznému 
poklesu jízd. V současné době se zájem o senior 
taxi zvyšuje. 

Nejčastěji je využívána senior doprava na cesty 
k lékařům a na nákupy. Pokud jde o četnost jízd, 
druzí nejčetnější jsou uživatelé s počtem jízd od 
1 do 10 (87 uživatelů). Tento počet v sobě zahrnuje 
seniory, kteří potřebovali jednorázovou přepravu 
a za  mto účelem si požádali o vydání průkazky. 
Rovněž se v této hodnotě promítají počty seniorů, 
kteří si požádali o průkazku v poslední době a služ-
by tedy využívají za  m krátce. 

Jana Tůmová
odbor sociálních věcí a školství

Tři roky provozu Českobrodské dopravy pro seniory

6 Z radnice

-
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7Z radnice

Účelem cesty pracovní skupiny z Moldávie bylo přispět k s  mulaci rozvoje jejich konceptu komunitního 
plánování a přispět do budoucna inspirací v zavádění par  cipa  vního rozpočtu, který u nás znáte jako 
Broďáci Brodu. 

Pracovní skupina, která navš  vila naše město 
vznikla za podpory Agora CE s cílem přípravy ko-
munitního plánování v oblas   sociálních služeb. 
Hosté pocházeli ze tří oblas   Moldávie – Glodeni 
(sever), Straseni (střed) a Cahul (jih). Zástupci sku-
piny v jednotlivých oblastech momentálně komu-
nitní plány dokončují a po skončení jejich cesty 
v České republice by je měli schválit. Projekt pod-
pořila organizace Člověk v  sni a výsledkem by pak 
měl být reálně naplnitelný komunitní plán dané 
oblas  .

Po vřelém uvítání od pana starosty se slova ujal 
pan Vojtěch Černý, odborník na par  cipaci z orga-
nizace Agora CE a svým ak  vním přístupem vtáhl 
do tématu par  cipace u nás a ve světě všechny 
přítomné posluchače. Své konkrétní zkušenos   
z terénu a z realizace par  cipa  vního rozpočtu 
Broďáci Brodu nám všem představila koordinátor-
ka projektu Petra Ištvániková. Další přednáškový 
blok se věnoval přípravě komunitního plánování 
sociálních služeb v Českém Brodě, který v krátké 
prezentaci představila vedoucí odboru sociálních 
věcí paní Mar  na Fejfarová. Spolu s kolegyní Janou 
Tůmovou pak odpovídaly na dotazy, které se týkaly 
mimo jiné například Univerzity tře  ho věku, která 
vzbudila nemalý ohlas. 

Po zodpovězení všech otázek, jsme se společně 
vydali do nízkoprahového klubu Zvonice, který se 
nachází v areálu nemocnice. Zde jsme se setkali 
s paní ředitelkou Janou Kratochvílovou, která je 
tlukoucím srdcem klubu už od začátku jeho vzniku. 
Skupině představila činnost klubu a sociálně ak  -
vizační služby, které poskytují pro rodiny s dětmi.

Po velmi intenzivním dopoledni, po načerpání no-
vých informací a obědě jsme do programu zařadi-
li krátkou prohlídku po městě, kde se návštěvníci 
dozvěděli střípky z českobrodské historie. Navš  vili 
jsme výsledek realizace jednoho ze dvou nejúspěš-
nějších projektů par  cipa  vního rozpočtu Broďáci 
Brodu, tedy trampolíny v městském parku. Odtud 
už nás vedla cesta přes kostel Nejsvětější Trojice, 
do kostela svatého Gotharda a kolem městských 
hradeb zpátky na náměs  . Jako závěrečnou tečku 
celého programu jsme zvolili návštěvu českobrod-
ského podzemí, které návštěvníky velmi zaujalo. 
Za odborný výklad městem děkujeme paní Zdence 
Bočkové. Návštěva byla pro všechny velmi oboha-
cující. Z úsměvu, se kterým zástupci z Moldávie od-
jížděli soudím, že jsme jejich očekání naplnili. 

Mar  na Vlastníková
PR managerka

Zahraniční návštěva z Moldávie
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Od 9. 12. 2020 do 20. 1. 2021 jste mohli podávat 
své návrhy prostřednictvím online formuláře na 
novém webu brodacibrodu.cz, nebo v  štěné for-
mě na podatelně MěÚ. Sešlo se celkem 29 návrhů, 
do hlasování o realizaci v době od 9. 4. do 30. 4. 2021 
postoupilo 24 z nich. 

Největší podporu od hlasujících získal návrh Ing. 
arch. Markéty Havlíčkové „Zútulnění pěších tras 
z Brodu na Štolmíř“ s rozpočtem 150.000 Kč. Šlo 
o zakoupení mobiliáře, který by sloužil všem ná-
vštěvníkům tras mezi Českým Brodem a Štolmíří, 
kde se lidově říká Topolovka a Útulna. V návrhu 
se také počítalo s prostřihem křoví a úpravou trá-
vy pro lepší průchod pěších i běžců. Díky tomuto 
projektu je dnes možné využít dvě houpací lavice 
z akátu, posezení se stolem nebo hravé lavičky pro 
nejmenší připomínající lokomo  vu nebo motorku. 

O využi   zbývající částky par  cipa  vního rozpočtu 
150.000 Kč se podělil v pořadí druhý nejlépe hod-
nocený návrh Petra Fořta „Park plný překvapení 
– zemní trampolíny“. Tento návrh původně počítal 
s osazením čtyř zemních trampolín v městském 
parku Jiráskovy sady v blízkos   kolotoče s celko-
vou částkou 300.000 Kč. Po dohodě s autorem ná-
vrhu se rozpočet zkrá  l na 150.000 Kč, z nichž se 

zakoupily trampolíny dvě. Tře   trampolína a část 
zemních úprav kolem doskočišť se pořídily za pe-
níze z veřejné sbírky na webu donio.cz, kde se vy-
bralo krásných 93.200 Kč, za což patří velký dík jak 
realizátorům sbírky, tak i drobným dárcům.

Na závěr krátká rekapitulace a výhled do budouc-
na: 22. 6. 2021 v podvečerních hodinách jsme 
se sešli s vedením města a zájemci z řad občanů 
nad vyhodnocením letošního pilotního ročníku, 
přípravě harmonogramu a pravidel pro rok 2022. 
18. 8. 2021 rada města vzala zápis z jednání na 
vědomí, upravila pravidla par  cipa  vního rozpoč-
tu a harmonogram pro rok 2022 a doporučila vše 
schválit našim zastupitelům. Dále vedoucí fi nanč-
ního odboru Ing. Šárku Jedličkovou pověřila začle-
něním položky Par  cipa  vní rozpočet s částkou 
600.000 Kč do návrhu rozpočtu města pro rok 2022. 
14. 9. 2021 zastupitelstvo města schválilo postup 
a pravidla par  cipa  vního rozpočtu pro rok 2022, 
která jsou k nahlédnu   na webu brodacibrodu.cz. 
K zahájení dalšího ročníku Broďáci Brodu nám 
chybí už jen poslední krok, kterým je schválení roz-
počtu pro rok 2022. To nás čeká na přelomu ledna 
a února 2022.

Petra Ištvániková
koordinátorka par  cipace

Máme hotovo
Během října jsme realizovali vítězné návrhy pilotního ročníku Broďáci Brodu. Připomeňme si, že se jedná 
o tzv. par  cipa  vní rozpočet, ve kterém jde o možnost občanů ak  vně se zapojit do realizace drobných 
projektů a spolurozhodovat o čás   fi nančních prostředků z rozpočtu města. V našem případě bylo ve hře 
300.000 Kč. 
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Stavební úpravy spočívají ve vybudování dvou 
samostatných bezbariérových vstupů. Ty budou 
řešeny rampami s madly, pro  skluzovou úpravou 
povrchu a samootvíracími dveřmi, které budou re-
agovat na pohyb. Dále se zde nově vybuduje bez-
bariérové WC vybavené signalizačním zařízením. 
Součás   projektu je plánované skleněné zastřešení 
nově vybudovaného vstupního prostoru. V rámci 
stavby bude také opravena stávající střecha nad 

bývalou kočárkárnou. V pavilonu F se nachází ordi-
nace dětských prak  ckých lékařů, Spirála pomoci 
a osm ordinací zajišťujících rehabilitace. Celkové 
náklady na stavbu činí 3.690.000 Kč. Projekt je 
fi nančně podpořen z dotace Ministerstva zdravot-
nictví ČR ve výši 2.298.400 Kč. Realizace a kolauda-
ce je plánována do 30. 11. 2021.

Mar  na Vlastníková, PR managerka

Stavební práce, které právě probíhají v pavilonu F, vytvoří nový zastřešený čtvercový prostor, který bude 
bezbariérově přístupný jak z ulice, tak z areálu nemocnice. Vzniknou zde také nové prostory.

Rekonstrukce nemocničního pavilonu F

INFORMACE PID
Z důvodu úplné uzavírky silnice III/1133 je od pondělí 25. 10. 2021 do středy 15. 12. 2021 
změněna trasa linky 435 následujícím způsobem:
– Zastávka „Český Brod, Zahrady“ je zrušena obousměrně bez náhrady.
– Zastávka Vrátkov, oba směry, jsou přemístěny do společné provizorní zastávky před č. p. 81.
– V zastávkách „Tismice“ a „Tismice, hřbitov“ se zastavuje i v úseku Český Brod – Vrátkov.

POMOC PRO SENIORY PŘI REGISTRACI NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID 19
Odbor sociálních věcí a školství nadále poskytuje pomoc při registraci na očkování pro   
Covid–19 v očkovacích centrech. K zajištění registrace v některém z očkovacích center není 
nutné se osobně dostavit na úřad, lze ji provést i po telefonu. Pro registraci na očkování je 
možné kontaktovat Janu Tůmovou, tel. 730 870 953. Dále je možné využít dopravu do očko-
vacího centra v nemocnici v Kolíně prostřednictvím senior taxi za poplatek 200 Kč. Zprostřed-
kování dopravy a bližší informace jsou k dispozici na tel.: 730 870 953.
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Českobrodský pumptrack

Projekty a investice10

Pumptrack je sice primárně 
určen pro kola, ale sjízdný 
je také na koloběžce nebo 
skateboardu. Jedná se o zvl-
něný povrch s klopenými za-
táčkami, na kterém se plynu-
lost jízdy udržuje takzvaným 

„pumpováním“ nahoru a dolu. Pohyb na dráze je 
tedy udržován setrvačnos  , nikoli šlapáním nebo 
odrážením. Tento druh sportu je určen všem bez 
rozdílu věku a zkušenos  .

Za vznikem místní pumptrackové dráhy stojí ná-
hodné setkání pana starosty s mladou sportovkyní 
Katarínou Tóthovou. S pomocí Kataríny a Michala 
Marošiho se v poměrně krátkém čase zajis  l pře-
voz a instalace dráhy, která už dnes slouží všem 
v kryté hale industriálního prostoru ZZN. Než se sen 
o českobrodském skateparku stane skutečnos  , 
byla možnost jeho pronájmu nasnadě. Rada města 
souhlasila s pronájmem modulárního pumptracku 
na zimu a jaro. Pronájem sestavy, která dosud stála 

v jednom z krkonošských ski areálů, je proza  m na 
šest měsíců za cenu 50.000 Kč, ale rýsuje se i vý-
hodná možnost odkupu. V hale ještě proběhne ně-
kolik úprav a bude instalováno veřejné osvětlení.
Katarína je zkušenou závodnicí a instruktorkou 
dě   a mládeže. Během setkání vám ukáže základy 
techniky jízdy na pumptracku. Jak správně pečovat 
o své kolo vám řekne Jaroslav Pažout z AutoMoto-
Velo a setkání si budete moci zpříjemnit čerstvou 
kávou a dobrotami, které vám přiveze místní kavár-
na U Madony. Příručku, kterou si můžete nechat 
v den konání akce podepsat, koupíte od 18. 11. 2021 
v informačním centru za 229 Kč.

Prosíme vás, při návštěvě buďte ohleduplní jeden 
k druhému, udržujte veřejné prostory v čistotě, 
chraňte své zdraví a jezděte s helmou a dalšími 
ochrannými prostředky. Jízda na pumptracku je na 
vlastní nebezpečí. 

Mar  na Vlastníková
PR managerka

Trávíte rádi svůj volný čas ak  vně? Baví vás experimentovat a zkoušet nové věci? Přijďte v sobotu 20. 11. 2021 
od 10 hod. zjis  t, co je nový českobrodský pumptrack. Jak se správně „pumpuje“, vám přijede říci a ukázat 
autorka Příručky pro začínající bikery a bikerky Katarína Tóthová.
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Tým speciálních pedagogů a psychologů posuzuje 
vývojové úrovně dítěte, diagnos  kuje specifi c-
ké poruchy učení, vyšetřuje školní zralost a řeší 
adaptační ob  že dítěte ve škole. Poskytuje násled-
nou individuální péči, konzultace a metodickou 
podporu rodičům, pedagogickým pracovníkům 
i školám. Pomáhá při řešení výukových a výchov-
ných problémů a problémů v osobnostním a soci-
álním vývoji dě   a dospívajících. Odborní pracovníci 
vám na dni otevřených dveří rádi zodpoví dotazy 
ohledně fungování poradny v rámci spolupráce ro-

dina – škola – poradna. Tímto vás srdečně zveme na 
den otevřených dveří. Budete si moci prohlédnout 
zcela novou poradnu, která se nachází ve dvou pat-
rech (diagnos  cké místnos  , terapeu  cké místnos-
 , mul  funkční třídu, zázemí poradny). Současně 

bude probíhat i den otevřených dveří tréninkových 
bytů a kavárny při ZŠ a PrŠ Český Brod. Těšíme se na 
vás 2. 12. 2021 od 11 do 18 hod.

Mar  na Vlastníková
PR managerka

Projekty a investice 11
Den otevřených dveří pedagogicko-psychologické poradny
Máte dlouhodobě pocit, že se vaše dítě svými schopnostmi či chováním odlišuje od svých vrstevníků? 
Vyčerpali jste své vlastní možnos   řešení, ale problém stále přetrvává? Víte, v čem ještě vám a vašemu 
dítě   mohou odborníci z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) pomoci?

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: 
paní Soňa Wretzelová, paní Miloslava Zadinová, paní Miroslava Vosecká, 
pan Otakar Lanc, paní Miloslava Kobližková, paní Věra Pospíšilová, 
pan Milan Košata, pan Jaromír Petr, paní Libuše Kubištová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

á,

t

, 
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Současný územní plán města byl schválen kon-
cem roku 2016. Jeho znění včetně všech výkresů 
po prvních dvou změnách naleznete na webových 
stránkách města v sekci strategické dokumenty. 
Nyní přistupujeme ke zpracování změny č. 3, kte-
rou inicioval jednak vlastník pozemků bývalého 
cukrovaru, jednak částečně byla vyvolána zásahem 
soudu ve vztahu k jednomu pozemku v Liblicích 
a také samotným městem. Vlastník bývalého cuk-
rovaru navrhuje zvýšení počtu podlaží budoucích 
bytových domů o jedno nadzemní podlaží, které 
odůvodnil naším požadavkem na parkování aut 
uvnitř objektů a umístěním obchodů a služeb do 
parteru. Za podmínky téměř plně zapuštěného su-
terénu by tak v severní polovině nové čtvr   měla 
být 4 nadzemní a jedno ustupující patro, směrem 
k Šembeře pak o jedno patro méně. O podobě 
nové čtvr   dál jednáme a trváme na dodržení pod-
mínek územní studie, mimo jiné například na pásu 
zeleně podél Šembery, prostoru pro školku, spor-
toviště a kvalitní veřejný prostor.

Druhou změnou je doplnění funkčního využi   jed-
noho z pozemků poblíž sběrného dvora v Liblicích, 
kde byl územní plán jedním z vlastníků napaden 
u soudu. Majitel navrhl stanovit pozemek jako plo-
chu výroby a skladování se současným zvýšením 
podílu zastavěnos  . 

Posledním balíkem změn jsou požadavky města. 
Jedná se například o to, aby v plochách tzv. zeleně 
krajinné a zeleně nízké (ZN, ZK) bylo možné situo-
vat prvky pro krátkodobou rekreaci a sport v kraji-
ně, například lavičky, mobiliář pro sport v přírodě 
včetně venkovního skateparku, pumptracku a dal-
ších ak  vit. Dalším požadavkem města je možnost 
rozšíření čis  rny odpadních vod v Liblicích o cca 
50 m východním směrem pro účely další budou-
cí intenzifi kace. Město dále navrhuje úpravu sys-
tému kanalizace mimo stabilizované území města 
z jednotné na oddílnou tak, aby bylo možné deš-
ťové vody odvádět přímo do Šembery a Kounické-
ho potoka. S čištěním odpadních vod souvisí ještě 

prověření možné kořenové čis  rny na Kounickém 
potoce a menší čis  rny pro Zahrady někde poblíž 
Podviňáku. Další změnou by mělo být stanovení 
pozemku pro budoucí technický dvůr technických 
služeb. S výše popsanou výstavbou v cukrovaru, 
ale i v na dalších brownfi eldech, je spojen ještě ná-
vrh sladit podmínky pro plochy SM s regula  vy pro 
bytovou výstavbu – přízemí rezervovat pro občan-
skou vybavenost a parkování v novostavbách vždy 
umís  t uvnitř budov. V oblas   sídliště Jahodiště 
navrhujeme stanovení funkční plochy pro parková-
ní vozidel obyvatel podle skutečného stavu. Důleži-
tou změnou je možnost umís  t i rodinný dvojdům, 
pokud výměra pozemku před jeho rozdělením na 
dvě čás   bude min. 700 m2 (pro polovinu dvojdo-
mu alespoň 350 m2) a dvojdům bude zapadat do 
okolí. A konečně by mělo dojít k opravě některých 
chyb územního plánu, k aktualizaci mapových pod-
kladů či hranice zastavěného území města podle 
aktuálního stavu. 

Změna č. 3 je opět projednávána zkráceným postu-
pem, což je o něco jednodušší procedura. K veřej-
nému projednání by mělo dojít příš   rok. O všech 
krocích vás budeme informovat. Na změnu č. 3 na-
váže změna č. 4, kam budou zařazeny podněty od 
občanů a fi rem.

Tomáš Klinecký, místostarosta  

Zastupitelstvo v červnu tohoto roku schválilo změnu č. 2 územního plánu města, jejímž jediným bodem bylo 
vypuštění povinnos   zpracovat regulačního plán městské památkové zóny. Další v pořadí je změna č. 3. 

Připravujeme změnu č. 3 územního plánu města 

Ilustrační foto
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Zároveň s přípravou stavby se usilovně hledala 
i možnost spolufi nancování této obrovské inves  č-
ní akce. Nejvýhodněji se jevil dotační  tul Minister-
stva školství a tělovýchovy ČR s názvem Prstenec, 
který má pomoci obcím s výstavbou nedostateč-
ných kapacit základních škol v okolí hlavního města 
Prahy. Program je rozdělen na dvě čás  . První je za-
měřena přímo na obce, kde výše podpory činí 75 %. 
Druhá pak cílí na dobrovolné svazky obcí a tam výše 
dotace dosahuje až 90 % uznatelných nákladů. 

Několik let na Českobrodsku funguje projekt Sdíle-
né rados   a stras   škol a z něj víme, že velkým ne-
dostatek míst trpí i okolní obce. Obec Doubravčice 
dokonce chystá výstavbu úplně nové školy. Proto 
jsme po několika jednáních dohodli možnost založe-
ní dobrovolného svazku obcí Český Brod a Doubra-
včice, s cílem postavit obě školy v rámci programu 
Prstenec. Svazek vznikl už v minulém roce a jeho 
prvním předsedou se stal Mgr. Mar  n Dušek, který 
se zasloužil o rozjezd obecního svazku. Kvůli pracov-
ním povinnostem však musel rezignovat a v čele jej 
nahradila Ing. Jiřina Soukupová. 

Svazek pak koordinuje jednotlivé přípravné prá-
ce v Brodě i Doubravčicích, neboť po zpracování 
projektů, budou tyto dokumenty předány právě 
na svazek obcí a ten již bude podle dotačních pod-
mínek zodpovědný za samotnou stavbu obou škol. 
Také se intenzivně řeší majetkové záležitos  , kdy 
na pozemky v majetku obce bude muset být zříze-
no právo stavby a stávající budova školy v Žitomíř-
ské ulici bude městem pro tyto účely vypůjčena. 

V neposlední řadě velmi intenzivně projednáváme 
i fi nancování celé akce. Jelikož ještě nemáme do-
končené projekty, můžeme vycházet pouze z vel-
mi hrubých objemových odhadů nákladů. Z nich, 
i s přihlédnu  m k růstu cen stavebních materiálů 
a prací, docházíme k celkovým nákladům kolem 
900 mil. Kč za obě dvě školy včetně nutné školské 

infrastruktury. Celková výše dotace z MŠMT je pak 
v maximální míře 650 mil. Kč. Též se již podařilo 
předjednat s okolními obcemi spolufi nancování for-
mou rezervace míst ve škole pro dě   z těchto obcí. 
Dále se pokusíme zajis  t ještě dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí, avšak dotační podmínky 
budou známy až na začátku příš  ho roku. Přesto se 
počítá, že se obě obce budou muset fi nančně podí-
let ve výši několika desítek miliónů korun. 

Změnit bude potřeba i právní forma školy jako ta-
kové. Stávající příspěvková organizace by měla být 
transformována na školskou právnickou osobu, kde 
zřizovatelem bude právě obecní svazek. K této ško-
le budou pak přiřazeny jak nové třídy v českobrod-
ské přístavbě, tak i v nové budově Doubravčicích. 
Takovou školu by již neprovozovalo a nefi nancovalo 
město, ale provozní výdaje by byly hrazeny přímo 
škole ze státního rozpočtu. Město by však přišlo 
o část daňových příjmů. Pozi  vem zřízení svazku je 
i přímé zařazení do dotačního  tulu, kdy projekt 
nemusí soutěžit s ostatními a při splnění přede-
psaných náležitos   bude přímo podpořen. Citlivé 
naopak je, že s městským majetkem bude naklá-
dat subjekt, ve kterém má naše město spoluúčast, 
avšak plně jej neovládá. Proto i právní zabezpečení 
celého procesu není možné podcenit. Naším po-
žadavkem například je, aby po době udržitelnos   
10 let bylo možné činnost svazku ukončit. Majetky 
by se pak vypořádaly tak, aby do vlastnictví obcí 
přešly areály, které leží na jejich území. 

Jak je vidno, nejde vůbec o jednoduchou věc. Pro-
to bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě 
podílejí. Zároveň doufám, že příprava na něčem 
nezkolabuje a do dvou, třech let budou v našem 
regionu dostatečné a moderní prostory pro výuku 
našich dě  .

Jakub Nekolný, starosta

Projekty a investice 13
Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice
Jak jsme vás již na stránkách ČBZ informovali, již delší dobu připravujeme dostavbu základní školy v Žito-
mířské ulici. Nyní se ke zpracovávané projektové dokumentaci podařilo zajis  t vyjádření všech dotčených 
orgánů a také podat žádost o stavební povolení. Když vše dobře půjde, na začátku příš  ho roku město 
obdrží stavební povolení. Též bychom měli mít projekty k provedení stavby včetně podrobnějších rozpočtů. 
Ale  m ještě nebudeme mít zdaleka vyhráno.
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Za měsíc říjen městská policie zkontrolovala 60 pro-
jíždějících nákladních vozidel a z toho 14 řidičům 
byla uložena pokuta v příkazním řízení na místě. 
Pokuty byly v celkové výši 12.500 Kč. Kontrola ná-
kladních vozidel je možná jen v místech, kde lze 
odstavit nákladní vozidlo mimo jízdní pruh, a to je 
v ulici Jana Kouly nebo v ulici Klučovská směrem na 
Poříčany. Při měření rychlos   2. a 4. 10. 2021 v ulici 
Klučovská bylo zjištěno 8 přestupků a při měření 
3. a 16. 10. 2021 v ulici Jungmannova bylo zjištěno 
14 přestupků překročení rychlos  .

Městská policie dohlížela nejen na dodržování 
rychlos  , ale pomáhala PČR při pronásledování 
ujíždějícího vozidla a v pátrání po osobě řidiče. 
Dne 22. 10. 2021 bylo přijato oznámení, že se 
v prostoru u kolostavů pohybují podezřelé osoby. 

Na místo byla přivolána hlídka Policie České repub-
liky obvodní oddělení Český Brod, která lustrací 
zjis  la, že jedna osoba prochází systémem PATROS 
jako osoba hledaná a dotyčného si převzala. 

Služebna Městské policie Český Brod se přestěho-
vala koncem září do přízemí budovy č. p. 56, kde 
v minulos   sídlilo informační centrum. Prostory 
v přízemí napro   podatelně jsou dostupnější pro 
klienty a jsou také vhodnější pro směnný provoz 
městské policie. V budoucnu by se sem měl přesu-
nout i kamerový dohled. Pro snazší komunikaci se 
strážníky i kamerovým dohledem je na vstupu do 
budovy osazen nový zvonek s domácím telefonem.

Jan Svoboda
velitel městské policie

Činnost městské policie 

14 Městská policie

O tom se přesvědčily dě   na osmnáctém ročníku Drakiády v Českém Brodě. Tuto tradiční akci uspořádal 
v sobotu 16. října 2021 LECCOS, z. s. společně se 14. oddílem Junáka Psohlavci.

Z organizací a spolků

Jak je na českobrodské drakiádě zvykem, tak opět 
vítr nefoukal. Přesto jste tu mohli vidět spousty léta-
jících draků, jen se nepodařilo vytáhnout je do po-
řádné výšky. Dorazilo téměř 100 dě   a užily si, kro-
mě „dračích soutěží“, celou řadu různých disciplín 
- petanque, střelbu z luku, zatloukání hřebíků, há-
danky, tajemný tunel, pexeso, slalom s úkoly, háze-
ní kamínků. Za splněné úkoly dostal každý účastník 
malou odměnu. V dračích soutěžích byly oceněny 
dě  , které přinesly krásné a originální doma vyro-
bené draky a ty, kterým se podařilo vyvést draka co 
nejvýš a v bezvětří ho ve vzduchu udržet co nejdéle. 
Jak nám sdělila jedna z pořadatelek: „Počasí, bohu-
žel, neumíme objednat. Ani si nepamatuji, kdy na-
posledy na naší Drakiádě pořádně foukalo, ale dě   
nebo jejich rodiče si s  m umí skvěle poradit. Draci 
tedy létají i v úplném bezvětří.“  

Poděkování patří městu Český Brod, které akci fi -
nančně podpořilo. Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

Papíroví draci létají i v bezvětří

Městská policie Český Brod eviduje za říjen 216 událos  . 
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ORLI
Orli se na letošní podzimky vypravili na dělostřelec-
kou tvrz Stachelberg. Navš  vili podzemní prostory, 
kde se nachází dokončené i nedokončené místnos-
 , tunely a chodby. Další večer byli kluci vystaveni 

svým strachům na stezce odvahy. Při lovu hrochů si 
prohlídli nejzastrčenější kouty Hos  nného.

TYGŘÍCI
Tygříci si na Podzimkách užili spoustu srandy a na-
vš  vili i Národní zemědělské muzeum. Aby toho 
cestování nebylo málo, tak hned druhý den vyrazili 
na nejvyšší horu ČR Sněžku. Výstup byl náročný, ale 
i když nahoře hodně foukalo a z Obřího dolu to byl 
velký krpál, Sněžku zdolali. Nahoře byli odměněni 
polévkou a dolů sjeli lanovkou.

MEDVĚDI
Hlavním úkolem Medvědů bylo vést své mladší 
přátele pod dozorem kung-fu Pandy výcvikem na 
dračího bojovníka. Mimo to si také užili vlastní 
zábavu. Podívali se do největší pevnos   z předvá-
lečného období v Čechách, dělostřelecké tvrze Sta-
chelberg. Během stopovačky zjis  li něco nového 
o sobě, svých vedoucích i o městě Hos  nném. 

PAJEŠKY
A jak si podzimky v Hos  nném užily Paješky? Byla 
to paráda. Nejvíce nás bavilo halloweenské focení 
s Honzou a Terkou. Terka nám pomohla se upravit 
a nalíčit a vybrala hezké prostředí na fotografi e. 
Pak už stačil jenom velký úsměv. Vyzkoušely jsme 
si také vyřezávání dýní a díky Aniččině stopovač-
ce prozkoumaly památky města. Velkou legraci 
přinesl i JustDance, který vyzkoušel naše taneční 
schopnos  . 

DRAČICE
Podzimky si Dračice moc užily. Nejlepší hrou se 
stalo vyměňování, které bylo součás   naučné hry, 
takzvané putování královstvím obrů. Toto putová-
ní nám pomohlo zjis  t něco o městě a to pouta-
vou formou. Po večerech jsme se společně bály 
u černých historek, které nám mnohdy nedaly spát. 
Z výpravy jsme odjížděly plné skvělých zážitků a tě-
šíme se na další akci.

KREVETKY
Oddíl Krevetek se vydal do zoo do nedalekého Dvo-
ra Králové. Cestou jsme se stavily u přehrady Les 
Království. Zrovna se zde konaly halloweenské slav-
nos  , takže byla možnost si vydlabat dýně, nebo si 
alespoň návštěvu zpříjemnit krásnou podzimní vý-
zdobou. Mimo to probíhalo i krmení zvířat dýněmi. 
Potkaly jsme i pár strašidel v maskách, projely se 
malým vláčkem a vyzkoušely všechny prolézačky. 

KRABÍCI
Krabíci vyrazili na dlouho plánovaný výlet do okolí 
Hos  nného. V lesích na okraji města se nachází na-
učná stezka, kde se všichni přiučili něco o největší 
kolonii mravenců v Podkrkonoší. Na jednotlivých 
zastávkách jsme se dozvěděli spoustu zajímavých 
informací o místní fauně a fl oře. V polovině okruhu 
jsme si dali pauzu na svačinku a vrhli se na pouště-
ní draků a házení modely letadel. Další kroky vedly 
na severní část stezky, kde jsme si prohlédli pano-
rama Krkonoš. Pak už nás jen čekala cesta kolem 
lomu, jezírka a zpět do klubovny na vydatný oběd.

Petra Coubalová
Psohlavci 14

Podzimní výprava Psohlavců do Hos  nného
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16 Z organizací a spolků

Letošní podzimní prázdniny jsme již tradičně strávili na společné celostřediskové výpravě. Tentokráte jsme 
zakotvili asi nejblíže domovu, co jsme kdy byli, a vypravili se do fran  škánského kláštera v Zásmukách.

Spartánské vybavení pokojů nás zpočátku trochu za-
razilo, ale rozlehlost zahrady vše vykompenzovala. 
Tohoto prostředí jsme využili i při tvorbě příběhové 
hry, kdy dě   byly najaty hraběnkou, aby našly po-
klad střežený prokletými mnichy a jep  škami. Stře-
du jsme strávili prozkoumáváním kláštera a jeho 
okolí. Ve čtvrtek jsme pomohli s údržbou zahrady, 
rovnáním dříví a likvidací šípku. Po obědě jsme se 
vypravili po stopách hraběnčina předka, prohlédli 
si oboru, okolí Zásmuk i staré zahrady. Pátek jsme 
strávili na cestě starou lipovou alejí k Bečvárce, poté 
přes lesy k Toušické kaskádě a podél Výrovky zpět 
do kláštera. V sobotu jsme si připravili lektvar, díky 
kterému jsme prošli do říše prokletých mnichů, kde 
dě   musely přesvědčit mnicha k prodeji mapky 
k pokladu, aby vzápě   zjis  ly, že některé z nich na-
pálil. Bednu s pokladem však i přes to všechno vyko-
paly a mohla tak nastat závěrečná hos  na. V neděli 
jsme po úklidu skočili naposledy na hřiště a ze zpět-
né vazby si odnesli zajímavé poznatky pro přípravu 
dalších akcí, snad bude prostor je využít.

Za středisko Ing. Ládi Nováka napsal Pakůň

Podzimní prázdniny 2021 aneb cesta za klášterním pokladem

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
listopad 2021listopad 2021



Je zhruba polovina listopadu a my jsme odstarto-
vali takřka všechny projekty, které jsme si předse-
vzali, některé se pak daří realizovat snáze, některé 
hůře. Nakonec je ale částečně každá cesta srdce 
vedená trním a bažinami, že? Proto vám právě 
ze srdce děkujeme za přízeň, které se nám od vás 
dostává. Pokračujeme ve výukových programech 
pro vzdělávací ins  tuce, ve workshopech pro ve-
řejnost, ale především v zájmových kroužcích pro 
dě  . V současné době u nás v Ekocentru probíhá 
celkem pět zájmových kroužků, jedná se o: 
dva kroužky Mladého lesníka (pro I., resp. II. stu-
peň ZŠ), dva kroužky Dřevaříka – mladého truhláře 
(rovněž pro I., resp. II. stupeň) a Lesohrátky (pro ty 
nejmenší).

Tentokrát vám přiblížíme Dřevaříka I. a II. Kroužky 
se věnují žákům I. a II. stupně ZŠ. Hravou formou 
učení klademe důraz na vývoj motoriky dítěte, 
jeho schopnos   a sebevědomí. Společnými silami 
vyrábíme nejen galerijní předměty, ale také prak-
 cké výrobky a hračky pro radost. V zimních mě-

sících práci přesouváme do učebny Ekocentra, kde 
se zahříváme prací. Ještě máme volná místa, která 
čekají právě na vás.

Napište nám, co si o projektu Ekocentrum myslíte, 
jak se vám líbí jeho směřování, co byste změnili, co 
vás zajímá a co vám u nás chybí.

Jakub Brichta (Kuba), Ekocentrum Vrátkov
jakub.brichta@ekocentrumvratkov.cz

17Z organizací a spolků
Ekocentrum Vrátkov představuje své ak  vity
Milí Broďáci a přátelé Ekocentra Vtrátkov, i v tomto čísle Zpravodaje vám rádi sdělíme několik informací 
a aktualit z našeho Ekocentra. Povíme vám, co se u nás událo a co plánujeme, ale budeme se vás také ptát 
na to, co byste si přáli a co byste nám doporučili. 

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli dotazem, 
a to přes naše webové stránky:

(h  p://www.ekocentrumvratkov.cz/), 
profi l na Facebooku:

(h  ps://www.facebook.com/EkocentrumVratkov), 
formou e-mailové korespondence: 

info@ekocentrumvratkov.cz 
či na telefonním čísle: 723 399 475.
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18 Ze škol
Školní rok na ZŠ Žitomířská

Úplný začátek školního roku strávili všichni peda-
gogič   zaměstnanci na výjezdním zasedání v Kon-
gresovém hotelu Jezerka na Seči. Výjezd byl na 
dva dny a společným tématem byl plán osobního 
pedagogického rozvoje. Společně jsme absolvovali 
čtyři semináře a každý odjížděl s ročním plánem 
a cílem, kterého chce dosáhnout. 

Návrat žáků do školních lavic byl pro všechny ob-
rovskou úlevou. Žádná ze tříd nemusela nastou-
pit do karantény a žáci se mohli věnovat učení ve 
školních lavicích. Postupně jsme najeli na systém 
doučování, kterého využívá asi stovka našich žáků. 
Na doučování se podílí velká část učitelů a dva stu-
den   Pedagogické fakulty v Praze. 

Během září a října většina tříd absolvovala vycház-
ku do Štolmíře a program zaměřený na chov včel, 
v listopadu se žáci 2. stupně chystají na návštěvu 

Ekocentra Vrátkov a během listopadu a prosince 
navš  ví žáci 1. i 2. stupně knihovnu. 

Pro žáky na budově v areálu nemocnice připravi-
la paní učitelka Jaroslava Salvová se svojí třídou 
3. C podzimní výstavu. Dě   během svých prochá-
zek podzimní přírodou nasbíraly velké množství 
pokladů. Z nich ve škole vytvořily výstavu plnou 
větviček různých stromů a jejich plodů, barevného 
lis   a plodin charakteris  ckých pro podzimní čas. 
Výstavku opatřily kar  čkami se stručným popisem. 
Vše doplnily povedenými obrázky stromů s barev-
nými listy, které si doma nasušily. 

Věříme, že letošní školní rok bude probíhat stan-
dardním způsobem a distanční výuka se nám vyhne.

Mgr. Jiří Slavík a DiS. Jaroslava Salvová
ZŠ Žitomířská

Začátek letošního školního roku byl velice hek  cký. Na škole nás čeká mnoho změn, pomalu se chystáme 
na přístavbu školy, máme velké množství nových učitelů, upravili jsme školní vzdělávací program společně 
se školním a klasifi kačním řádem. 
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Ze škol 19
Exkurze v Národním muzeu

Protože jsme si vybrali ten nejlepší čas, čekalo na 
nás, kromě našeho průvodce Stanislava, muzeum 
bez dalších návštěvníků. Celý prostor jsme tak měli 
sami pro sebe, všechny vystavené exponáty jsme 
si mohli prohlédnout opravdu zblízka a důkladně. 

Stanislav nás provedl všemi místnostmi a seznámil 
nás s rozmanitos   živočišné říše. Představil nám 
nejtypičtější zástupce hlavních skupin živočichů, 
popovídali jsme si o jejich znacích, způsobu života 
a životním prostředí, v kterém se nacházejí. Ocit-
li jsme se na dně oceánu mezi korálovými útesy, 
v amazonském pralese, navš  vili jsme kolonii moř-
ských ptáků i říši savců. Dě   nejvíce zaujal sedm-
nác  metrový model kraka  ce a zástupci sví  cích 
ryb. Ocenily také možnost sáhnout si dovnitř žel-
vího krunýře.

Celou exkurzi jsme zakončili v kopuli Národního 
muzea, odkud jsme obdivovali krásy Prahy z ptačí 
perspek  vy. 

Mar  na Hálová, ZŠ Tyršova, 3. C

Na začátku října jsme využili příznivější epidemiologickou situaci a vyrazili jsme do zrekonstruovaného 
Národního muzea zhlédnout expozici s názvem Zázraky evoluce. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU
Vážení rodiče a milí uchazeči, rádi bychom vás pozvali na den otevřených 
dveří, který se bude konat 25. 11. 2021 od 16.30 do 18.00 hod. Vzhledem 
k epidemické situaci nebudeme pořádat informační schůzku, ale může-
te si prohlédnout naši školu. V jednotlivých učebnách budou připraveny 
prezentace s informacemi o studiu a vyučující, kteří vám přiblíží náplň 
jednotlivých předmětů. Školou vás provedou naši studen  .

Těšíme se na vás

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Vybíráme z knižních novinek

Kompletní přehled nových knih za měsíc říjen 2021 je k dispozici v Městské knihovně 
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.

Jaroslav Rudiš: Winterbergova poslední cesta 
Čech Jan Kraus žije v Německu a jako pečovatel se stará o umírající, tráví s nimi poslední 
chvíle jejich života. Jedním z nich je Wenzel Winterberg, rodák z Liberce, který je stejně starý 
jako tamní krematorium i Československá republika. Téměř stoletý muž jednoho dne Krau-
se požádá, aby s ním vyrazil na poslední cestu střední Evropou. Vydají se vlakem z Berlína 
do Sarajeva podle starého bedekru pro Rakousko-Uhersko z roku 1913. Putují po stopách 
Winterbergovy dávné lásky Lenky, která se ztra  la na začátku poslední války. Za okny vlaku 
ožívají staré, dávno zapomenuté příběhy…
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Jana Florentýna Zatloukalová: Merendy v zástěře
Jak vařit úsporně, skromně a hospodárně? Jak se vyhnout plýtvání a jak využít vše, co je 
zrovna k mání? Jak nakupovat potraviny, aby všeho bylo tak akorát? Jak naplánovat smy-
sluplný jídelníček? Tato kuchařka vám pomůže spotřebovat načatá balení, nevyhazovat 
potraviny, které prošvihly svůj nejlepší okamžik, uchránit ovoce a zeleninu před zkázou 
a nezapomenout na zbytky včerejšího jídla. Naučí vás plánovat jídelníček tak, aby jídla 
na sebe účelně navazovala a šetřila vám čas i práci. Vítejte na merendách v kuchařské zá-
stěře!

Jiří Suchý: Kondenzovaný humor
Pan Jiří Suchý - jako správný čítankový klasik a národní poklad – je řádně zmapovaný, jeho 
všestranná tvorba je k dispozici na množství audiovizuálních nosičů i knih. Kondenzovaný 
humor přináší dosud chybějící ucelený soubor slovních hříček, epigramů, komických scén 
z her divadla Semafor, povídek a skečů, doplněný o dvě analýzy humoru od samotného 
autora. Předmluvu ke knize napsal psychiatr Radkin Honzák, závěrečnou kapitolu Humor 
je věda o podstatě a formách humoru z pohledu fi lozofi ckého, psychologického, literárního 
i medicínského pořadatel Tomáš Edelsberger. 

Petra Hůlová: Liščí oči 
První autorčin román pro mládež kombinuje prvky fantasy, dobrodružný příběh a alterna-
 vní historii. Třinác  letý Eda a jeho dvojče Zuzka najdou doma v koupelně lišku a při jejím 

sledování se ocitnou v tunelu vedoucím do jiné doby. Z náhodně získaných novin zjis  , že je 
22. srpna 1968. Dě   najdou svoji babičku, která celý život bydlí na stejné adrese, a prožijí 
dobrodružství, v němž se dostanou k lidem, o kterých dosud četli jen v učebnicích dějepisu, 
a na místa, kam se jen tak někdo nepodívá. Co kdyby se jim podařilo změnit běh dějin? 
Pomůže jim liška? Knihu originálně ilustroval Nikkarin.
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V prvním říjnovém týdnu proběhl další ročník celostátní akce s názvem Týden knihoven, se svým progra-
mem se připojila i naše knihovna.

Již koncem září jsme se každé pondělní a čtvrteč-
ní dopoledne začali scházet se žáčky mateřských 
škol z Českého Brodu i jeho okolí při malých po-
hádkových čteních a hraních pod názvem Ve škol-
ce je prasátko. Dětem jsme představili tři růžová 
prasátka, která přels  la zlého vlka, jedno smutné 
prasátko, které si chtělo hrát s dětmi ve školce, 
a nakonec jedno zelené prasátko, které díky své 
nezvyklé barvě zachránilo své sourozence.

Ve středu 6. října jsme pozvali dě   i dospělé na 
Odpoledne s Andersenem. Akce, která se tradičně 
koná v březnu, byla přesunuta na říjen z důvodu 
jarních pro  epidemických opatření. Letošní pro-
gram s názvem Ježek nejen v kleci byl inspirován 
knihou Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu, která 
byla poprvé vydána před 80 lety. A hlavní symbol 
této knihy – ježek v kleci – a jeho příbuzní v nej-
různějších podobách nás provázeli celým odpo-
lednem. Tvořili jsme, četli, luš  li kvízy a křížovky, 
skládali hlavolamy. Součás   odpoledne bylo také 
setkání s kreslířem a ilustrátorem Jirkou Filípkem, 
který dětem i dospělým představil princip tvorby 

komiksu a také vyprávěl o Jaroslavu Foglarovi, se 
kterým ho pojilo osobní přátelství.

Odpoledne ve čtvrtek 7. října patřilo oblíbeným 
Knihohrátkám, poprvé jsme se sešli v budoucím 
doupě   lišáka Čístka, a proto celý program pro-
vázeli lišáci a lišky, hrdinové různých knižních pří-
běhů. Poznali jsme lišáka knihožrouta, který se za 
žraní knih dostal až do vězení, dozvěděli jsme se, 
že lišky mají vynikající paměť, a na závěr jsme si 
přečetli příběh o přátelství lišáka s myšákem.

Nově všem zájemcům nabízíme Deskohraní, pra-
videlné odpolední setkání nadšených hráčů desko-
vých her. Poprvé jsme se sešli ve čtvrtek 21. října, 
zahrát si přišlo 19 malých, větších i dospělých hrá-
čů. Podívali jsme se do města Carcassone, do pra-
věku, potrénovali jsme paměť i postřeh.

Zveme vás na další programy naší knihovny, těšíme 
se na vás, čtení a hraní sluší každému!

Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK

Podzim v knihovně plný čtení a hraní
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Jízda Podlipanek 21

22 Z kultury

V kraji pod Lipany se toho v historii událo! Nejedna jízda, nejedna lest, ale vždy vzápě   také prozření, tvrdá 
dřina a nesporně i bujaré hodování. Může mít historie nějaký odraz v letos skromném hudebním fes  vál-
ku? Předem se omlouvám, že dva koncerty z pohledu publika odbudu jen stroze. Kdo nezažil, stejně neuvě-
ří. Jazz v pivovarských sklepích v podání skupiny Blue Hats byl neskutečně pohodový. Rytmy přitom roze-
hřívaly krev v našich žilách a sóla budila nadšení. Frontman Marek Buble dělal dojem, že se saxofonem se 
musel narodit. Rozhodně jsme tam neprochladli. Druhé, nejkomornější setkání v kostele Nejsvětější Trojice 
s novým interiérem přineslo brilantně provedené miniatury. Mistrovské housle Leoše Čepického ve spojení 
s kytarou Petra Saidla byly pohlazením. V kontrastních pasážích jsme sebou ale mnohdy pořádně trhli.

Tvrdou dřinu, pořádnou jízdu i hody úlevné rados   
při závěrečném aplausu ve stoje jsme mohli zažít 
na vlastní kůži také my při přípravách i samotné 
produkci v sedlecké katedrále Nanebevze   Panny 
Marie a sv. Jana Kř  tele v Kutné Hoře. Dvojí odklad 
koncertu kvůli covidové nedobrovolné pěvecké 
abs  nenci v nás budil směs pocitů nedočkavos  , 
netrpělivos  , ale i odhodlání neponechat nic ná-
hodě a pro zdar díla vydat veškerou energii. A že 
se jí v katedrále sešlo! Šedesát instrumentalistů se 
stěží vměstnalo mezi portály, pódium pro pěvecké 
sbory jsme museli rozšířit o dva vnitřní bloky. I tak 
krajní hlasy přetékaly na přistavená improvizova-
ná pódia. Každý ze sto padesá   hlasů byl potřeba. 
S orchestrem jsme nechtěli soupeřit, ale souznít. 
Ještě na poslední generálce, už na místě, to občas 
na válku sice vypadalo, ale těžko na cvičiš  , harmo-
nicky při koncertě. 

Těsně před nástupem naší armády jsme si začali 
uvědomovat i zmíněnou lest, určitě neplánovanou. 
Celá katedrála byla již ponořená do tmy a osvětlení 
kolem našeho ansámblu snad pomohlo v orienta-
ci v par  turách fi lharmonikům. My zpěváci jsme 
„Ozbrojeného muže“ dali téměř zpamě  . Až na 
několik osvětlených prvních lavic publika jsme prak-
 cky nevěděli, komu zpíváme. Ale na pitvání těchto 

malichernos   nebyl čas. 

Přichází sólisté a pan sbormistr a dirigent. Mírová 
mše začíná pochodem. Šikujeme se k boji. Řinčení 
zbraní, strach, úzkost, zoufalství, opuštěnost v kon-
trastu s odpuštěním a smířením. Moderní epos, 
mozaika historických, uměleckých i náboženských 
pramenů o tvrdé zkušenos   lidstva s otevřeným 
koncem. Cílová rovinka v tanečním rytmu se zvo-
ny míru. Pokojné fi nále na křídlech andělů. Histo-
rie lidstva. Historie našeho regionu. Ještě napě   
posledních taktů. Ozvěna nekonečného prostoru 
katedrály. Pak už úleva, blaženost, radost. A taky 
světlo. Poprvé vidíme až na konec předlouhé chrá-
mové lodi. Všude tleskající publikum. Někomu to 
nemusí připadat úplně profesionální, ale na našich 
koncertech se to občas přihodí. Docela spontánně. 
Místo úklony, kterou pan sbormistr naposledy cvičil 
se sborem v devadesátých letech, vracíme potlesk 
jako poděkování divákům a posluchačům. 

Těšíme se na některé další hudební potkání. Moc 
děkujeme všem, kteří nám pomohli letos, i těm, kte-
ří nás podporují dlouhodobě. Zejména městu Český 
Brod, Středočeskému kraji a mnoha dalším věrným 
jednotlivcům i společnostem. Za trpělivost a nároč-
nost děkujeme sbormistrovi Tomáši Charvátovi.

Aleš Kašpar
předseda rady Vox Bohemicalis, z.s.
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I letos pro vás chystáme tradiční akci Adventní průvod světýlek. Proběhne v neděli 28. listopadu 2021, kdy 
se dá za záře loučí českobrodské gardy průvod v 17.00 hodin do pohybu. Trasa průvodu povede od radnice 
na Husově náměs   kolem sokolovny, směrem do Masarykovy ulice a dále do ulice 5. května k Podlipanské-
mu muzeu. Následně se průvod vydá dolů ulicí Žitomířskou a Komenského a zamíří zpět ulicí Tyršovou na 
náměs   Arnošta z Pardubic k vánočnímu stromu. 

Celou trasu budou zdobit andělská zastavení, o kte-
rá se postarají převážně dě   z místní ZUŠ. K nim 
se přidají také dě   ze ZŠ Tyršova a sportovkyně 
z TJ Slavoj. Nebude chybět ani obří andělská loutka 
se šes   tajemnými vodiči, která doprovodí průvod 
k vánočnímu stromu, a spousta projekcí, světel 
a světýlek, jež umocní předvánoční atmosféru. 
A nebude chybět ani Ježíškova pošta, pro kterou 
bude zřízena andělská schránka přímo pod vánoč-
ním stromem, kam můžete házet dopisy pro Ježíš-
ka až do 17. prosince.

Jako každý rok se snažíme akci něčím oboha  t. Le-
tos má pro nás slovo oboha  t vlastně tři významy. 
Abychom oboha  li rozpočet Adventního průvodu 
světýlek, nechali jsme vyrobit 500 kusů adventních 
kalendářů. Ziskem z prodeje chceme přinést do 
rozpočtu akce pár  síc navíc a využít je pro profe-
sionální zajištění pestrého programu. K tomu nám 
můžete pomoci i vy, a to zakoupením kalendáře 
v informačním centru nebo v městské knihovně, 
kde bude od 20. listopadu na prodej. Po několika 
letech se vracíme k lampionové dílně. Ve čtvrtek 
18. listopadu od 16.00 do 19.00 hodin si budete 
moci přijít ozdobit svůj lampion do radničního sálu 
CVIK a oboha  t desítky světýlek, která projdou 
první adventní neděli městem. Tradiční akci chce-
me oboha  t také o něco, co by nás všechny u vá-
nočního stromu spojilo. V době adventu a Vánoc je 
nasnadě společné zazpívání písničky. Vybrali jsme 
píseň Tisíc andělů z dílny Čechomoru. Potěší nás, 
když si ji přijdete společně s námi zazpívat. Těšíme 
se na vás v srdci našeho města. 

Za realizační tým, Petra Ištvániková

Adventní průvod světýlek

DALŠÍ VYUŽITÍ PŘEČTENÝCH ZPRAVODAJŮ
Centrum vzdělávání, informací a kultury (CVIK) a redakční rada prosí čtenáře o vrácení pře-
čtených Českobrodských zpravodajů do MK, IC nebo jen o vhození do biblioboxu před budo-
vou, třeba při vracení knih. Náklad zpravodaje je určen jen obyvatelům města a nedostává se 
na zájemce z okolí. Děkujeme.
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Divákům českobrodské premiéry minimalis  cké hudebně výtvarné performance Ráj srdce se otevřel neče-
kaný pohled. To  ž na záda členů a členek Chrámového sboru sv. Gotharda. Par  tura ve formě velkoformá-
tového dvojlistu byla opřená o oltářní stůl, směrem k zpívajícím a směrem k publiku.

Podnětem ke vzniku Ráje srdce, jehož autorem je 
českobrodský malíř a varhaník Petr Štěpán, bylo 
loňské listopadové výročí: od smr   Jana Amose 
Komenského uplynulo 350 let. Na podzim 2020 
Umělecká beseda v rámci výstavy věnované Ko-
menskému umožnila Ráj srdce provést v bývalém 
jezuitském kostele v Litoměřicích. O rok později, 
v neděli 17. října 2021, nastal čas pro druhé prove-
dení této performance, tentokrát v kostele Nejsvě-
tější Trojice v Českém Brodě. Svým způsobem to 
byla nová premiéra, neboť původně pě  dílná kom-
pozice (čás  : Ráj – Na nebi – Před obličejem tvým 
– Ó přešťastná – Andělů mých) byla nově doplněna 
čtyřmi vstupy Komenského původního textu v pů-
sobivé interpretaci Rudolfa Kvíze.

O Komenském je známo, že byl vynikajícím peda-
gogem své doby. Ví se také, že začínal jako kaza-
tel a správce církevního sboru Jednoty bratrské ve 
Fulneku. Méně známé ovšem je, že některé z jeho 
spisů lze označit jako mys  cké. To je případ jeho asi 
nejslavnější „útěšné“ knihy Labyrint světa a ráj srd-
ce,  skem vydané v roce 1631 v saské Pirně. Spis 
byl ovšem sepsán dříve, v roce 1623, v čase skrývá-
ní z důvodu perzekuce nekatolických duchovních 
po bitvě na Bílé hoře. Kazateli na útěku zemřela 
morem nakažená žena Magdalena a také obě je-
jich dě  . Není divu, že Komenskému se právě křes-
ťanská mys  ka stala prostorem útěchy a naděje.

Mys  k se v těžké chvíli, zklamán světem plným moru, 
pronásledování a nepřátelstvím, obrací v domě srdce 
svého do hlubiny svého nitra: Sebera tedy, jak jsem 
mohl, myšlení svá, a uzavíraje oči, uši, ústa, chřípě 
a všecky zevnitřní průduchy, vstoupil jsem vnitř do 
srdce svého: a aj, bylo tam tma. Ale když se, očima 
mhouraje, trošku poohlédnu, spatřím skrovničké, 
skulinami se vpouštějící světlo, a uhlédám navrchu 
v klenu   svého toho pokojíčka okno jakési veliké… 
A aj zvrchu se zaskví světlo jasné, k němuž já očí po-
zdvihna, spatřím vrchní to okno plné blesku, v kte-
rémž, aj, blesku spouš   se ke mně dolů jakýsi, posta-
vou sic podobný nám lidem, ale jasnos   právě Bůh.

Komenského text nepatří k tomu nejlehčímu, co 
si může zbožný čtenář dopřát. Křesťanská mys  ka, 
stále živá, nenabízí snadnou a rychlou cestu k Bohu 
a spočinu   duše. Přesto stojí za úsilí a za pozornost 
každému, kdo touží po přije   v laskavé Boží náruči. 
Hudebně výtvarné zpracování Petra Štěpána může 
být na této cestě velkou pomocí. Dává slovům slav-
ného útěšného spisu téměř doslova křídla. Poslu-
chači slétající se anděly možná během performan-
ce neviděli, ale slyšeli je zcela určitě.

A zcela určitě se dobře bavili zdánlivě jednoduchou 
hravos   improvizovaného zpěvu, ve kterém neby-
lo lze přeslechnout inspirace jak z oblas   současné 
minimalis  cké hudby, tak ze světa staroslovanské-
ho liturgického zpěvu. Výsledkem byla čirá radost 
interpretů nádherně přenášená na nadšené poslu-
chače a účastníky performance.

Kostel Nejsvětější Trojice poprvé otevřel svůj ne-
dávno opravený a výtvarně proměněný interiér 
veřejnos   a lze si přát ještě mnoho dalších takto 
zdařilých podniků.

Marek P. Lukášek, evangelický farář

Ráj srdce andělů mých
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Jak se daří našemu zdigitalizovanému kinu? Je to radost nebo starost? Po druhém měsíci promítání jsem 
se zeptala produkční Kateřiny Anny Novákové.

Jaký je vlastně rozdíl mezi kinem, které tu bylo 
před digitalizací a kinem novým?
Kino před digitalizací znamenalo sestavit program 
z fi lmů zhruba 4-6 měsíců po premiéře. Poštou 
přišel balíček s DVD diskem, který jsme pus  li di-
vákům, a potom ho poslali zase dál. Nebyl to žád-
ný stres, ale nabídka fi lmů byla dost neaktuální 
a zvuk i obraz byly průměrné. 

Kino po digitalizaci znamená především velký stres, 
ale fi lmy můžeme promítat ihned po premiéře 
a obraz i zvuk jsou luxusní. Přijde teď už o dost větší 
balík a v něm disk s fi lmem. Ten je potřeba nahrát 
do promítačky, což trvá několik hodin. Je příjemné 
jet v Praze třeba v metru a prohlížet si reklamy na 
fi lmy, které hrajeme i u nás v Českém Brodě. 

V čem spočívá ten stres?
Cesta od výběru fi lmu až po jeho samotné promí-
tání je plná dobrodružství. Na webovém portálu 
pro kina vidím, kdy mi disk s fi lmem pošle kino, 
které ho hraje před námi a také vidím, kdy a kde 
ho hrají po nás. Tato řetězová distribuce fi lmů je 
jen na zodpovědnos   jednotlivých kinařů. A tady 
nastává většinou první vážný problém, který se ne 
vždy podaří vyřešit. 

Jak takovou situaci řešíš?
Telefonuji. Kvůli takovému zbloudilému disku se 
pak dá telefonovat klidně celé dopoledne. Nejdřív 
se snažím dovolat kinu před námi, kde je disk, kdy 
ho poslali. Pokud ho už odeslali, tak zase ověřuji 
podací číslo zásilky, volám na poštu a sháním ba-
lík. Když zjis  m, že fi lm neodeslali, můžu pro něj 
někam zajet nebo zkusit vytelefonovat jiné kino 
v dosahu, kde fi lm mají už nahraný. 

Tuším, že  m to ale nekončí…
Ne, ještě je tu druhá půlka problému, a tou je kino 
po nás. Pokud mně samotné nepřijde fi lm včas, 
nemohu ho ani logicky odeslat včas kinu po nás. 
Informuji ho tedy o nastalé situaci, počítáme, zda 
zpoždění neohrozí jejich promítání.

Podle čeho fi lmy vybíráš? Dá se vyhovět všem ná-
vštěvníkům?
Výběr fi lmů nezávisí jen na mé představě nebo 
přání diváků. Jde o to, jaké fi lmy se zrovna natočily. 
S naší frekvencí hraní nemůžu vzít všechny fi lmy, 
ale jsou i měsíce, kdy není moc z čeho vybírat. Tře-
ba začátkem této sezóny bylo velké množství čes-
kých komedií, v listopadu byly k dispozici převážně 
dokumenty, nebo zahraniční snímky s  tulky. Beru 
od každého něco.

Jedním z fi lmů, které se v KD Svět vyprodaly, bylo 
české drama Zátopek. Jestli se nemýlím, došlo 
zde k nějakému technickému výpadku.
Ano, drama se neobešlo bez dramatu. Šlo o  tulky, 
které se na plátně prostě neobjevily. Ukázalo se, že 
takový problém mělo po celé ČR více kin. Titulky 
byly ve formátu, se kterým neuměly některé pro-
mítačky pracovat. Diváci ale byli velkorysí a nestě-
žovali si, za což jim děkuji.

Děkuji Ti za čas a přeji kinu mnoho spokojených 
návštěvníků.

Ing. Klára Tesaříková, KD Svět/CVIK

Kino před a po digitalizaci
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V Den české státnos  , 28. září 2021 od 14.00 
hodin, se uskutečnil 19. ročník akce „SVATOVÁC-
LAVSKÝ BĚH“. Počasí bylo pro sportování ideální 
– bylo polojasno s teplotou 22 °C. Byly vypsány 
běhy pro 14 dětských a mládežnických kategorií 
(trasy dle věku od 95 m do 1950 m), běh „Buď fi t“ 
pro ženy na 1650 m a běh na 3250 m pro 5 kate-
gorií mužů a 3 kategorie žen. Závodů se zúčastni-
lo 220 běžců – 176 předžáků, žáků a dorostenců 
(89 chlapců a 87 děvčat) a 44 dospělých (26 mužů 
a 18 žen). 

Na startu dostali běžci pamětní odznak (buton) zá-
vodu. První tři závodníci v každé kategorii dostali 
medaili, diplom a věcné ceny Vítězové všech ka-
tegorií byli odměněni pamětním hrnkem závodu. 
Zvláštní cena byla připravena pro všechny Václavy. 
V dětských, žákovských a dorosteneckých katego-
riích startovalo nejvíc běžců z Českého Brodu nebo 
za českobrodské kluby – bylo jich 59. Z tohoto 
počtu startovalo 50 běžců za Atle  ku Český Brod. 
Ze čtrnác   sad medailí v mládežnických katego-
riích získali českobrodš   běžci 6x zlato, 6x stříbra 
a 5x bronz (z toho Atle  ka Český Brod 5x zlato, 
6x stříbro a 4x bronz). V závodě dospělých na 
3250 m zvítězili Petr Harnoš (Sokol Kolín – atle  ka) 
v čase 11:12 min. a Barbora Hartmanová (Dukla 
Praha) v čase 12:58 min.

V neděli 24. října 2021 od 14.00 hodin se na pa-
měť vzniku samostatného československého státu 
uskutečnil 19. ročník akce „BĚH REPUBLIKY ČESKO-
SLOVENSKÉ“. Počasí běžcům opět přálo – bylo polo-
jasno s teplotou 12 °C, ale sluníčko pěkně hřálo. Závo-
dů se zúčastnilo 164 běžců – 136 dě  , žáků a dorostu 
(56 chlapců a 80 děvčat) a 28 dospělých (14 mužů 
a 14 žen). Závodilo se ve stejných kategoriích a na 
stejných trasách jako při Svatováclavském běhu. 

Na startu dostali běžci pamětní odznak (buton) zá-
vodu. První tři závodníci v každé kategorii dostali 
medaili, diplom a věcné ceny a vítězové každé 
kategorie navíc malovaný pamětní hrnek závodu. 
Nejvíce běžců bylo opět z Českého Brodu a z česko-
brodských klubů – bylo jich 59, z toho 46 z Atle  -
ky Český Brod. Českobrodš   běžci si ze čtrnác   sad 
„mládežnických“ medailí odnesli 4x zlato, 3x stříbro 
a 6x bronz. Kromě jednoho bronzu je získali zá-
vodníci Atle  ky Český Brod. V závodě dospělých 
na 3250 m zvítězil mezi muži nestárnoucí Jiří Mi-
ler (46 let, AC Mladá Boleslav) v čase 10:19 min. 
a mezi ženami Iva Kroužilová (Atle  ka Kolín) v čase 
13:02,1 min.

Výsledkové lis  ny a fotografi e jsou na: 
www.triathloncb.ic.cz.

Ing. Václav Čokrt

Svatováclavský běh a Běh republiky československé 
Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod uspořádal v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka, po 
roční odmlce způsobené opatřeními pro   šíření koronaviru, dva tradiční podzimní běžecké závody.
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Akce se zúčastnilo 151 turistů 
– 130 jich startovalo na pěších 
trasách (14 km – 59 pochodníků, 
18 km – 26 pochodníků, 27 km 
– 22 pochodníků, 35 km – 13 dál-
koplazů a 50 km – 10 dálkoplazů) 

a 21 na cyklotrasách (42 km – 15 cyklistů, 73 km 
– 6 cyklistů). Zdárný průběh akce zajišťovalo 5 po-
řadatelů. Startovní a cílová kancelář DP a CTJ byla 
v zasedací místnos   Informačního centra Český 
Brod. V prostoru startu a cíle musela být opět do-
držována opatření pro   šíření koronaviru – turisté 
a pořadatelé zde měli nasazeny respirátory nebo 
roušky a byla zde k dispozici dezinfekce. 

Při „padesátce“ bylo počasí pro turis  ku jako stvo-
řené – bylo jasno až polojasno, bez deště, s ranní 
teplotou 8 °C a odpolední teplotou až 21 °C. Akce 
se zúčastnili turisté nejen z blízkého okolí, ale i ze 
vzdálenějších míst – Znojmo, Olomouc, Varnsdorf, 
Police nad Metují, Liberec, atd. Vzhledem k ome-
zeným možnostem občerstvení na trasách bylo na 
kontrolách Pod Srnčím kopcem, Klepec a Mělník 

(nad Sázavou) zajištěno občerstvení – čaj, balená 
pitná voda a minerální voda, pivo, Pepsi Cola, Mi-
rinda, bábovka, koblížky, sušenky, banány, krájený 
salám, plátkový sýr, camembert, balený krájený 
chléb atd. 

Dalších 6 kontrol řešili pořadatelé jako samokont-
roly (Rozc. Na Šembeře, Lipanská mohyla, Kostelec 
n. Č. l., Hradešínský les, Černé Voděrady, Jevanský 
rybník), na nichž turisté zaznamenávali do svých 
průkazů s plánkem trasy zde uvedená jména osob 
či názvy památek, charakteris  cká pro místa samo-
kontrol. 

V cíli dostal každý účastník pamětní diplom a od-
znak (buton) akce a drobné občerstvení. První tu-
rista v cíli vylosoval 20 účastníků, kteří dostali pa-
mětní trička Českobrodské padesátky.

Konání této tradiční turis  cké akce fi nančně pod-
pořilo město Český Brod. 

Za odbor KČT Český Brod – Ing. Václav Čokrt 

Odbor klubu českých turistů Český Brod uspořádal v sobotu 2. října 2021 jubilejní 55. ročník dálkového 
pochodu a cykloturis  cké jízdy „Českobrodská padesátka“. 
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Začínalo se u naší sokolovny, kde každé pondělí, 
středu a pátek trénujeme. Účastníci museli roz-
luš  t zašifrovanou formuli, aby byli vpuštěni do 
českobrodského podzemí, které se tento večer 
proměnilo na místo plné duchů a strašidel. Na kaž-
dého odvážlivce čekala na konci cesty malá odmě-
na. Jsme rádi, že se zapojilo tolik dě  , mladých lidí 
a dokonce i mnoho rodičů s malými dětmi. Byla to 
prima akce, kterou si rádi příš   rok zopakujeme.

 Následující týden pokračoval ve strašidelném du-
chu i v tělocvičně. Na naše svěřence čekaly hry 
a soutěže plné duchů a příšer. V pondělí máme 
lekce zaměřené na cvičení při hudbě, a tak i tento 
výjimečný týden jsme cvičili na hudbu a zkoušeli 

jsme si soutěžní cvičení podle lektora. Ve středu 
máme lekce všeobecné gymnas  ky, a tak nás če-
kal soutěžní pě  boj, kde jsme běhali, skákali a také 
poměřili síly v akroba  ckých prvcích, které jsme se 
už zvládli naučit. V pátek máme v tělocvičně hodně 
kluků, proto jsou páteční hodiny hodně akční. Ji-
nak tomu nebylo ani tentokrát. Soutěž „speedrun“ 
byla velkolepá. Nejen kluci, ale i holky soutěžili 
v obrovské překážkové dráze, která byla postavená 
přes celou sokolovnu.

Jsme rádi, že můžeme trénovat. Vážíme si každého 
dne v tělocvičně, a když jeden trénink končí, už se 
těšíme na další.

Eliška Strakošová, Corridoor.cz 

Poslední sobotu v říjnu sportovní oddíl Corridoor uspořádal na náměs   a v podzemí Českého Brodu stra-
šidelnou hru pro dě  . 

Strašidelný týden oddílu Corridoor
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Zakoupením 
adventního kalendáře 
příspíváte na tradiční 
českobrodskou akci  

ADVENTNÍ PRŮVOD 
SVĚTÝLEK.

Děkujeme 
a přejeme Vám 
krásné Vánoce 
a šťastný nový rok.

Adventní kalendáře můžete zakoupit od 20. 11. 2021 
v Informačním centru nebo v Městské knihovně na nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod.
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Výstava je určená pro školní kolektivy (možnost 
komentovaných prohlídek), rodiny s dětmi i pro 
dospělé. 

Pro děti a školní skupiny jsou připravené také různé 
úkoly a pracovní listy.

Kde: v prostorách galerie kostela sv. Gotharda

Kdy: od 28. listopadu do 22. prosince

Výstavu je možné navštívit každou neděli 
od 14 do 16.30, nebo v jiný termín po předchozí 
domluvě s P. Martinem Sklenářem 
(722 788 204, farnostbrod@seznam.cz).

www.farnostbrod.cz

Římskokatolická farnost Český Brod Vás srdečně zve na výstavu o adventní době: 









MIKULÁŠE 
VE DVEŘÍCH
kostela sv. Gotharda, kostela Nejsvětější Trojice a Zvonice u kostela sv. Gotharda

4. 12. 2021

Centrum vzdělávání, informací a kultury vás zve na 

občerstvení zajišťuje

rezervace online na cvik.reenio.cz

od 14:00 do 18:00

cena balíčku 250 Kč

www.cvik.info/poradame

netradiční setkání s Mikulášem, anděly a čerty



ADVENTNÍ
BLOUDĚNÍ 

REZERVACE ONLINE NA CVIK.REENIO.CZ

4. 12. 2021

Časy prohlídek
15:00, 16:00, 17:00

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMACÍ A KULTURY ČESKÝ BROD
 VÁS ZVE NA

NETRADIČNÍ HRAVOU PROCHÁZKU HISTORICKÝM PODZEMÍM

OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJE

vstupné
100 KČ



Č
Ů

MĚSTSKÉ LESY ČESKÝ BROD
HÁJOVNA VRÁTKOV 78

čerstvé 
stromky 

z místních 
lesů

 do 1,5 m        1,5 - 2 m        2 m+
Smrk ztepilý  ,- č  ,- č  ,- č
Borovice lesní  ,- č  ,- č  ,- č





srdečn  Vás zveme dne 18. 12. 2021 na turnaj všech kategorií

Místo konání: Sokolovna Český Brod, Tyršova 314, vchod z Kollárovy ulice

D TI  
Prezence do 8:30 hod., ihned 
navazuje turnaj do cca 12:00 hod. 
pro neregistrované + registrované 
hráče ročníku 2004 a mladší. 
Zaregistrovaní budou rozděleni na 
kategorie holky/kluci nebo dle věku 
společně, případně dle výkonnosti. 
Startovné 50,- Kč/osobu

DOSP LÍ 
Prezence do 13:00 hod., ihned 
navazuje turnaj do cca 18,00 hod. 
neregistrovaní + registrovaní hráči 
max. do RS 1. 
Zaregistrovaní budou rozděleni na 
kategorie ženy/muži nebo dle 
výkonnosti. 
Startovné 100,- Kč/osobu 

Přihlášky do 16. 12. 2021 e-mailem na pincessokolbrod@gmail.com  
nebo tel. Petr Homola - 720 268 787

Systém dvouhry:  1. stupeň ve skupinách, 2. stupeň + útěcha K.O.  
    Zápasy se hrají na tři vítězné sady 

Pořadatel si vyhrazuje právo na základě počtu přihlášených redukovat, eventuálně 
upravit systém hry a provádět případně změny v časovém rozvrhu turnaje.

T. J. 
Sokol 
Český 
Brod

Sout žící mají základní občerstvení v cen  startovného, ostatní lze zakoupit na míst
!!Vstup do sokolovny pouze po p ezutí v obuvi se sv tlou podrážkou!! 

účast bude umožn na p i spln ní podmínek O-T-N* podle platných vládních opat ení 
*O-T-N (ukončené očkování, test, prod lání onemocn ní v ochranné lh t  180 dní)

VE 
STOLNÍM 
TENISU

MMOO
VII. ROČNÍK 
VÁNOČNÍHO 
TURNAJE

oddíl 
stolního 
tenisu



Připojte se k akci

OPRAVDOVÝ DÁREK
Chcete i letos rozdávat radost také jinde než doma?

Podpořte Azylový dům sv. Terezie v Praze.

Pro osoby v nouzi, matky s dětmi, rodiny v sni.

Přinášet můžete: 

čepice, rukavice, šály
ponožky, deky,  spodní 
prádlo ( lka, spodky, 
teplá trika…)
hygienické potřeby 
(mýdlo, šampón…)
potřeby související 
s péčí o dě  
(pleny, vlhčené 
ubrousky…)

Zabalte, prosíme, do 
průhledných sáčků, nikoliv 

do papíru. Případně nechte 
v původním obalu, usnadní 

to třídění.
Vkládejte od 29. listopadu

 do 21. prosince 2021 do 
označených krabic 

v kostele sv. Gotharda 
v Českém Brodě.

Pořádá Římskokatolická farnost Český Brod
tel.: +420 603 906 957       e-mail: charita.ceskybrod@gmail.com

Kostel bude otevřen od 29. 11. do 21. 12.2021 
od 17.00 – 18.00 hodin,

 25. a 26. 12.2021 od 14.00 – 16.00 hodin



/ kdsvet



eskobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V M SÍ NÍKU

náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: eský Brod, Štolmí , Liblice, Zahrady
distribuce: t e   týden v m síci
formát: A5, pr m rn  68 stran, plná barevnost

1/1
148 mm x 210 mm

2.603 K

1/2
138 mm x 100 mm

1.343 K

1/4
69 mm x 100 mm

692 K

1/8
69 mm x 50 mm

356 K

1/3
138 mm x 66 mm

923 K

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

EXKLUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.598 K
+25 % ceny inzerce
3.254 K
 4.981 K  (jednostranný)
6.543 K  (oboustranný)
503 K

293 K
0,60 K /znak v etn  mezery

PR LÁNKY
PR lánek 1/2: 1.259 K
PR lánek 1/1: 2.309 K
PR lánek 2/1: 4.619 K

OSTATNÍ
Váš inzerát

Vám v p ípad  pot eby
rádi gra  cky zpracujeme.

zadní strana:
p edposlední strana:

vklad vlastních materiál :
vklad a  sk leták  A5:

logo na  tulní stran :
odkaz na PR lánek

na  tulní stran :
ádková inzerce:

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• gra  ka musí mít požadovaný rozm r nebo alespo  musí být propor n  v pom ru k danému rozm ru
•  u všech inzerát  musí být texty a d ležitá gra  ka min. 3 mm od kraje; v p ípad  celostránkové inzerce (ostat-

ní vždy bez spadu), kde je gra  ka do kraj  strany (na spad), vyžadujeme o ez. zna ky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez p ímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je t eba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohod
• v p ípad  nedodržení výše zmín ného nem žeme zaru it 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 1. 11. 2021

Zajiš uje  skárna Pro  -  sk group s.r.o.Zajiš uje  skárna Pro  -  sk group s.r.o.
objednávky a dotazy sm ujte na tyto kontakty:

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

Uzáv rky: 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



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

Bydlím tu s Vámi!

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

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ!

Chce prodat někdo z Vašeho okolí svoji nemovitost?

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

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

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

Mgr. Michaela SeidlerováMgr. Michaela Seidlerová
advokátní kancelářadvokátní kancelář

..........abyste měli život lehčí v řadě obchodních i životních situací
Potřebujete prodat či darovat nemovitost, pomoc s dědickým řízením, zřídit věcné bře-
meno, sepsat smlouvu, požádat o splátkový kalendář, odvolat se proti neoprávněné 
exekuci, podat návrh na osobní bankrot – oddlužení, založit obchodní společnost či 
v ní provést změny, převést obchodní podíl, evidovat skutečného majitele společnosti, 
vymoci z dlužníka pohledávky, vypořádat společné jmění manželů, zajistit obhajobu 
v trestním řízení či odvolat se proti neoprávněné pokutě …………. rádi Vám pomůžeme.

•  Právní služby v oblasti občanského, obchodního, 
pracovního i trestního a správního práva

•  Sepisování a revize smluv, jiných listin, výzev 
k plnění, stížností, návrhů, žalob a podání

•  Udělování právních porad a konzultací, zpracová-
ní právních rozborů a stanovisek

• Zastupování před soudy či správními orgány
•  Vedení komplexní právní agendy fyzických i práv-

nických osob

Tel.: +420 603 158 836Tel.: +420 603 158 836
Kancelář: Kollárova 1278, Český Brod /přízemí hotelu Apeyron/
                                web: www.akseidlerova.cz e-mail: seidlerova@akseidlerova.cz
Kvalita, rychlost, diskrétnost, spolehlivost, takt, hospodárnost, slušnost



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

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.

Koupím pole, louku s přístupem na zahradnictví. 
Nabízím min. 50 Kč/m2.
Tel.: 603 442 474.

ŘÁDKOVÁ INZERCE 

VE ZPRAVODAJI

Nabízíme vám možnost ŘÁDKOVÉ 

INZERCE, kde můžete zveřejnit 

různé prodeje nebo nákupy 

nemovitostí, služeb, předmětů atd. 

Cena za řádkovou inzerci je 

0,60 Kč/znak včetně mezery

                                                                                                                  tel.: 606 900 600

PO - PÁ:  09.00–12.00, 13.00–17.00                                                                          Křemínská 153            
SO:           09.00–13.00                                                                                                  282 01 PŘIŠIMASY

Pneuservis bez čekání
Likvidace autovraků všech značek

Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT
                                                                                                   

                              
     

        
        

Koupím staré pivní 
láhve a sklenice 
s nápisy pivovarů
z našeho regionu. 
Sběratel. 
Tel: 732 170 454





Hovězí zadní bez kosti z mladého býka – 229 Kč/kg
Vepřová krkovice s kostí – 109 Kč/kg

Vepřové ocásky – 164 Kč/kg

PRODEJNA:

Husovo nám. 41

Český Brod

tel.: 321 622 376
ceny platí od 22. 11. 2021 do 4. 12. 2021

na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO

DVEŘE A ZÁRUBNĚ 
EUROOKNA A DVEŘE

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby

+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

FASÁDNÍ CENTRUM 
HUTNÍ MATERIÁL

DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY

REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH



M O N T Á Ž  -  V O D A  -  T O P E N Í  
P LY N  -  M Ě Ř E N Í  -  R E G U L A C E

S T R O J N Í  Č I Š T Ě N Í  K A N A L I Z A C E

S E R V I S  A  R E V I Z E  P LY N O V Ý C H  
K O T L Ů  V Š E C H  Z N A Č E K

mobil: 776 628 888      e-mail: info@fpinstal.cz      www.fpinstal.cz

PRODÁME 
pozemek (y) o výměře 1.793 m² 
k individuá-lní výstavbě rodinného 
domu. Územní plán stanovuje max. 
podíl zastavěné a zpevněné plochy 
22 %, včetně zpevněných ploch, 
bazénů. Garáž musí být vestavěná 
do objektu nebo na vlastním po-
zemku.
Inženýrské sítě se nachází na hra-
nici pozemku. V případě zájmu nás 
kontaktujte na: 
koukola@a-trading.cz.



Odborná instalace úsporných 
švédských tepelných čerpadel 

NIBE pro rodinné domy.

     www.tc-nibe.cz

Systém vzduch - voda a země - voda.
Topný faktor až 5,15.
Záruka až 10 let na kompresor.
Úspora až 70% nákladů na vytápění.
Pracuje do teploty -25 °C.
Nabídka zdarma.

esel®

Návrh, dodávka
montáž, záruční
a pozáruční servis

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

Kotlíková dotace až 127.500 Kč.

  
S.A.F. Praha spol. s r.o.  

                     Na Návsi 38  
                       282 01 Přišimasy 
                       www.saf.cz 
 
VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA  
 

 ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ  
A MONTÁŽNÍ PRÁCE 

    Vyučen v elektrooboru, SOŠ elektro 
    Možnost montáží v zahraničí 

 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 

ZDE MŮŽE BÝT 

I VAŠE INZERCE

V Českém Brodě 

máme vlastní obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová

tel.: + 420 603 588 338

e-mail: brejchova@profi tisk.cz
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CHCETE STÁLOU PRÁCI 
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ? 

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

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

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

  Operátor výroby pro montáž lyžařského vázání

 Údržbář (s vyhláškou 50 výhodou)

  Skladník (Kostelec nad Černými lesy, Kouřim)

 Asistent mistra linky pro montáž lyžařského vázání

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy

E

Měsíční 

a roční 

ODMĚNY







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 

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



CENA

Telecí ledvinky 

hmotnost balení cca 1,5 kg 

89 Kč/kg

  

hmotnost balení cca 1 kg 

179 Kč/kg

 

hmotnost balení cca 2 kg 

149 Kč/kg

 
panenka  

 

hmotnost balení cca 2 kg 

149 Kč/kg

 

hmotnost balení cca 2,5 kg 

139 Kč/kg

 

 
 

hmotnost balení cca 3 kg (2 ks) 

69 Kč/kg

 

CENACENA

hhmohmohmohmmohmohmohh tntnotnotnotntnotntnotntntnotttnot stststttt bbbbalb ení cca 2,5 kg

139 Kč/kg

otnost balení ccaa 3 kgkgkg (2(2(2(22mohm kgkgg (2(2(2(2222 ksksksksskkk )))))))))

g69 Kč669 Kč//kg69 Kč//66 //kgg///6666 čč99 kkKKKKK666 č66666669999 KKKčččč///kkggg

  
 MASA 



ČASOVĚ
OMEZENÁ 
AKCE





ALUFIX Bohemia spol. s r. o. – POZICE
Pro otevřený výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) hledáme:

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

Nabízíme:
•  velmi zajímavé plato-

vé ohodnocení

•  práce na HPP, příjem-

né pracovní prostředí

•  příspěvek na stra-

vování, individuální 

pracovní bonusy

•  práci ve velmi 

moderním pracovním 

prostředí

•  možnost profesního 

růstu

•  technická i jazyková 

školení

•  nástup možný ihned

TECHNIK/ČKA + MECHANIK/ČKA balících/výrobních strojů
Hledáme technicky šikovné uchazeče na pozice Technik/čka a Mechanik/čka balících strojů.

Vhodné i pro ABSOLVENTY – vše Vás naučíme.

Náplň práce:
•  obsluha, kontrola, 

údržba výrobní linky

•  dodržování stanove-

ných objemů výroby

•  zapisování požado-

vaných hodnot

•  pravidelné provádě-

ní kontrol kvality

•  diagnostikování 

a řešení veškerých 

poruch strojů

•  spolupráce s kolegy

Požadujeme:
•  SŠ vzdělání ideálně technic. směru v oboru 

elektro (mechanik – elektronik, elektrotechnik, 

mechatronik, automechanik), maturita výhodou, 

nikoliv podmínkou

•  uživatelská znalost práce na PC – nutná pro 

servisování a nastavování výrobních technologií

•  praxe se seřizováním a servisováním strojů ve 

výrobě výhodou

•  praxe v oboru opravář zemědělských či staveb-

ních strojů výhodou nikoli podmínkou

•  pečlivost a šikovnost

•  technické znalosti elektro a mechaniky

•  komunikativnost a manuální zručnost

•  elektro vyhláška 50 výhodou

•  analytické a koncepční uvažování a smysl pro 

detail

•  znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:
•  zázemí velké evropské společnosti

•  práci na hlavní pracovní poměr

•  práci v novém, čistém a příjemném prostředí

•  dotované stravování, stravenky

•  zajímavý odměňovací systém

•  možnost kariérního růstu

•  výuku jazyků

•  další firemní benefity

•  nástup ihned nebo dle domluvy

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Práce vhodná i pro absolventy

Náplň práce:
•  obsluha strojů 

ve výrobě 

•  balení výrobků

•  kontrola kvality

Požadujeme:
•  ochotu pracovat na dvou-

směnný provoz

•  spolehlivost, zodpovědnost

•  manuální zručnost

•  znalost AJ nebo NJ na komu-

nikativní úrovni výhodou

•  praxe ve výrobě výhodou

TECHNIK/ČKA + MECHANIK/ČKA balících/výrobních strojů
Hledáme technicky šikovné kandidáty na pozici Technik/čka a Mechanik/čka balících/výrobních 

strojů. Vhodné i pro ABSOLVENTY.

Popis pozice:
•  obsluha, kontrola, údržba výrobní linky

•  dodržování stanovených objemů výroby

•  zapisování požadovaných hodnot

•  pravidelné provádění kontrol kvality

•  diagnostikování a řešení veškerých poruch strojů

•  spolupráce s kolegy

Požadujeme:
•  SŠ vzdělání ideálně technického směru v oboru elektro (mechanik – elektronik, elektro-

technik, mechatronik, automechanik,) maturita výhodou nikoli podmínkou

•  uživatelská znalost práce na PC – nutná pro servisování a nastavování výrobních technologií

•  praxe se seřizováním a servisováním strojů ve výrobě výhodou

•  praxe v oboru opravář zemědělských či stavebních strojů výhodou nikoli podmínkou

•  pečlivost a šikovnost

•  technické znalosti elektro a mechaniky

•  komunikativnost a manuální zručnost

•  elektro vyhláška 50 výhodou

•  analytické a koncepční uvažování a smysl pro detail

•  znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:
•  velmi zajímavé platové ohodnocení

•  práce na HPP, příjemné pracovní prostředí

•  příspěvek na stravování, individuální pracovní bonusy

•  práci ve velmi moderním pracovním prostředí

•  možnost profesního růstu

•  technická i jazyková školení

•  nástup možný ihned

Pracoviště:
Černíky – Středočeský kraj nedaleko Českého Brodu

ALUFIX Bohemia spol. s r.o.
Pro výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) hledáme:

Pokud vás zaujala tato nabídka, zašlete svůj profesní strukturovaný životopis
na e-mailovou adresu: piknerova@alufi x.cz. Prosím uvádějte název pozice.

ALUFIX Bohemia spol. s r. o. – POZICE
Pro otevřený výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) 

hledáme: 

OPERÁTOR-KA/ÚDRŽBÁŘ-KA balících/výrobních strojů
Hledáme technicky šikovné uchazeče na pozici OPERÁTOR-KA/ÚDRŽBÁŘ-KA balících/výrob-

ních strojů.

Náplň práce:

• obsluha výrobní linky

• kontrola, údržba a oprava výrobní linky

• balení výrobků

• dodržování stanovených objemů výroby

• zapisování požadovaných hodnot

• pravidelné provádění kontrol kvality

• diagnostikování a řešení veškerých poruch strojů

• spolupráce s kolegy

Požadujeme:

•  SŠ vzdělání ideálně technického směru v oboru elektro (mechanik – elektronik, elektrotech-

nik, mechatronik, automechanik,) maturita výhodou nikoli podmínkou

• uživatelská znalost práce na PC – nutná pro servisování a nastavování výrobních technologií

• výhodou je vyhláška č. 50/1978 Sb.

• praxe se seřizováním a servisováním strojů ve výrobě výhodou

• praxe v oboru opravář zemědělských či stavebních strojů výhodou nikoli podmínkou

• pečlivost a šikovnost

• technické znalosti elektro a mechaniky

• komunikativnost a manuální zručnost

• analytické a koncepční uvažování a smysl pro detail

• znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:

• velmi zajímavé platové ohodnocení

• práce na HPP, příjemné pracovní prostředí

• příspěvek na stravování, individuální pracovní bonusy

• práci ve velmi moderním pracovním prostředí

• možnost profesního růstu

• technická i jazyková školení

• nástup možný ihned



SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

JISTOTA – ODBORNOST – ZKUŠENOSTI – KOMPLEXNÍ SLUŽBY

nám. Husovo 61, 282 01 Český Brod, tel.: 321 622 424, e-mail: kancelar@notarsky-urad.cz

CHCETE RISKOVAT ZTRÁTU SVÉHO MAJETKU ČI FINANCÍ 

POUŽITÍM SMLUV STAŽENÝCH Z INTERNETU?

•  Notář je státem pověřená osoba k sepisování veřejných listin.
•  Notář zajistí bezpečný prodej nebo převod nemovitosti.
•  Notář ochrání váš majetek a finanční prostředky při změně vlastníka nemovitosti. Zaručí bezpečné 

uschování peněz a jejich vyplacení. Zařídí zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí.
•  Notář založí společnost, zajistí změny v ní, osvědčí valnou hromadu, ...
•  Notář je jako jediný oprávněn zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku novou společnost či 

změny v existující společnosti. Vyhnete se tak zdlouhavému procesu zápisu přes soud.
•  Notář sepíše majetkové smlouvy manželů a snoubenců.
•  Notář vám pomůže uspořádat vaše majetkové záležitosti pro případ smrti (závěť, vydědění, ...).
•  Notář sepíše notářský zápis jako podklad pro případnou exekuci.
• ...a mnoho dalších právních služeb.



V TV AUKCI
608 024 446
mdvorak@mmreality.cz

Michal Dvořák
Realitní makléř
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