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Editorial

Český Brod získává novou tvář
Jistě jste si všimli, že se naše město mění a některé lokality jsou k nepoznání. Tento přerod je vlastně přirozeným vývojem města, když překonané funkční využi dané plochy nahradí využi jiné. Změnou prošlo
třeba nákladové nádraží, kde je parkoviště pro automobily či boxy pro jízdní kola a motocykly. Celé nádraží
se pak stalo důležitým terminálem osobní dopravy.
Obdobnou proměnou prochází areál nemocnice. Objekty v nemocniční zahradě byly přebudovány na
zařízení pro dě a mládež. Ke školnímu pavilonu a nízkoprahovému centru se na jaře přidala nová školní
kuchyň a jídelny a v říjnu se otevře i nová pedagogicko-psychologická poradna v bývalém ředitelství. Ale i
budovy sloužící stále pro účely zdravotnictví se postupně renovují.
Na Ku lce pak místo zchátralého koupaliště vznikla víceúčelová travnatá plocha, kde mimo sportovního
využi již například proběhl hudební fes val či bude uspořádán psí den.
Samostatnou kapitolou jsou pak areály bývalých převážně průmyslových podniků ve městě. Jelikož je
velká poptávka po bydlení a ceny nemovitos le nahoru, tak i zájem o využi pro potřeby bydlení se zvyšuje. A tak by v blízké budoucnos měly vyrůst bytové domy po An cu ve Zborovské ulici, v ulici Prokopa
Velikého a v několika dalších, z nichž nejdůležitější je areál bývalého cukrovaru.
Nejprve však město muselo změnit územní plán a taktéž zajis t potřebné infrastrukturální stavby. Na
novém přivaděči vody, rozšíření vodojemu i navýšení kapacity čis čky se již pracuje. Též se připravuje
dostavba základní školy v Žitomířské ulici, která bude zahájena v příš m roce. Pokročily i projektové práce
u mateřinky v Kollárově ulici. Novinkou pak je dohoda se Středočeským krajem o převze Střední odborné
školy v Liblicích do správy města. Obdobně je projednávaný převod Základní umělecké školy z majetku
kraje do majetku města.
Závěrem bych se chtěl zmínit i o areálu bývalého ZZN, který na svou další náplň čeká. Avšak mohl by
posloužit pro další letošní novinku, kterou je vymístění kolotočů a atrakcí z centra města. Na náměs
pak bude příspěvkovou organizací CVIK uspořádáno taktéž nové a přitom tradiční posvícení. Samotná
pořádající organizace je taktéž velmi mladá a vznikla sloučením třech kulturních zařízení, tedy knihovny,
informačního centra a kulturního domu Svět (bývalého kina). No a další novinkou se od září stalo promítání premiérových filmů, což umožnila na přelomu loňského a letošního roku zrealizovaná digitalizace kina.
Doufám, že všechny změny učiní z našeho města o něco lepší místo pro život.
Jakub Nekolný
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Krátce z města
Skončily letní prázdniny a žáci a studen nastoupili do škol. Nové prvňáčky jsme 1. 9. 2021
přivítali při slavnostním zahájení školního roku
na obou našich základních školách, a to tři třídy
v sále sokolovny a čtyři třídy v pavilonu základní
školy v nemocnici.
První školní den se konal i den otevřených dveří v nové školní jídelně v Bezručově ulici. Více
v článku uvnitř tohoto čísla.
Ke dni 4. 9. 2021 je dle otevřených dat ve správním obvodu ORP Český Brod (město a 21 okolních obcí) jednou dávkou naočkováno 56,2 %
obyvatel. Ve skupině 80+ bylo plně naočkováno
82 % lidí, ve věkové skupině 18-29 let je to nyní
50 % a ve skupině do 17 let věku má obě dávky
13 % lidí.
Odběrové místo v Žižkově ulici (po až čt od 8.00
do 11.30 hod., pá od 8.00 do 10.30 hod.) provádí PCR testy i testy an genní metodou, a to
po celou svoji otevírací dobu. Zařízení provozuje
společnost Česká laboratorní, s.r.o. S registrací na očkování pomáhá paní Jana Tůmová, tel.:
730 870 953. Prostřednictvím „senior taxi“ nadále za poplatek zajišťujeme dopravu lidí nad
65 let, držitelů průkazu ZTP/P a chronicky nemocných do očkovacích center v Praze, Kolíně,
Nymburce a Brandýse n. L. Objednání dopravy
na tel.: 603 216 669. Nově je od poloviny srpna
2021 možné očkování na Covid-19 dě od 12 let
a dospělých bez omezení v ordinaci dětského lékaře MUDr. Milana Cabrnocha v Českém Brodě.
Očkuje se látkou Moderna - Spikevax. Více informací na www.cabrnoch.cz.
Zelené pásy u chodníku ve Zborovské ulici byly
osety trávou. U tří přechodů pro chodce v ulicích Tuchorazská a K Dolánkám a dále ve Školní a
Bylanské ulici v Liblicích zbývá dokončit dopravní
značení a poté proběhne kolaudační řízení. Ještě
během začátku školního roku budou pokračovat
práce na zateplení a rekuperaci budovy Základní
školy Tyršova v Žitomířské ulici (bývalá okresní
nemocenská pojišťovna) pod penzionem ANNA.
Stavební firma se přesunula z vnitřních prostor
na lešení. Dokončeno bude nejpozději do konce
října.
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Máme hotový prototyp veřejného grilu. Výroby
grilu se ujal místní řemeslník, pan Petr Brožek.
Kvůli covidu jsme jeho instalaci o pár měsíců
odložili. Veřejné grilovací místo neboli grill point
by mohlo vzniknout například poblíž venkovní
posilovny v Hálově zahradě u Šembery, na louce
za školou anebo v parku na Škvárovně. Nejlepší místo jste mohli pomoci vybrat v anketě na
webových stránkách města do 12. 9. 2021.
Na jednání dne 18. 8. 2021 rada města přijala
dodatky ke kupním smlouvám na prodej dřeva
z městských lesů. Ceny dřeva po loňském propadu opět rostou, což pomáhá zlepšovat hospodaření střediska Městské lesy. Městské lesy od
začátku letošního července hospodaří ve vlastní
režii a samy si zajišťují těžební činnost a prodej
dřeva odběratelům.
Rada města se 18. 8. 2021 opět zabývala stavem
údržby města, zejména chodníků, zeleně a odstranění plevele. Odsouhlasila použi finančních
prostředků z rezervního a inves čního fondu
Technických služeb Český Brod na pořízení nového sekacího traktoru Etesia. Opro starším typům je nový traktůrek vybaven zvedacím košem
pro vysypání trávy do přistavené nádoby.
Abychom se při realizaci co nejvíce přiblížili vizi
aktérů Broďáci Brodu, kteří podali vítězné návrhy, sešli jsme se přímo na místech, kde by akce
měla proběhnout a upřesnili jsme si možnos
a představy o podobě projektů. Poté jsme poptali dodavatele a vyhotovili objednávky na
mobiliář pro Topolovku (vítězný návrh) a zemní
trampolíny pro městský park. U všech objednávek jsou nyní dlouhé dodací lhůty, a tak se realizace musí odsunout až na podzim.
Rada města také vybrala dodavatele renovace
schodiště s balustrádami, podlah a ostění v budově č. p. 70, na kterou město obdrželo dotaci
z ministerstva kultury. Součás je restaurování
prostoru zádveří hlavního vstupu, vstupního
ves bulu haly v přízemí a restaurování schodiště
s balustrádami a sloupy do 1. patra. Cena akce je
463 s. Kč včetně DPH. Hotovo bude do konce
listopadu. Budova je zapsanou nemovitou kulturní památkou.
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Rada také schválila smlouvy o nájmu prostor
v Liblicích a ve Štolmíři pro říjnové parlamentní
volby, které se uskuteční 8. a 9. 10. 2021, a dále
výjimky z počtu dě v mateřských školách Kollárova a Liblice. Jedná se o každoroční záležitost,
která umožní přijmout více dě do všech českobrodských mateřských škol.
Rada města projednala možnost zřízení provizorního skateparku z betonových prvků v areálu ZZN, který by mohl sloužit do té doby, než
vznikne klasický skatepark, například v lokalitě
za Zvonečkem. Podmínkou umístění prefabrikované sestavy je pevná asfaltová či betonová
plocha. Záměr projednáme se zájemci v pátek
24. 9. 2021 ve 14.00 hod. přímo v ZZN.
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit stanovy Polabského komunálního družstva,
v němž se spojí šest obcí v regionu (Nymburk,
Poděbrady, Český Brod, Pečky, Poříčany a Radim) za účelem spolupráce při nakládání s odpady, předcházení jejich vzniku a při snaze o jejich
maximální využi , omezení skládkování a úspoře finančních prostředků.
V areálu nemocnice se chýlí ke konci další rozsáhlá rekonstrukce, a to vybudování moderního poradenského centra v bývalém ředitelství
(pavilon C), na které jsme obdrželi dotaci ve
výši 27 mil. Kč. To má být hotové na podzim. Do
krásných nových prostor se přesune současná
poradna z budovy č. p. 12 (vedle Masných krámů), v čás budovy bude působit také prak cká
škola. Stejná stavební firma, společnos MOZIS
s.r.o., provede ještě na podzim také rekonstrukci
vstupních prostor a vybudování bezbariérového
vstupu do dětského pavilonu (pavilon F).
Ke konci srpna se rozhodla skončit na pozici
PR manažerky paní Petra Ištvániková, která
v této funkci 6 let organizovala městské akce, veřejná projednání a zajišťovala komunikaci města
navenek. Jménem vedení města jí vyjadřujeme
velké poděkování a přejeme řadu osobních i pracovních úspěchů. Od září nastupuje do funkce
PR manažerky paní Bc. Mar na Vlastníková.

Krátce z města
Rada města doporučila zastupitelstvu nesouhlasit s navrženou kupní cenou za odkup pozemků
kolem bytovek v ulici Za Rybníkem od Státního
statku Čáslav, který je v konkurzním řízení. Rada
města dále rozhodla o akci „Obnova transformátoru v trafostanici ČOV Český Brod – Liblice“.
Původní zařízení z roku 1994 bylo poškozeno
pravděpodobně zásahem blesku. Cena obnovy
je 354 s. Kč.
V srpnu proběhly demoliční práce v areálu bývalého ZZN v ulici Jana Kouly. Zbourány byly nebezpečné dřevěné kůlny na hranici se soukromými
zahradami a garáže směrem do ulice Zborovská.
Současně byla demontována vysloužilá ocelová zařízení, a to sušárna obilí a násypky poblíž
sila. Celý objekt město zakoupilo v roce 2018
zejména s ohledem na ukončení skladovacího
provozu, záměr města na vybudování okružní
křižovatky a celkovou budoucí konverzi areálu,
který ještě částečně spadá do městské památkové zóny. Z náměs budou do ZZN přesunuty
posvícenské atrakce a plocha by mohla být následně využita k parkování nebo pro provizorní
skatepark.
Začala stavba nového přivaděče pitné vody, která postupně přinese různá dopravní omezení
mezi Českým Brodem, Zahradami a údolím Dolánek. Prvním omezením je semafor u čerpací
stanice MOL a uzavírka silnice mezi oběma benzínkami. Potrubí bude dlouhé 6,7 km, jeho průměr bude v nejširším místě 30 cm a povede po
katastrech Doubravčic, Tuchorazi a Českého Brodu z údolí Dolánky až k věžáku, kde se napojuje
na stávající vodovodní řad města. Nový přivaděč
nahradí starší potrubí, které bude poté sloužit
jako záloha a pro obyvatele Zahrad též jako vodovodní řad. Dnešní zkušební vrty NV1 a NV2
v Dolánkách budou vystrojeny novými technologiemi. Náklady jsou 79,3 mil. Kč bez DPH, z toho
evropská dotace prostřednictvím OPŽP pokryje
necelých 50 mil. Kč.
Pokračuje celková obnova čás ulice K Vysílači
v Liblicích, kde jsme na dobu rekonstrukce zajisli nouzovou objízdnou trasu přes areál SOŠ pro
firmy i občany z této ulice.

Věstník
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Věstník
Body projednávané radou města 18. 8. 2021
1. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 5826/21 na
prodej vlákniny se společnos Wood & Paper
a.s. - Ště
2. Dodatek č. 3 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. TS - převod finančních prostředků mezi fondy
a následné čerpání FRIM
4. Návrh personálních, provozních a ekonomických opatření k plnění úkolů příspěvkové organizace dle zřizovací lis ny Technických služeb
Český Brod
5. Vyrozumění o výpovědi veřejnoprávní smlouvy
na úseku obecní policie obcí Tuklaty
6. Nájemní smlouva Liblice - volby 2021
7. Podnájemní smlouva Štolmíř - volby 2021
8. Smlouvy o pronájmu prostor - seminář Kutná
Hora
9. MŠ Kollárova, Český Brod - žádost o povolení
výjimky v počtu dě
10. MŠ Liblice, Český Brod - žádost o povolení výjimky v počtu dě
11. Darovací smlouva z rozpočtu Stř. kraje na podporu výsadby stromů Alej do Klučova
12. Revokace usnesení - vyhlášení záměru - Budoucí směna čás pozemků v k. ú. Český Brod (V. N.)
13. Pozemek KN p. č. 65 v k. ú. Štolmíř
14. Vyhlášení záměru na výpůjčku nebytových prostor v budově č. p. 507, Žižkova ulice, Český Brod
- Základní škola a Prak cká škola p. o. Žitomířská č. p. 1359, Český Brod
15. Vyhrazené parkování před č. p. 415 ul. 5. května

16. Souhlas s napojením na vodovodní řad Ve Staré
vsi č. p. 31
17. Šafaříkova ulice - připojení nemovitos na vodovod a kanalizaci parc. č. 158/3
18. Obnova transformátoru v trafostanici ČOV Český Brod - Liblice
19. Výběr dodavatele VZ „Renovace schodiště s balustrádami, podlah a ostění v č. p. 70, Český Brod“
20. Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, č. p. 885 - dodatek č. 2 k SoD
21. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 202000303/OR
na VZ - Českobrodské moderní poradenské
pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami
(Část 2 - Interiérové vybavení objektu - Nábytek)
22. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 202000290/OR
na VZ - Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami
(Část 3 - Interiérové vybavení objektu - Vybavení pro gastro provoz)
23. Dlažba kolem pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě
24. Plán inventarizace 2021
25. Schválení stanov Polabského komunálního družstva
26. Centrum vzdělávání, informací a kultury, souhlas s přije m dotace na projekt „Knihovna
- místo setkávání dospívajících členů (nejen)
čtenářské komunity“
27. Par cipa vní rozpočet - vyhodnocení roku 2021,
návrh pro rok 2022
28. Informace - Skatepark z mobilních betonových
prvků, přechodné řešení
29. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace

POZVÁNKA
Lunapark Tříska vás srdečně zve na českobrodské posvícení ve dnech 15.–20. 9. 2021. V areálu bývalého ZZN v ulici Krále Jiřího se můžete těšit jak na atrakce pro dospělé, např. Extreme, Break Dance nebo lavici Avengers, tak na mnoho dětských atrakcí. Nebude chybět ani
střelnice. O sladkos máme postaráno ve formě cukrové vaty, popcornu, lízátek, ledové tříště
atd. V sobotu 17. 9. 2021 od 21.30 hodin pro vás manželé Třískovi připravili ohňostroj „NEBE
PLNÉ HVĚZD“.
Přijďte si s námi užít plno zábavy a pohodovou atmosféru.
Těšíme se na vás, náš tým Lunapark Tříska
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Projekty a investice

Jak se vaří v nové školní jídelně?
O tom se měli možnost přesvědčit zájemci o komentovanou prohlídku a bohatý raut prvního září, kdy
v nové školní jídelně v Bezručově ulici proběhl Den otevřených dveří.
V nemocničním areálu se nám podařilo zrekonstruovat další budovu, která byla ve velmi špatném technickém stavu. V průběhu realizace stavby
došlo v důsledku technických překážek, jako byla
renovace výměníkové stanice nebo dodávky stavebního materiálu a technologií, k posunu harmonogramu prací. I přes tato úskalí se nám však podařilo jídelnu na jaře 2021 otevřít, ale v důsledku
covidových opatření jen v omezeném režimu. Se
startem nového školního roku přišel i očekávaný
stoprocentní start kuchyně a jídelny. Za připomenu určitě stojí, že náklady na novou jídelnu s kapacitou 1 300 jídel se vyšplhaly na 102.570.000 Kč,

přičemž z Ministerstva financí ČR se podařilo získat
dotaci ve výši 60.000.000 Kč, zbylé náklady byly
hrazeny z rozpočtu Města Český Brod.
„Naším jediným plánem a zároveň cílem je, aby
u nás strávníkům chutnalo. Aby od nás odcházeli
s pocitem sytos a zároveň se těšili na další den,
co dobrého jim naši kuchaři připraví. Proto vaříme
pouze z čerstvých surovin, bylin a koření a za toto
vám ručí naše šé uchařka Barbora Kubelková,“
dodal šéf nové jídelny Jozef Žec.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Českobrodské poradenské pracoviště
Rekonstrukce další budovy v areálu nemocnice se blíží do finále. Připomínáme, že jde o nákladnou přestavbu pavilonu C, na kterou se nám podařilo získat v roce 2020 finanční podporu z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR ve výši 27,6 mil. Kč. Zavázali jsme se zde vybudovat Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami.
Kromě bouracích prací a úpravy dispozic stavba
zahrnovala výměnu oken, podlah, střechy včetně
nových izolací, vzduchotechniky, elektroinstalaci
apod. V budově vzniklo několik místnos , které
budou sloužit k poradenské činnos a další jako zázemí pro pracovníky. Vybudovala se nová sociální
zařízení a technické místnos . Pro ZŠ a Prak ckou
školu, Český Brod, Žitomířská 1359 je v projektu
počítáno s mul funkčním tréninkovým pracovištěm a specializovanými učebnami. Došlo také na
vybudování tréninkových bytů, z toho je jeden bezbariérový.

Nyní máme zkolaudované vnitřní prostory a čekají
nás dokončovací práce. Po kolaudaci celého objektu se bude moci přestěhovat stávající pedagogicko-psychologická poradna se sídlem na Husově
náměs č. p. 12 a naplno spus t provoz. Předpokládaný termín je říjen 2021.
Petra Ištvániková, PR manažerka

8

Českobrodský zpravodaj
září 2021

Projekty a investice

Vylepšená hřiště

V parku Škvárovna přibyly nové herní prvky z akátového dřeva. Jde o kládovou houpačku, ře zkovou dvojhoupačku, a dvě pružinová houpadla.

V městském parku se podařilo renovovat starý kolotoč. Dobrovolníci se postarali o nový nátěr a technické
služby s truhlářem o nová sedátka. Dalším krokem bude zakoupení zemních trampolín z kapitoly par cipavního rozpočtu.

Hřiště v Liblicích v ulici Ke Hřiš je nově opraveno. Máme nově dokončené oplocení, přesunutou bránu do
hřiště a instalovány házenkářské brány a basketbalové koše.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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ČAJ O ŠESTÉ v Oranžové zahradě
Nově se v Oranžové zahradě otevírá klub „Čaj o šesté“. Jednou za měsíc se budou v Oranžové zahradě pořádat besedy s odbornými hosty z našeho města a okolí a jako bonus se bude podávat lahodný bylinkový,
nebo ovocný čaj s ochutnávkou zdravého drobného občerstvení.
Máte zájem o dění v našem městě, o podporu
svého tělesného, duševního, anebo duchovního
zdraví? Pak máte příležitost nad těmito tématy diskutovat se zajímavými hosty!
Již teď se můžeme těšit na široké spektrum našich
hostů: pozvanými hosty jsou pan Roman Uhrin
– ředitel EPIcentra EDEN; MUDr. Milan CABRNOCH,
MBA – prak cký lékař pro dě a dorost; Jana
Smetanová – psycholožka psů. Klub má připraveno i mnoho dalších zajímavých hostů na příš rok
– např. Mgr. Jarka Švarcbachová – zakladatelka
a ředitelka Centra Seňorina uplatňující metodiku
Montessori v péči o seniory; odborný pracovník
z občanského sdružení LECCOS, z.s.; Mgr. Alexandra
Kecová – psycholožka, RNDr. Jarmila Králová, CSc.
– vědkyně z Ústavu molekulární gene ky Akademie
věd ČR a další.
Podzimní beseda bude zahájena se vzácným hostem panem
Romanem Uhrinem – ředitelem
EPIcentra zdraví EDEN v Lipníku
a odborným poradcem životního stylu. Pan Uhrin přednášel již

v patnác zemích a přednese nám téma „Imunita
v akci aneb 20 dostupných prak ckých rad pro
posílení imunity“ a rád zodpoví i Vaše přímé otázky ohledně posílení imunity, ideální výživy, životního stylu a pohybového režimu. Beseda se bude
konat v pondělí 27. září od 18.00 hod. v Oranžové zahradě, Husovo nám. 78 v Českém Brodě. Přijďte
i s dětmi – bude o ně postaráno: po předchozí emailové rezervaci bude po dobu konání besedy zajištěn
krea vní program pro dě ve věku od 3 let. Program
povedou kvalifikované pedagožky, či lektorky.
Přijďte na Čaj o šesté, na besedy nejen pro čajmeny, na besedy s lidmi a o lidech, pro které život nebyl (možná) žádný čajíček.
Akce jsou pořádány za podpory spolku Život a zdraví, z.s.
Sledujte nás na facebooku:
@cajosestevoranzovezahrade,
nebo napište na: e-mail cajoseste@email.cz.
Za klub Čaj o šesté
Mgr. Veronika Opatřilová
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Ohlédnu za českobrodskou vzduchovkou 2021
Tento rok se konal již jedenáctý ročník střelecké soutěže Českobrodská vzduchovka. Soutěž je tradičně
pořádána v měsíci srpnu, kdy její datum odkazuje na vpád vojsk Varšavské smlouvy do tehdejší ČSSR
v roce 1968. I proto zdobí střelnici na parkánu českobrodských hradeb některé reálie té doby a jsou k vidění
dobové uniformy.
Navzdory nepříznivé předpovědi počasí, která hlásila na celou sobotu déšť, se nakonec soutěže účastnilo jedenadvacet střelců, kteří se nenechali odradit
a dobře udělali, neboť nakonec nepršelo a počasí
bylo pro všechny přímo ideální. Někteří střelci dorazili k zápisu již v brzkých odpoledních hodinách
a využili čas do zahájení soutěže cvičnou střelbou.
Po oficiálním uvítání přítomných byla ve stanovený čas soutěž zahájena dvojicí střelců v dobovém
z pořádajícího spolku G. B. B. Po nich již v daném
pořadí následovali další zapsaní střelci, letos většinou z Českého Brodu. Výjimku tvořil pouze jeden
zahraniční střelec, a to z Gruzie. Někteří ze střelců
od začátku plnili roli favoritů a dosahovali vysokých
nástřelů a bodových hodnocení. Někteří střelci výborně nastříleli vestoje na oba terče, ale mnohým
již činilo po ž nastřílet vleže na bodované padací
figurky. Plného bodového zisku na padací terče
dosáhli pouze dva střelci, a to Pavel Král z G. B. B.
Český Brod a Daniel Opršal, který vyhrál i základní
část soutěže s nástřelem 97 bodů a nakonec se stal
i celkovým vítězem.
Smolařem ročníku byl naopak jistý střelec, který
na parkán dorazil i se svou ratoles v kočárku. Ve

chvíli, kdy začal střílet, ho dcera podpořila tak hlasitým a srdceryvným pláčem, že otce vyvedla ze
soustředění natolik, že ten již nebyl schopen nikterak dobrého umístění. Inu, i to se stává a chybami
se člověk učí.
V základní čás se na prvních třech místech umísli již zmíněný Daniel Opršal s 97 body, druhý byl
Tomáš Opršal s 91 body a tře pak Mar n Kundrum s 82 body. Ti se prostříleli do finálové střelby ku ptáku. Zde je střelba vedena na 25 metrů
a účelem je zasáhnout, nebo se přiblížit co nejblíže
k srdci ptáka. Srdce je o rozměrech 4x4 cm. Vítěz
pak umís l svou střelu do srdce pouhých 11 mm
od jeho středu. V juniorské čás první místo obsadil Vojtěch Picek, druhý byl Fran šek Semrád a na
tře m místě pak Václav Horyna.
Tímto jménem G. B. B. děkujeme všem za jejich
účast, městu Český Brod za podporu, technickým
službám za posekání prostoru a budeme se těšit na
další střelecká setkání. Střelbě zdar!
Mar n Semrád, G. B. B.
Foto: Mar n Picek a Mar n Semrád
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Svatováclavské střelecké slavnos ve střelbě historickou kuší
V sobotu dne 25. září se uskuteční již třináctý ročník Svatováclavských střeleckých slavnos ve střelbě historickou kuší. Soutěž je vedena zcela v duchu střeleckých slavnos pořádaných v patnáctém a šestnáctém
stole . K soutěži samotné, jak tomu bývalo i kdysi, je přidružen zajímavý doprovodný program. K poslechu
bude hrát středověká hudba, připravena bude i střelnička pro malé návštěvníky a kryté posezení, kde se
návštěvník bude moci občerstvit a sledovat střelby či probíhající program. K vidění bude celá řada historických kuší a jejich příslušenství jak v akci, tak na sta cké ukázce.
Střelby se uskuteční na tradičním místě, a to na
parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici
dne 25. 9. 2021.
Zahájení střeleckých slavnos proběhne v 11.00 hod.
slavnostní přísahou střelců. Po přísaze zahajuje soutěž svou první střílenou disciplínou.

víkend. Ovšem věříme, že nám počasí bude přát
a uvidíme se za hradbami ve stanovený termín.
Přijďte nasát atmosféru středověkých střeleckých
slavnos v jedinečném prostoru českobrodských
hradeb a podpořte naše brodské střelce v silné
konkurenci tuzemských i zahraničních střelců.
Tímto jste srdečně zváni za českobrodské hradby.

Střelby zahajují první disciplínou, a to střelbou ku
zdi, kdy střílí všichni přihlášení střelci, a to dvanáct
ran na vzdálenost dvacet pět metrů na terč o průměru 40 cm. Po střelbě ku zdi následuje střelba na
trámek, kde střílí šest nejlepších střelců z prvního
kola a účelem je zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích hodin, které jsou na trámku namalovány.
O vítězi pak rozhodne střelba na malovaný terč,
kam postupují tři nejlepší z předešlého kola. Tentokrát se vede střelba v sedě a každý střelec má
po jedné ráně. Před samotné finále je pak vložena
střelba ku ptáku, kdy se střílí dle vylosovaného pořadí na siluetu ptáka o tul ptačího krále a pravého
a levého maršálka.
V případě deště, kdy opravdu není možné soutěž uskutečnit, se termín překládá na následující

Za podpory města Český Brod pořádá Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta Český
Brod. Broda hrrr a kuším zdar!
Mar n Semrád, G.B.B.
Foto: Michal Jelínek

12

Českobrodský zpravodaj
září 2021

Z organizací a spolků

Sbohem konzume! Vítejte v udržitelném světě, swapu otevíráme
dveře dokořán!
První zářijová sobota patřila ve Štolmíři příznivcům swapování, tzn. výměně věcí, které již nevyužíváme,
ale v použitelném stavu je posouváme dalším zájemcům, kteří je upotřebí. Již podruhé se zde podařilo
uskutečnit výměnný bazar, kde se sešlo několik desítek swaperů, kteří si za malý příspěvek 50 Kč „nakoupili“ věci pro sebe a svou rodinu. Na bazaru bylo na výběr nejen oblečení, ale i domácí potřeby, dětské
hračky, knížky, nádobí a některé drobné elektrické spotřebiče.
Odpoledne patřilo udržitelné módě. Pro zájemce
se konal workshop, na kterém si mohli s lektorkou
Renátou Vavrekovou ušít originální tašky z oblečení, které si nikdo neodnesl. Renáta Vavreková byla
také lektorkou workshopu na výrobu ručního papíru, který proběhl ve Štolmíři v srpnu.

ry Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci
s provozovatelem jurtové vesničky Jurty v Sadu.
Ing. Eva Horejcová,
manažerka projektu Minimum waste Štolmíř

Jsme potěšení, že o tyto ak vity veřejnost jeví zájem a chceme se tématům recyklace a udržitelnos
věnovat i do budoucna. Věříme, že se k nám přidají
další nadšenci a že společně budeme myšlenku udržitelnos předávat i naší nejmladší generaci.
Vše se konalo v rámci projektu Minimum waste
Štolmíř, který realizuje M’am’aloca, o.p.s. za podpo-

„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního
prostředí ČR, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP ČR“.
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Jak jsem se stal superhrdinou a zachránil svět
Jednoho odpoledne z kraje prázdnin jsme se s kamarády poflakovali na ulici, když jsme se stali svědky přepadení – parta pě chuligánů přepadla bistro a vyhrožovala obsluze. Z ničeho nic se zjevil neznámý hrdina,
celý oblečený v zelenožluté kombinéze, a pus l se s nimi do křížku. Odvahy měl spoustu, rozumu zdálo se
méně. Pro pě neměl šanci a dostal od nich pěknou nakládačku.
Už to vypadalo, že ho umlá , když u chodníku zastavila limuzína, vystoupil z ní elegantně oblečený
muž a jeho ochranka zahnala chuligány na útěk.
Muž se nám představil jako Tony Stark, a předal
nám své vizitky s m, že pokud máme odvahu,
máme se mu ozvat.
Znudění jsme odpoledne zavolali na číslo na vizitce
a asistentka nám sdělila, že máme večer dorazit na
schůzku. Ukázalo se, že pan Stark, majitel společnos Stark Industries, dodává materiál tajné organizaci S.H.I.E.L.D., představil nás jejímu řediteli
a společně nám oznámili, že hledají dobrovolníky
do programu superhrdinů AVENGERS. Moc jsme si
nevěřili, naše největší hrdinské kousky se omezovaly
na plivání pro větru, ale nechali jsme se přesvědčit,
že v každém z nás dřímou skryté superschopnos .
Je třeba jen poc vě trénovat. Představili nám i několik superhrdinů, kteří už v programu působili – Kapitána Ameriku, Spidermana, Hulka, a další.
Druhý den ráno jsme nastoupili do výcvikového
centra a začal dril. Brzy se ukázalo, proč to všechno
děláme. Na Zemi se zjevil Loki, Thorův nevyvedený
bratr, očaroval stráže při předávce zbraní a způsobil tak panu Starkovi vážné zranění. Ukázalo se, že
Loki je jen předvoj a nás čekají setkání s dalšími
nepřátelskými tvory z cizích galaxií. Zanedlouho se
zjevil Thanos a lusknu m prstů v rukavici s kameny nekonečna způsobil, že se rozplynula polovina
živých bytos .
Vědce S.H.I.E.L.D.U. však napadl plán, jak by se
daly událos zvrá t – musíme postavit mul funkční červí díru, která nám umožní cestovat časem
a prostorem a získat kameny nekonečna dříve, než
Thanos. Bylo nutné co nejrychleji dokončit výcvik,
projít závěrečnou zkouškou a stát se právoplatnými členy AVENGERS.
Začali jsme tedy cestovat časoprostorem a získávat
kameny nekonečna – ať již tak, že jsme je vyfouk-

li někomu před nosem, jako v případě Star Lorda,
nebo přesvědčili jejich strážce, aby nám je vydali za
splnění úkolů. Takto jsme přesvědčili třeba Supermana a Superwoman, kterým jsme ukázali, jak nasy t obyvatele jejich planety, či Doktora Strange,
kterému jsme zhotovili schránku na Agamotovo
oko. Cestování se ukázalo celkem jednoduché, stačilo se před cestou napít kvantových čás c a pak skočit do tunelu, který nás přenesl na správné místo.
Podařilo se nám získat pět kamenů, pro šestý jsme
se museli vypravit přímo na Thanosovu planetu
Titan, a tam osvobodit část omámených superhrdinů. Společným útokem jsme získali poslední kámen. Thanos sám nám však unikl. Vydali jsme se
po jeho stopách a po dlouhém pronásledování ho
dos hli. Využili jsme sílu naší rukavice s kameny
nekonečna, přemohli ho a navrá li existenci všem
našim kamarádům.
Milan Rollo, Psohlavci 14
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Srdcovky spolupořádaly osm turnusů příměstských kempů
Na jaře nás oslovila organizace Monnáda z.s., se záměrem uspořádat osm turnusů týdenních táborů pro dě .
Covidová pandemie přinesla řadu omezení, které
mají neblahý dopad na lidskou psychiku. Velkou
měrou jsou touto situací zasaženy dě , neboť více
než rok žily izolovaně od kolek vu, povinnos , návyků, od přátel, sportovních ak vit, volnočasových
zájmů i zálib. Spolek Monnáda ve výzvě Letní kempy 2021 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR získal grant na uspořádání osm turnusů
kempů na zmírnění dopadů distanční výuky.
Příměstské tábory byly koncipované tak, aby plnily funkci školního doučovaní, přípravy na vstup do
školní výuky, sportovního vyži , nesly prvky socializace do kolek vu a návratu do běžného života
po izolaci. Pomáhali jsme naplnit turnusy dětmi,
které to opravdu potřebují a rozdělovali jsme je
podle věku i zaměření do skupin po 15 až 20. Jeden z táborů byl navíc zaměřen na zdravou stravu,
kde si dě sami připravovaly obědy a svačiny a zá-

bavnou i eduka vní formou se podílely na stavbě
jídelníčku. Zdravá výživa jako téma se promítala
i do všech výukových programů od procvičování
českého jazyka zapisováním jídelníčků a receptů,
přes převody a přepočty jednotek, vážení, měření, výpočty nutričních hodnot, určování poměrů
cukrů v jednotlivých potravinách až po chemické
reakce používaných ingrediencí.
Na všech turnusech jsme zajišťovali volnočasové
ak vity. Hlavní náplní všech byly vzdělávací bloky,
kde lektoři a pedagogové zábavnou formou prověřovali znalos a nedostatky distanční výuky a jejich
doplnění, ale především učili dě znalos aplikovat v běžném životě, aby nešlo jen o teore cké vědomos , bez dovednos uplatnit je. Snahou bylo
vrá t dě do kolek vu, obnovit a posílit jejich sociální vztahy i vzájemnou kooperaci s vrstevníky, obnovit jejich pracovní, studijní a každodenní návyky
mimo domov a znovu získat zájem o vzdělávání.
Všechny tyto aspekty jsme pomáhali podpořit neformálním způsobem v prostředí sportovních areálů, které pro projekt poskytl TJ Slavoj Český Brod,
a efek vně do týdenního plánu začlenili podporu
návyků zdravého životního stylu, pohybové akvity a rozvoj duševní pohody i duševního zdraví
u dě a mladistvých. Kromě našich odborných lektorů a psychoterapeutů Monnády z.s., zajišťovali
letní příměstské tábory učitelky místních základních škol a cer fikovaní sportovní trenéři. Bylo pro
nás velmi cennou zkušenos podílet se na tomto
letním projektu a být jeho součás . Děkujeme
pražské neziskové organizaci Monnáda z.s. za důvěru, že nás oslovila.
Marcela Chuchlová, Srdcovky z.s.
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Křest knihy na téma les na Vrátkově
Každý rok se snažím, aby žáci věděli, proč se učí číst a psát. Učím na ZŠ Větrník v Čelákovicích a pracuji
jako lektorka v pracovní skupině čtenářské gramotnos v Českém Brodě. Ekocentrum Vrátkov mě svým
prostorem okouzlilo a věřím, že se stane centrem poznávání, bádání a skvělých eduka vních projektů.
V první třídě psali rodiče s dětmi knihu společně
na téma „Skleněná vila či víla“ a křest proběhl
v Lázních Toušeň ve Skleněné vile. Ve druhé třídě
jsme měli téma „Les“. Četli jsme společně knihy
od spisovatelky Daniely Krolupperové – Jde sem
lesem a Zákeřné keře. Po celý rok jsme se učili,
jak psát příběh a pilně jsme trénovali. Nezastavila
nás ani pandemie, četli jsme online a příběhy jsme
si posílali přes Google učebnu. O to víc jsme si
31. 8. 2021 všichni společně užili křest druhé knihy na téma les. Kmotrou knihy se stala výtvarnice
paní Lucie Ulíková, která Ekocentru Vrátkov dala život a osobitý styl. Čtení příběhů bylo u zapáleného
ohně a byl čas i na buřťáky. Lucie Ulíková pro dě
připravila výtvarnou dílnu a dě si vyrobily kouzelnické tužky. Tře knížka bude to ž černá, kouzelnická a budeme se společně učit psát příběhy další
rok. Těším se, až se s třeťáky do ekocentra vrá me
na nějaký program pro školy. Připomínám, že křest
Českobrodské knihy proběhne 18. 9. 2021 v Českém Brodě a jsem ráda, že i paní učitelky z Českého
Brodu vedou své žáky k psaní a vymýšlení příběhů.
Mgr. Gabriela Rákosníková

NABÍDKA PRÁCE
Do našeho týmu ve Školním Restaurantu v Českém Brodě hledáme kolegu/kolegyni na pozici:
KUCHAŘ/KA
Nástup možný od 1. 12. 2021. Výkon práce na adrese Bezručova 1099, 282 01 Český Brod.
Požadujeme: zdravotní průkaz, vyučení a praxi v oboru, zodpovědný přístup a spolehlivost,
smysl pro čistotu a pořádek.
Nabízíme: práci na HPP, finanční ohodnocení podle platových tabulek, denní úvazek na
8 hodin, pracovní dobu ve všední dny od 6.00 do 14.30 hodin, přátelské a pohodové prostředí.
UKLÍZEČ/KA, POMOCNÁ SÍLA
Nástup možný ihned. Výkon práce na adrese Bezručova 1099, 282 01 Český Brod.
Požadujeme: zdravotní průkaz, praxe v kuchyni výhodou, zodpovědný přístup a spolehlivost,
smysl pro čistotu a pořádek.
Nabízíme: práci na HPP nebo DPP, finanční ohodnocení podle platových tabulek, denní úvazek na 4,5 hodiny, pracovní dobu ve všední dny od 11.00 do 15.30 hodin, přátelské a pohodové prostředí.
Životopisy zasílejte na e-mail: jidelna@cesbrod.cz.
V případě zájmu kontaktujte pověřenou osobu paní Kubelkovou na tel. čísle: 728 581 508.
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Nový školní rok
Vážení přátelé, máme tady září a s ním začátek nového školního roku, který je bohužel stále ovlivněn
pandemií Covid-19. Jsem si jista, že velkým přáním všech ředitelů škol, pedagogických i nepedagogických
pracovníků, žáků a jejich rodičů je studovat prezenčně, mít možnost sdílet zkušenos se spolužáky i učiteli
a být součás dalšího, nejen osobního rozvoje. Doufám, že to letos vyjde.
O prázdninách jsme se dozvěděli příjemnou zprávu.
Čtyři naši žáci, kteří studují německý jazyk, se zúčastnili v rámci Goethe ins tutu krea vní soutěže
na téma „Takto podle mého vypadá feminismus“.
Byli velmi úspěšní, umís li se na druhém, čtvrtém,
osmém a desátém místě. Moc jim gratulujeme
a děkujeme za prima reprezentaci naší školy.
V Liblicích opět otevíráme dvě plné třídy v 1. ročníku, obory ekonomika a podnikání a informační
technologie, náš pedagogický tým se rozrostl o nové
kolegy s prak ckými zkušenostmi a přes prázdniny
jsme uskutečnili další část výměny oken a zrekonstruovali sociální zařízení. Jsme odpoča a plni energie i chu spolupracovat a vzájemně se obohacovat
se svými žáky, rodiči, městem i širokou veřejnos .
Hned v září pojedou třídy na dvoudenní rozvojové kurzy, první ročníky potom v říjnu na adaptační

kurz. Čeká nás týden s německými firmami, kdy
naši studen navš ví společnos Commerzbank
AG, Kaufland ČR, v. o. s., Target ČR, s. r. o., Siemens,
Metrans nebo Carl Zeiss a budou diskutovat, ale
i řešit různé situace přímo v terénu podle své odbornos . Pro 4. ročník připravujeme odborné praxe ve firmách, uskutečníme projektový den a navš víme knižní veletrh, který umožní nahlédnout
do prostředí podnikání v oblas knižní produkce.
Během podzimu absolvují studen mo vační rozhovory se svými třídními učiteli a rádi bychom také
obnovili naše snídaně s vedením školy. Teď už jen,
aby to vyšlo.
Přeji nám všem především pevné zdraví, spoustu
energie a odhodlání.
Ing. Darina Doškářová
ředitelka SOŠ Český Brod

NABÍDKA PRÁCE
Základní škola a Prak cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení nové pozice Průvodce
tranzitním programem v tréninkové kavárně Tranzit Café pro
studenty prak cké školy v areálu nemocnice – Bezručova 507,
Český Brod.
Pracovní náplň: Spolupráce na plánování sor mentu kavárny, zpracování kalkulací, příprava
kávy a všech našich produktů, dohled nad výrobou a obsluhou žáků, obsluha a komunikace se
zákazníky, starost o kavárnu, hmotná odpovědnost za svěřené hodnoty.
Co požadujeme: Vzdělání minimálně SŠ, komunika vní dovednos , zkušenos v oblas vedení
kavárny či obdobného provozu, kladný vztah k dětem a mládeži, uživatelská znalost práce na
PC – především Word, Excel, Outlook, spolehlivost, zodpovědnost, ak vní přístup, chuť učit se
nové věci, samostatnost.
Co nabízíme: Plný či zkrácený pracovní úvazek, příznivou pracovní dobu (cca 7.30 – 15.30), práce v přátelském kolek vu, smysluplnou a krea vní práci, možnost realizace vlastních nápadů,
odměna 32.000 Kč hrubého za plný pracovní úvazek.
Profesní životopis a mo vační dopis zasílejte do 30. 9. 2021 elektronicky na adresu zsaprsceskybrod@seznam.cz. Vybraným uchazečům bude do 4. 10. 2021 zaslán e-mail s adresou
a přesným časem výběrového řízení. Podrobnější informace naleznete na stránkách školy
www.zsaprsceskybrod.wz.cz.
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Vstup do nového školního roku na Základní škole Tyršova
Středa 1. září 2021 byla prvním školním dnem pro tři třídy 65 prvňáčků naší školy. Slavnostní zahájení se
konalo v sokolovně po jednotlivých třídách za přítomnos vedení školy, Města Český Brod a rodičů našich
nových žáčků. Nováčky nebyli pouze žáci prvních tříd. Do další třídy šestého ročníku přibyli žáci z malotřídních základních škol z okolních obcí.
Škola žila i o prázdninách svým životem. Prázdninové měsíce byly velmi náročné, protože probíhaly současně dvě velké rekonstrukce. První opravy
započaly na hlavní budově školy již v posledních
dnech školního roku v šatně pro 280 žáků. Bylo
nutné provést vykopání stávající podlahy, odizolování, zpevnění podkladu, vybetonování a pokládku
nové kry ny. Vše završila instalace nových šatnových skříní. Z reakcí dě , které si prostory šatny
přišly prohlédnout, bylo patrné, že jsou nadšené
a spokojené s novým a moderním prvkem školy.
Další rekonstrukce byla zahájena v dubnu 2021 na
budově Žitomířská 760. Během července a srpna
se venkovní práce musely přesunout dovnitř budovy, aby se vše s hlo do 1. září. Proběhla kompletní
výměna oken ve všech místnostech i na chodbách,
v učebnách byly nainstalovány rekuperační jednotky, nové osvětlení, dálkové otevírání vstupních dveří
ze všech učeben. Vzhledem k neplánovanému rozsahu vnitřních prací se přistoupilo také k výmalbě
všech místnos a opravám lina. Práce byly koordinovány stavebním dozorem, vedením školy, odborem rozvoje města i panem školníkem. Úklidové

práce byly složité a časově náročné, přesto se podařilo postupně předávat třídy paním učitelkám prvního stupně tak, aby si mohly své třídy připravit na
zahájení školního roku. Rekonstrukce by měla být
ukončena v říjnu 2021 závěrečnou úpravou fasády.
Zahájení nového školního roku předcházely přípravy vedení školy a učitelského sboru kvůli mimořádným hygienickým opatřením, testování žáků
a zpracování mnoha dokumentů souvisejících se
vzděláváním a chodem školy. Nový školní rok také
přinese další kroky ke změnám – zahájení programu doučování v souvislos s pandemií, přípravy na
proměnu koncepce výuky informa ky, dokončení
revize školního vzdělávacího programu, posilování
pozi vního sociálního klimatu v třídních kolek vech.
Všichni si velmi přejeme, aby byl tento školní rok
bez uzavírání škol, bez jakýchkoliv omezení a abychom se všichni denně setkávali ve škole tak, jako
tomu bylo před pandemií.
Mgr. Jitka Majerová, ředitelka
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Zpátky v křesle
Když se Kateřina Anna Nováková v červnu 2018 na čas loučila se svou prací produkční Kulturního domu
Svět, jistě ji ani ve snu nenapadlo, co může kulturu v době, po kterou ji čeká mateřská dovolená, potkat.
Vystoupení z dobře rozjetého vlaku následoval po třech letech nástup do pandemií značně poznamenaného kulturního prostředí, které pro svůj restart potřebovalo skutečně mnoho energie. Jaké jsou její dojmy
z aktuální situace a na co se v Kulturním domě Svět s jejím návratem můžete těšit? To se dočtete v následujícím rozhovoru, který nám Kateřina poskytla při šálku dobré kávy.
Po třech letech se zase zabydluješ v kanceláři,
jako první mě tedy napadá otázka, jaký byl tvůj
návrat? Co jsi musela řešit jako první?
Návrat byl poněkud netradiční. Už jen proto, že
kancelář mám teď v jiné budově, než když jsem
odcházela na mateřskou dovolenou. Přestěhoval
se mi ale nejen stůl a židle. Celkově se změnila
struktura vedení m, že jsme přešli pod příspěvkovou organizaci. Otevřely se nám cesty, které
dosud nebyly možné, ale které zároveň jsou pro
divadelní provoz běžné. Jak se obecně přesouváme do virtuálního prostoru, tak se i některé čáspráce divadelních produkční přenesly od tužky
a papíru ke klávesnici a monitoru. Musela jsem
se tedy seznámit s těmito změnami, nainstalovat
nové programy a provést registrace. Jak mi tento
„pokrok” osobně příliš nesedí, musím přiznat, že
třeba vybírání filmů pro kina je teď mnohem snazší
a přehlednější.
Proběhla nějaká oslava tvého návratu? Jaké bylo
přivítání s kolegyněmi?

Přivítání bylo milé, i když nešlo o nějaký jeden slavnostní okamžik. Do práce jsem se musela vrá t
o pár měsíců dřív. Stejně jako chirurg nepřijde na
operační sál teprve se seznamovat se stavem pacienta a vymýšlet, co mu kde uřízne, nemůžu se já
vrá t v průběhu divadelní sezóny a začít přemýšlet, co budeme hrát. Na konci jara jsem se tedy začala rozhlížet a zjišťovat, co bychom mohli divákům
v nadcházející sezóně nabídnout. Nebylo to lehké,
vzhledem k tomu, jak dopadla divadla kvůli pandemii covidu. A ani teď, kdy máme program až do
konce roku plný, vůbec nevíme, jak se bude hrát,
kolik procent diváků budeme do sálu moct pus t.
Je to jako nakupovat v obchodě mražené potraviny
s m, že nevíte, jestli doma funguje mrazák.
Jak jsi vnímala z domova problémy, které byly
spojené s covidem a kulturou?
Nesla jsem to těžko, hlavně kvůli umělcům, kteří
přišli o práci. Není to jen o tom, co divák vidí při
představení nebo koncertě. Herci musí zkoušet,
stejně, jako muzikan , a to jde těžko, když víte, že
hrát se nebude. Konečný produkt je jen špička ledovce. A když za to úsilí nepřijde kýžená odměna
v podobě potlesku, pozbývá veškerá snaha smyslu.
Cí m i teď velké napě při sjednávání různých vystoupení, ale jediné, co mohu dělat, je být op miscká a nenechat se svazovat strachem.
Nastupovala jsi už s nějakým konkrétním plánem,
který jsi chtěla do provozu KD Svět promítnout?
Určitě má každý dramaturg své plány. U mne k žádné změně v tomto smyslu nedošlo, původní koncept se osvědčil, a tak se na něj snažím jen navázat.
Vše je vlastně jen reakcí na divákovy potřeby. Za
důležité považuji, a snažím se dávat si na to pozor,
aby se nezapomnělo na žádného diváka, resp. různé okrajové žánry. Mainstream se shání snadno.
Co chce většina, je i snadno dostupné. Ale určité

Z kultury
procento diváků chce pořady, na které se rádo zapomíná, protože si na sebe třeba ani nevydělají.
Typickým příkladem jsou jazzové koncerty. Naše
divadlo je pro ně jako stvořené, sál pouze k sezení
skýtá pohodovější, in mnější atmosféru. Kdo u nás
hrál, byl spokojený. Stejně tak filmy, které nejsou
primárně určené pro širokou veřejnost. Nerada
bych je ignorovala jen proto, že na ně nepřijde
příliš mnoho diváků. Je potřeba dobře plánovat
a myslet na všechny.
Jedinou novinkou by mohlo být předsevze , že nebudeme zdražovat vstupenky. Byla by to přirozená reakce na minulou sezónu, která byla díky lockdownu bez příjmu. Ale má-li být kultura přístupná
skutečně všem, nemůžeme se chovat jen tržně.
Jedinou výjimku tvoří filmy, u kterých se vstupné
zdražuje proto, že jsme zdigitalizovali kino. Výběr
filmů bude mnohem větší, budeme moci promítat
i premiérové filmy, stejně jako mul plexy, ale stále
budeme mít výrazně levnější vstupné.
Zmiňuješ i kino. Co vedlo tebe, resp. organizaci
k tomu, aby se ze dvou promítání v měsíci staly
pravidelné filmové večery?
Před šes lety, když jsem začala v KD Svět pracovat
a navrhla jsem obnovit i promítání filmů, se zdálo,
že o kino nebude příliš velký zájem. Šlo tedy zprvu
o takový pokus. Po krátké době se ale ukázalo, že
diváci nepotřebují jezdit do velkých kin, že do na-
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šeho českobrodského kina chodí, a to i přesto, že
si musí na nové filmy několik měsíců po premiéře
počkat. Cí la jsem jako naprosto přirozené posunout se zase o krok dál a snaha o digitalizaci kina
mi nepřišla vůbec marná. Jsem ráda, že se vedení
naší organizace nenechalo odradit vysokou cenou
digitální promítačky a úpravy zvuku, a že v době
mé nepřítomnos dotáhlo plán do zdárného konce. S takovou výbavou by byla škoda promítat jen
dvakrát měsíčně a věřím, že i diváci, až uvidí tu
změnu na plátně, ale i v programu kina, zareagují
vyšší návštěvnos .
Máš nějaký cíl? Je něco, co bys KD Svět přála?
Budu se opakovat, ale cílem mé práce jsou spokojení diváci. Bez nich by divadla nebyla. Když není
pro koho hrát, nehraje se. Takže si dovolím obrá t
se přímo na vás, milovníci divadla a hudby: podpořte umělce a choďte na jejich vystoupení. Chápu,
že z pohodlí domova se dá dnes leccos zhlédnout
v televizi nebo na internetu, ale herci a hudebníci potřebují kontakt s diváky hlavně naživo. Hrát
jen pro kameru nejde dlouho, ta to ž nezatleská,
neusměje se a nezakřičí „opakovat!“. Vzpomínám
si, z dob mých studií, na jednu příznačnou definici,
kterou bych tento rozhovor ráda zakončila: divadlo
se uskutečňuje, pokud herec A v roli B vstoupí před
diváka C.
Ing. Klára Tesaříková
CVIK

REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S. VÁS ZVE NA JABKOBRANÍ
První říjnovou sobotu vás po loňské odmlce zveme na ÚVALSKÉ JABKOBRANÍ, které letos se
spolkem Jonatán spolupořádá Region Pošembeří o.p.s.
Na této akci budeme společně jíst a pít pochu ny vytvořené z jablek. Celé rodiny mohou
navš vit dílničky spojené s jablky a podzimní téma kou. K zábavě, zpěvu i tanci bude hrát
kapela Country Ticket. Dále bude opět probíhat soutěž výtvarných děl a soutěž o nejlepší
jablečnou dobrotu, soutěž o nejlepší nakládačky.
V rámci speciálního programu se můžeme těšit na komentované ochutnávky vín, besedu
s ovocnářem, košíkářskou dílnu a prodej medu.
Výstavka a besedy představí drobné regionální podnikání a možnos jeho podpory v rámci
Programu rozvoje venkova.
Spolek Jonatán a Region Pošembeří
Ovocný jarmark aneb XIII. Úvalské jabkobraní
Sobota 2. 10. 2021 8.30 - 15.30 hod Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic
Za spolupořadatele srdečně zve Hana Vrbovcová
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Zahájení CVIK sezóny
Po nečekaně dlouhém, a nejen pro kulturu nepříznivém období jsme 1. září vkročili do nové sezóny poprvé
společně, pro všechny zájemce byl připraven zajímavý program nejen v Kulturním domě Svět, ale i v Městské knihovně a v Informačním centru.
První promítání v KD Svět
Již po půl desáté se v KD Svět začaly scházet rodiny
s dětmi, aby před promítáním filmu Mazel a tajemství lesa ochutnaly v nově otevřené kavárně CuKRátkov některou ze spousty dobrot, které zde na
tento den byly připraveny. Po skončení filmu zůstal
kulturní dům otevřen návštěvníkům, kteří si přišli
prohlédnout putovní výstavu Brody v Brodě nebo
posedět do kavárny. Od 18 hodin se pak promítalo
české drama Tichý společník.

Nejen malování na obličej v Informačním centru
Ak vity pro malé návštěvníky byly připraveny i v Informačním centru a před budovou č. p. 1. Zde si
dě mohly zahrát chodníkové hry a malovat křídami, v radničním sále je pak čekaly íčkovské puzzle
či výroba různých papírových dekorací. Největší
úspěch mělo malování na obličej. A kdo ho nes hl,
nemusí zoufat, šikovné malířky nám přislíbily účast
i na posvícenských oslavách, kde budou navíc také
zaplétat barevné copy.

Odpoledne s Albi v Městské knihovně
Hravé odpoledne v knihovně patřilo zástupcům
firmy Albi, kteří přivezli na ukázku i k vyzkoušení
řadu osvědčených her i řadu novinek, a uzavřelo
tak sérii deskoherních setkání v rámci Prázdninových čtení a hraní. Na své si přišly starší i mladší
dě , akce přilákala často celé rodiny, zahrát si přišlo přes 60 lidí všech věkových kategorií, někteří
zůstali opravdu celé odpoledne. Všichni společně
jsme bojovali s příšerami ve hře Karak, hodně jsme
se nasmáli u karetní hry Taco, kočka, sýr, pizza, lámali jsme si hlavu u hlavolamů nebo početní hry Trioleto, objevili jsme samozřejmě spoustu dalších her.

Věříme, že se i nadále budeme společně potkávat
v Kulturním domě Svět, v Městské knihovně nebo
v Informačním centru, na akcích a pořadech různých typů a žánrů, na filmových premiérách v digitalizovaném kině nebo v nově otevřené kavárně
CuKRátkov. Těšíme se na Vás!
Ing. Klára Tesaříková, CVIK
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Vybíráme z knižních novinek
Štěpán Javůrek: Chaloupky
Fran šek a Florián, dva chlapci z českého vnitrozemí, se dostávají krátce po vzniku Českosloovenské republiky do pohraniční oblas Krušných hor. Jeden touží po dobrodružném životě,
ě,
druhý přichází z donucení. Usadí se v malé obci Chaloupky, kde žijí pouze dvě české rodiny,
y,
ostatní obyvatelstvo je německé. A přestože v meziválečné době spolu všichni vycházejíí
dobře a navzájem si pomáhají, s přicházející vlnou agresivního nacionalismu se z dosud
d
rozumných lidí stávají nepřátelé a v nově vzniklých Sudetech už nikdo z Čechů není v bezpečí…
M
Mark Baker: Čas proměn
Američan
Mark Baker byl před rokem 1989 jedním z mála západních novinářů, kteří praviA
delně
cestovali do Československa, aby svět informovali o zdejším vývoji. Poznal fascinující
d
svět
velkých komunis ckých hotelů s veksláky a odposlouchávacími zařízeními i „zázraky“
s
socialis
ckého hospodářství v JZD Slušovice, vedl rozhovor s Viktorem Koženým. Po revoluci
s
do
d Prahy přesídlil, aby pokračoval v novinářské práci, založil zde knihkupectví s kavárnou
a pokusil se sepsat prvního anglickojazyčného turis ckého průvodce po postkomunis ckém
Československu.
Č
Andrea Popprová: Oříškový podzim s Luckou, Jendou a Mar nkem
Stromy zdobí pestrobarevné lis a nitky pavučin babího léta poletují vzduchem. Přesně v tuto
to
chvíli začíná další příběh Lucky a jejích brášků. Vydejte se spolu s nimi objevovat pohádkováá
tajemství a nechte se unést kouzly podzimu! Zažijete nejedno dobrodružství a vyzkoušítee
si spoustu ak vit, které k této roční době patří. A ke čtení si rozhodně nezapomeňte vzítt
pastelky, nůžky, a tentokrát i baterku. Kniha volně navazuje na již vydané tuly Jaro je tu
u
s Luckou, Jendou a Mar nkem, Pavoučí prázdniny s Luckou, Jendou a Mar nkem nebo Čekání na Vánoce s Luckou, Jendou a Mar nkem.
H
Helga Hošková-Weissová: Nikdo nás nečekal
V
Výjimečný životní příběh akademické malířky, která přežila holocaust. Vzpomíná v něm na
ssvé idylické dětství v předválečné Praze, na své rodiče i širší rodinu. Vypráví příběhy těch,
kkteří se již nikdy nevrá li z nacis ckých táborů a pochodů smr . Druhá část knihy líčí její
n
návrat do poválečné Prahy a další osudy přeživších. Časem dostuduje, vdá se, porodí dě ,
s traumatem holocaustu se vyrovnává vlastní tvorbou. Po roce 1989 spoluzakládá Terezínsskou inicia vu, cestuje po světě a přednáší. To bylo před válkou, to bylo po válce… Mezi m
b
byl holocaust…

Kompletní přehled nových knih za měsíc srpen 2021 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.
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Ahoj, jsem lišák Čístko
Dovolte mi, abych se představil: narodil jsem se v rámci projektu Kniha inspirovaná Českobrodskem a jsem
nový maskot českobrodské knihovny. A moc rád bych vás pozval na program, který jsme pro vás připravili
na letošní Týden knihoven od 4. do 8. října 2021.
Již v pondělí 23. září začne cyklus malých pohádkových čtení a hraní, na který se mohou těšit dě
z mateřských školek. Jmenuje se Ve školce je prasátko
a bude probíhat až do 25. října každé pondělí a čtvrtek u nás v knihovně.
Ve středu 6. října odpoledne jsou do knihovny zvány dě všech věkových kategorií na Odpoledne
s Andersenem. Letos uplynulo 80 let od prvního vydání Záhady hlavolamu Jaroslava Foglara. A hlavní
symbol této knihy – ježek v kleci – a jeho příbuzní
v nejrůznějších podobách budou dě celým programem provázet. Přijďte s menšími dětmi tvořit
a poslouchat živé čtení, pro starší bude připravena
řada hlavolamů, šifer a kvízů. Četli jste Záhadu hlavolamu? Přijďte si ověřit, co si pamatujete. Nečetli
jste ji? Třeba vás na ni nalákáme.
Ve čtvrtek 7. října od 15.30 jsou pro dě a jejich dospělý doprovod připraveny oblíbené Knihohrátky.
Jako tradičně si budeme především číst, hrát a také mlsat. Snad můžu prozradit, že mo vem tohoto setkání bude liška a možná navš víme i liščí, tedy moje, doupě.
Velkou novinkou je to ž nový prostor, který v kni-hovně vzniká – Čístkovo doupě. Bude vybaven dřevěným patrovým podiem a pracovními stoly a bude sloužit pro pořady se třídami základních i mateřských
škol, jako studovna nebo jako odpočívárna a čítárna pro dětské, ale především dospívající čtenáře (wifi
dostupná).
A já bych chtěl všechny, kdo mají chuť tvořit, poprosit o pomoc s výzdobou mého doupěte. Knihovna vyhlásila literárně-výtvarnou výzvu pro dě i dospělé: buď napište báseň s využi m slov „Čístko, neprojet,
po škole, jupííí, povedený” nebo jakoukoli výtvarnou technikou namalujte obrázek (inspirace vybranými
slovy vítána). Vaše výtvory budou použity na výzdobu mojí (a vaší) místnos . Aby nám tam bylo dobře.
Můžete je do knihovny donést osobně nebo poslat emailem do středy 27. října. Už se moc těším!
Váš lišák Čístko a Jitka Šrajerová
Městská knihovna/CVIK

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Centrum vzdělávání, informací a kultury se připojí k letošnímu 25. ročníku veřejné sbírky Český den pro rakovině. Oblíbenou žlutou ky čku měsíčku lékařského si můžete přijít zakoupit
od 29. září do 3. října 2021 do městské knihovny, informačního centra nebo před představením do KD Svět. Děkujeme!
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Dě opět bodují a sbírají mistrovské medaile!
Poslední červnový víkend na dvorcích SK Liapor v Karlových Varech si užili svůj svátek i nejmladší nohejbalisté. 14. mistrovství České republiky mladších žáků bylo původně vypsáno jako dvoudenní, ovšem
nedělní počet přihlášených trojic nenaplnil potřebnou kvótu. A tak se republikové medaile rozdávaly jen
v sobotu ve dvojicích. V sobotu naše dvojice ve složení Jan a Jakub Zadrobílkovi jasně dominovala a během
celého dne neztra la ani set a naši žáci se tak stali se mistry republiky. Druhý den ve složení J. Zadrobílek,
J. Zadrobílek, S. Polák a A. Cibulková prošli bez větších problémů až do finále, kde se nenechali zaskočit
a zakončili víkend bez jediné porážky 1. místem.
21.–22. 8. 2021 proběhlo 27. mistrovství ČR dvojic
a trojic starších žáků v Modřicích. Do této kategorie se posunuly naše naděje z mladších žáků teprve
tento rok a do Modřic jsme jeli spíše na zkušenou,
jaké to je, čelit patnác letým hráčům, kteří nastupují už i v dorostenecké lize. Výškový i silový rozdíl
byl u některých hráčů obrovský. Dvě naše sestavy
se probojovaly mezi osm nejlepších, kde se hrálo
KO systémem. Dvojice J. Bálek, M. Červenka (střídající A. Cibulková) vyřadila velké favority z Čakovic
a následně ze Strakonic. Ve finále se utkali s domácími Modřicemi, kde po celodenním maratónu ve
finále podlehli a získali skvělé 2. místo!
Do nedělních trojic jsme nasadili dvě mužstva. B týmu
se nepodařilo postoupit mezi osm nejlepších, zamco náš A tým ve složení J. Bálek, R. Baloun,
M. Červenka (střídající A. Cibulková) jasně vyhrál skupinu. Ve vyřazovacích bojích byla ovšem znát únava
z náročné soboty, neuspěli pro Žďáru, ale i tak byli
trenéři velmi spokojeni se všemi svými svěřenci a přidávají další velký úspěch do klubové historie.
5. 9. 2021 se v Modřicích konalo mistrovství ČR
jednotlivců mladších žáků v singlu a i tady můžeme

s rados oznámit, že se nám dařilo. Všichni tři naši
účastníci (S. Polák, Jakub Zadrobílek a Jan Zadrobílek) předváděli výborné výkony a postoupili mezi
osm nejlepších, kde se hrálo opět KO systémem.
Ve finále se utkal náš Jan Zadrobílek s modřickým
Fran škem Dlabkou a po těsné prohře ve tře m
setu získal 2. místo.
Myslíte, že by vaše dě mohl nohejbal bavit také?
Pošlete je vyzkoušet si trénink kterýkoli zářijový
pátek (při dobrém počasí) od 17.30–19.30 hod. na
hřiš ch za sportovní halou. Případně volejte na:
774 564 446.
Lukáš Červenka, trenér mládeže
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Jak jsme otevřeli zrekonstruované hřiště a co přinesl konec prázdnin
Po 40 letech a 20 dnech přesně jsme slavnostně znovuotevřeli hlavní fotbalové hřiště. Nádhera! Máme
krásný pažit, což je ale jen třešnička na dortu. Máme závlahový systém, takže v obdobích sucha nenaběháme kilometry s bubnem těžkým jako malé prase, abychom trávu alespoň zkropili. A hlavně máme funkční
drenážní systém. Bouřky a intenzivní deště posledního měsíce jej opravdu prověřily. Ani jedno odložené
utkání kvůli stojící vodě. Za pár hodin po deš můžeme na hřiště se sekačkou nebo na zápas. To zní jako
sen. Před rekonstrukcí bychom ještě alespoň týden po takovém pořádném deš na hřiš očima sušili louže.
Před čtyřice lety se otvíralo zápasem gardy s Viktorkou Žižkov, my ho otevřeli zápasem s gardou
Slavia Praha. Proč zrovna Slavia, když naše áčko
aktuálně trénuje Mar n Frýdek ze Sparty? Protože
jsme se chtěli rozloučit s naši dlouholetou oporou
– Tomášem Hrdličkou, jednou z největších hvězd,
která běhala dlouhodobě po našem hřiš , vicemistrem Evropy do 21 let a oporou Slavia Praha. Loučili jsme se také se Standou Lindauerem, který tu víc
jak deset let vedl mládež, a také s trenérem áčka
Jirkou Ka ou, který v covidové pauze zjis l, že celý
život trávil fotbalem a prací.
Slavnostní výkop utkání provedl Jakub Nekolný,
starosta našeho města. Projekt byl z 70 % financován dotací z MŠMT, 15 % přispělo město Český Brod a 15 % bylo hrazeno z darů našich členů.
Všem velmi děkujeme za podporu.
Nová sezona začala a všichni si přejeme, abychom ji
konečně mohli dohrát. Začátkem srpna se sešli žáci
a dorost k prvním tréninkům. V sobotu 8. 8. 2021
jsme odjeli na soustředění v rekordním počtu 63 dě .
Po návratu už jsme se začali věnovat fotbalovým zápasům. Mladší kategorie už jsou také v plném proudu, např. na posvícení se budou od 9.00 hod. prohánět nejmenší dě po hřiš . Ve čtvrtek 9. 9. 2021
proběhl fotbalový nábor, pokud jste ho nes hli, nic se
neděje, SK Český Brod přijímá hráče i během sezony.

V srpnu na Ku lce probíhaly poslední turnusy příměstských táborů. I když počasí už nebylo takové
jako v červenci, dě si užily hodně pohybu a spoustu zábavy. Za celé léto se tu vystřídalo 191 dě . Už
teď pomalu plánujeme, jaké téma ponese příměstský tábor v roce 2022.
Nezapomeňte, že 26. 9. 2021 v neděli po posvícení
se potkáme na Ku lce v pohybu. Od 14 hodin na
vás a vaše dě čeká mnoho sportovních disciplín,
divadélko, ukázka požárního sportu a spousta zábavy.
Za SK Český Brod
Iveta Librová a Mar n Sahula
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Léto v TJ Liblice
Omezení spojená s koronavirem byla zmírněna, a tak jsme se již na začátku léta mohli sejít k prvním společným tréninkům u nás v Liblicích. Ale léto u nás nebylo jen o trénincích a přípravných zápasech.
V červenci jsme se rozhodli symbolicky otevřít náš
areál i široké veřejnos a uspořádali jsme Liblické
kulturní léto. V jeho rámci nejdříve proběhl v sobotu 10. 8. koncert písničkáře Člověk krve a o týden
později k nám přijelo letní kino a promítaly se filmy
Okresní přebor a Já, padouch pro dě . Dle všech přítomných se obě akce vydařily, a tak věříme, že se na
Liblickém kulturním létě sejdeme i příš rok.
Ale přeci jen jsme fotbalový oddíl, takže naší hlavní
letní náplní byly tréninky a přípravná utkání. Tuto
stereotypní ru nu si naše mládežnické týmy zpestřily tradičním týdenním soustředěním v Heřmanicích
v Podještědí. Během týdne si všichni pořádně mákli
na trénincích, ale užili si i spoustu zábavy a utužili

partu. Tímto bych chtěl poděkovat trenérům, kteří
se na této úspěšné akci podíleli. Věřím, že se tato
práce pozi vně promítne v probíhající sezóně.
Kromě výše zmíněného pracujeme i na vylepšení
areálu, i když momentálně za m jen na menších
akcích jako je péče o zeleň a výsadba nových stromů nebo různé opravy. Cílem je zlepšení areálu pro
naše členy, aby se jim u nás líbilo a lépe trénovalo.
Věříme, že tentokrát nás koronavirus nezastaví
a budeme moct dohrát sezónu. Těšíme se na Vaši
návštěvu ve fotbalovém areálu TJ Liblice.
Jiří Pospíchal, předseda TJ Liblice
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Sportovní léto ve Slavoji
Po roku a půl omezeného pandemického života, bylo pro nás léto ak vním obdobím plným příměstských
táborů, soustředění a přípravy na soutěžní činnost ve všech oddílech.
Pro tenisty byla uplynulá hrací sezóna krátká, mistrovské zápasy se hrály jen v červnu. O prázdninách tenisový oddíl uspořádal celkem 7 příměstských táborů. Závodní a soutěžní hráči tenisu se
v červenci připravovali intenzivně na tradičním
soustředění ve Vodňanech. Uspořádali jsme celorepublikový turnaj dorostenek, kterého se zúčastnilo 40 hráček. Věříme, že podzimní kolo turnajů
budeme moci realizovat v plné míře.
Na 23.října máme naplánovanou stavbu nafukovací haly, která má novou plachtu a je opravena.
Při jarní sněhové kalamitě byl skelet haly výrazně
poškozen těžkým sněhem, ale naštěs je majetek
TJ pojištěn. V letošním roce jsme investovali do
opravy oplocení kolem dvorců číslo 6 a 7, včetně
nových podezdívek plotů. Opravovali jsme kuchyňku a zázemí klubovny, která slouží pro potřeby hráčů. Menší inves ce byla třeba i do prostoru toalet
a sprch, ale větší rekonstrukce nás teprve čeká.
Oddíl atle ky pořádal a spolupořádal o prázdninách také několik příměstských kempů a tradiční
soustředění v Hos nném, aby se dě a dorost připravily na nadcházející zářijová Mistrovství ČR.
Nohejbalisté pořádali a spolupořádali dva příměstské tábory a soustředění ve Vykmanově, jako přípravu na Mistrovství ČR. Na MČR žen v singlu vybojovala Lucie Bálková stříbrnou medaili a její syn
Jan Bálek s Andreou Cibulkovou a Michalem Červenkou získali také druhé místo na MČR starších
žáků ve dvojicích. Nohejbal je v u nás rodinný sport
a matky Andrejky Cibulkové a Michala Červenky

boj o medaile na MČR žen teprve v těchto dnech
čeká. Basketbalisté měli soustředění jako každý rok
v Jičíně.
V rámci výzvy Letní kempy 2021 jsme spolupracovali s neziskovou organizací Monnáda, z.s. na
přípravě 8 turnusů příměstských táborů, zaměřených na zmírnění dopadů distanční výuky u dě
a mládeže a poskytli jsme pro ně sportovní zázemí.
V době prázdnin nezaháleli ani správci sportovišť.
Kromě drobných oprav, údržby zeleně a běžných
prací jsme dokončili instalaci klima zace ve sportovní hale i v sálku Buddha, který jsme renovovali
a odhlučnili, aby individuální cvičení nebyla rušená
zvuky z haly. Dokončili jsme rekonstrukci druhého
sportovního sálku po biliárdu, čis li jsme atle ckou dráhu a sektory po přívalovém deš , dokončili
jsme výměnu nouzového osvětlení ve sportovní
hale a dosud probíhá zateplování boční stěny sportovní haly.
Marcela Chuchlová, TJ Slavoj Český Brod

MLADÝ LESNÍK II. s Kubou
Pochopení lesa jako ekosystému. Práce v terénu,
praktické ukázky lesnických technologií a zvěře,
i vlastní pracovní činnost.
Pondělí od 15:00 do 17:30

Dřevařík – mladý truhlář I. a II. s Katkou
Práce se dřevem, osvojení práce s drobným
nářadím a rozvíjející kreativitu a zájem o dřevo
jako materiál.
Úterý od 14:00 do 16:00 pro děti 1. stupně ZŠ
Úterý od 16:00 do 18:00 pro děti 2. stupně ZŠ

MLADÝ LESNÍK I. s Kubou
Pravidelné návštěvy lesa, poznávání rostlin
a živočichů v něm, informace o práci lesníka
či o povinnostech myslivce
Středa od 15:00 do 17:30

LESOHRÁTKY s Terezou
Výlety do lesa, hry, tvoření a povídání o lese a jeho
obyvatelích.
Čtvrtek od 14:00 do 16:30 pro děti ve věku 4 až 7 let

Kroužky jsou kapacitně limitované, přihlášky
najdete na www.ekocentrumvratkov.cz

Sraz před vchodem
do hlavní budovy
ZŠ Žitomířská čp. 885

Program:
Prohlídka stávajících
venkovních prostor
Prezentace projektu
Diskuse

Připraveno bude i drobné občerstvení.

Kdy: ned³le 26.9.2021 od 14:00-17:00
Kde: Sportovní areál na Kutilce, ,eský Brod
Ze života
hmyzu

Fotbal
Basketbal
Florbal

Opi«í a slalomové dráhy Ukázky
sportõ
Jízda na koních

Atletika
Autí«kové dráhy

Stâelba
Formule

`
MĎSTO ÿESKÝ BROD OTEVÍRÁ VE
SPOLUPRÁCI S ÿESKOU
ZEMĎDĎLSKOU UNIVERZITOU

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITU
TġETÍHO VĎKU

ŽIVOT A DÍLO
MICHELANGELA
BUONARROTIHO

`

První pĢednáška 29.9.2021
od 10:00 do 11:30, RadniĀní sál, IC,
námďstí Arnošta z Pardubic1, ÿ. Brod
URÿENO SENIORĩM VE STAROBNÍM NEBO
INVALIDNÍM DĩCHODU.
CENA KURZU JE 250 Kÿ.

PĢednášky vám pĢiblíží
život a dílo tohoto
svďtoznámého umďlce.
PġEHLED PġEDNÁŠEK
1.

STUDIUM JE MOŽNÉ V PREZENÿNÍ I
DISTANÿNÍ FORMĎ.
NA KURZ JE TġEBA SE PġIHLÁSIT DO
27.9.2021.
Bližší informace a pĢihlášky na tel. 730 870 953
nebo na emailu tumova@cesbrod.cz.

2.
3.
4.
5.
6.

Umďlcovo mládí, školení a
rané dílo
Nejslavnďjší socha na svďtď a
sochaĢovo dílo po roce 1500
Náhrobek papeže Julia II.
della Rovere
Malby v Sixtinské kapli
Nová sakristie
SochaĢovo pozdní dílo a
kĢesĨanská reformace

KD SVĚT

RC Kos čka

přízemí sál IC

12. 10., 8.00 – 12.00

12. 10., 8.00 – 14.00

KD SVĚT

10. 10., 15.00

11. 10., 19.00

KD SVĚT

9. 10., 19.00

Ku lka

Ku lka

9. 10., 15.00

knihovna

KD SVĚT

8. 10., 19.00

11. 10., 9.30 a 10.30

knihovna

7. 10., 15.30

10. 10., 16.00

Ekocentrum Vrátkov

7., 14., 21. 10., 14.00 – 16.30

knihovna

6. 10., 15.30

KD SVĚT

Ekocentrum Vrátkov

6., 13., 20., a 27. 10., 15.00 – 17.30

Výlet KČT

přízemí sál IC

6. 10., 8.00 – 12.00

6. 10., 19.00

přízemí sál IC

5. 10., 8.00 – 14.00

7. 10.

Ekocentrum Vrátkov

Ekocentrum Vrátkov

4., 11., 18., a 25. 10., 15.00 – 17.30

RC Kos čka

knihovna

4., 7., 10., 9.30 a 10.15

5., 12., 19., a 26. 10., 14.00 – 18.00

KD SVĚT

3. 10., 15.00

5. 10., 8.00 – 12.00

KD SVĚT

Ku lka

2. 10., 10.00

3. 10., 9.30

Ku lka

2. 10.

2. 10., 19.00

galerie Šatlava

venkovní akce

1. – 27. 10.

muzeum

1. – 31. 10.

KALENDÁŘ AKCÍ – říjen 2021

Českobrodský zpravodaj
září 2021

PC kurz 50+ s lektorem Ing. Rudolfem Rakem – pořádá Mamaloca

Konzultace s psycholožkou, lektorka: Mgr. Bc. Hana Žáčková

Írán není arabská země – cestovatelská show Vladimíra Váchala

Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ

Fotbal SK Český Brod muži B – krajský přebor/Velim

Myši patří do nebe – animovaný, dobrodružná komedie ČR/F/Polsko/Sl/2021/107 minut

Karel – film O. Malířové/Špátové pohled do soukromí a do duše Karla Go a/2020/127 min.

Fotbal SK Český Brod muži A – divize B/Souš

Karel Plíhal – koncert známého českého písničkáře

Knihohrátky – odpolední živé čtení a hraní pro dě , vstup zdarma

Lesohrátky s Terezou – kroužek pro dě 4 – 7 let

Konojedy, Aldašín, Jevany, Vyžlovka – průvodkyně Marie Štanglerová

Fes val pana Ri ina – filmová komedie USA/2020/92 minut

Odpoledne s Andersenem – zábavné odpoledne s mo em Ježek nejen v kleci, vstup zdarma

Mladý lesník I. s Kubou – kroužek pro dě

Virtuální univerzita tře ho věku: M. Buonarro /E ka – ve spolupráci s ČZU

PC kurz 50+ s lektorem Ing. Rudolfem Rakem – pořádá Mamaloca

Konzultace se speciální pedagožkou, lektorka: Mgr. Veronika Lancová

Dřevařík: mladý truhlář s Katkou I. a II. – kroužek pro dě I. a II. stupně ZŠ

Mladý lesník II. s Kubou – kroužek pro dě

Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ

Mimi šéf: rodinný podnik – animovaný, rodinný film USA/2021/107 minut

Fotbal SK Český Brod starší žáci – krajský přebor sk. B/Kunice

Není čas zemřít – akční film VB/USA/2021/163 minut

Fotbal SK Český Brod dorost – krajský přebor/Kosmonosy

Českobrodská padesátka – dálkový pochod a cykloturis cká jízda – 55. ročník

Pavel Remar – výstava fotografií

Pocta Antonínu Balšánkovi – dlouhodobá výstava, pořádá a zve Podlipanské muzeum

Změna programu vyhrazena pořadatelem.
Více na www.cvik.info

Křeslo pro hosta: Ondřej Vetchý – slavný český herec jako host Jiřího Vaníčka

Ku lka

knihovna

RC Kos čka

přízemí sál IC

KD SVĚT

přízemí sál IC

Ku lka

KD SVĚT

Ku lka

KD SVĚT

24. 10., 15.30

25. 10., 10.00

26. 10., 8.00 – 12.00

26. 10., 8.00 – 14.00

26. 10., 19.00

27. 10., 8.00 – 12.00

28. 10., 9.30

30. 10., 19.00

30. 10., 14.30

31. 10., 15.00

Štolmíř náves

Ku lka

22. 10., 8.00 – 12.00

23. 10., 14.30

RC Kos čka

21. 10., 15.00 – 16.30

23. 10., 10.00 – 15.00

KD SVĚT

knihovna

20. 10., 19.00

přízemí sál IC

RC Kos čka

20. 10., 8.00 – 12.00

20. 10., 8.00 – 13.00

přízemí sál IC

19. 10., 8.00 – 14.00

100% vlk – animovaný, dobrodužný film Austrálie/2020/96 minut

17. 10., 9.30

KD SVĚT

KD SVĚT

Ku lka

16. 10., 19.00

knihovna

KD SVĚT

14. 10., 19.00

17. 10., 15.00

LECCOS/Skaut

14. 10., 14.00

18. a 21. 10., 9.15 a 10.30

Fotbal SK Český Brod starší žáci – krajský přebor sk. B/Milovice

knihovna

14. 10., 8.45 a 9.30

Jednotka intenzivního života – filmový dokument o palia vní péči/2021/73 minut

Dračí země – animovaný, dobrodužný film Mauricius/2020/92 minut

Fotbal SK Český Brod muži A – divize B/Ostrov

Kryštof – filmové drama ČR/2021/101minut

Fotbal SK Český Brod starší žáci – krajský přebor sk. B/Kosmonosy

Virtuální univerzita tře ho věku: M. Buonarro /E ka – ve spolupráci s ČZU

Banánová velryba – One woman show Haliny Pawlowské

PC kurz 50+ s lektorem Ing. Rudolfem Rakem – pořádá Mamaloca

Konzultace se zdravotníkem, lektor: Bc. Jan Veselý

Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ

Fotbal SK Český Brod muži B – krajský přebor/Povltavská FA

Fotbal SK Český Brod muži A – divize B/Chomutov

Pečení chleba a jarmark

Program „Babi, dědo“

Deskohraní – deskové hry pro malé i velké, vstup zdarma

Atlas ptáků – filmové drama ČR/Slovensko/Slovinsko/2021/90 minut

Workshop „Chci podnikat“

Virtuální univerzita tře ho věku: M. Buonarro /E ka – ve spolupráci s ČZU

PC kurz 50+ s lektorem Ing. Rudolfem Rakem – pořádá Mamaloca

Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ

Jedině Tereza – filmová roman cká komedie/2021/102 minut

Boeing-Boeing aneb tři letušky v Paříži – francouzská komedie divadla Adverte

Drakiáda

Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě MŠ

Měšice a okolí – průvodce ing. Mynář

KD SVĚT

Výlet KČT

13. 10., 19.00

Virtuální univerzita tře ho věku: M. Buonarro /E ka – ve spolupráci s ČZU

14.10.

KD SVĚT

přízemí sál IC

12. 10., 19.00

13. 10., 8.00 – 12.00

Slavíme 111 let
Rodinné odpoledne
s Karmou
v sobotu 2.října
od 13:00
Co vás čeká:
Celým dnem vás provede
zakladatel Karel Macháček
Komentované prohlídky
výrobními prostory
Ukázka historických
produktů Karmy Český Brod
Koncert Honzy Vančury
a skupiny Plavci
Zábava pro děti a tombola
Občerstvení a nápoje
Těšíme se na vás!

'RPiFtKRVSLF1DEOt]NX9iVVUGHþQČ]YH
Být nablízku
na konci cesty …
3ĜHGQiãNDV0DUNpWRX9DQČþNRYRX
YUFKQt]GUDYRWQtVHVWURX'RPiFtKRKRVSLFH1DEOt]NX

v úterý 5. 10. 2021 v 19 h
YPRGOLWHEQČ&tUNYHEUDWUVNpYýHOiNRYLFtFK
0DVDU\NRYD

2KROþLþFHNWHUiVH
MHãWČQHQDURGLOD
EHQH¿þQtSĜHGVWDYHQt'LYDGOD9tWL0DUþtND

YHVWĜHGXYK
.LQR/\ViQDG/DEHP
3ĜHGSURGHMYVWXSHQHNYNLQČQHERRQOLQHQDZZZNLQRO\VDF]
9êWČåHNSĤMGHQDþLQQRVW'RPiFtKRKRVSLFH1DEOt]NX

'HQRWHYĜHQêFKGYHĜt
YGRPiFtPKRVSLFL
YHþWYUWHN
RG ֨ 18 h
+XVRYRQiP/\ViQDG/DEHP

7ČãtPHVHQD9iV
EHQH¿þQtNRQFHUW

9R[Q\PEXUJHQVLV
QDSĜtþVWDOHWtPL
2GVWDUêFKPLVWUĤNVRXþDVQêPGXFKRYQČLVYČWVN\YiåQČLYHVHOH

YQHGČOLYK
YHYDQJHOLFNpPNRVWHOHY1\PEXUFH
%HGĜLFKD6PHWDQ\
ětGt-$10,.8â(.

`

MĎSTO ÿESKÝ BROD OTEVÍRÁ VE
SPOLUPRÁCI S ÿESKOU ZEMĎDĎLSKOU
UNIVERZITOU

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITU
TġETÍHO VĎKU

ETIKA JAKO
VÝCHODISKO
Z KRIZE
SPOLEÿNOSTI
`

První pĢednáška 6.10.2021
od 10:00 do 11:30, RadniĀní sál, IC,
námďstí Arnošta z Pardubic1, ÿ. Brod
PġEHLED PġEDNÁŠEK

URÿENO SENIORĩM VE STAROBNÍM NEBO
INVALIDNÍM DĩCHODU.
CENA KURZU JE 250 Kÿ.

STUDIUM JE MOŽNÉ V PREZENÿNÍ I
DISTANÿNÍ FORMĎ.
NA KURZ JE TġEBA SE PġIHLÁSIT DO
27.9.2021.
Bližší informace a pĢihlášky na tel. 730 870 953
nebo emailu tumova@cesbrod.cz

1. ETIKA JE SLOVO, SLUŠNOST JE
ÿIN
2. TġI VELIKÁNI NA ÚSVITU
3. JE NAŠE SVĎDOMÍ VĎŠTÍRNA?
4. CTNOST JAKO TRVALÝ DOBRÝ
ZVYK
5. ÿLOVĎK JE BYTOST HLEDAJÍCÍ
SMYSL ŽIVOTA
6. ETICKÁ VÝCHOVA PRO NAŠE
DĎTI

3ODNDŮW$.RQFHUWZLQGG



Sobota na houby
9. 10. 2021 od 9:00 do 17:00

Dopoledne s Michalem a procházkou s výkladem
o houbách a sbíráním hub. Odpoledne s Katkou
s vyráběním hub ze dřeva podle šikovnosti a věku.
Cena: 300 Kč dospělý, 150 Kč dítě.
PŘIHLÁŠKY: katerina.erbenova@ekocentrumvratkov.cz

Nedělní setkání
se stromy

10. 10. 2021 od 9:00 do 15:00
Zaměříme se na stromy, jejich objevování, poznávání
a sázení. Setkání se stromy bude probíhat formou
interaktivní stezky a také si budete moci vyzkoušet
zalesňovací činnost a nějaké stromy vlastnoručně
zasadit. Provedou vás naši dva Kubové.
Cena: 200 Kč dospělý, 100 Kč dítě.
PŘIHLÁŠKY: jakub.cepelak@ekocentrumvratkov.cz

www.ekocentrumvratkov.cz

3ODNDŮW$%HVHGDZLQGG



LECCOS, z. s. – Z<ŽƐƚŝēŬĂ

=ÉġÌ / ġÌ-(1
21. 9.

Z<ŽƐƚŝēŬĂ

8:30 - 18:00

3ĢLMĊWHSREHMWDQHE
'HQRWHYĢHQìFKGYHĢtY5&.RVWLĀND
22. 9.

17:00

IŶĨŽƌŵĂēŶşĐĞŶƚƌƵŵĞƐŬǉƌŽĚ

-DNVHHIHNWLYQďXĀLWQHMHQV SUYěiĀN\ beseda
Lektorka: Mgr. Vlasta Dubinová
24. 9.

8:00 - 12:00

aƚŽůŵşƎ– :ƵƌƚǇǀƐĂĚƵ

NRQ]XOWDFHVH]GUDYRWQtNHP
Bc. Jan Veselý
5. 10.

8:00 - 12:00

Z<ŽƐƚŝēŬĂ

NRQ]XOWDFHVHVSHFLiOQtSHGDJRçNRX
Mgr. Veronika Lancová
12. 10.

8:00 - 12:00

Z<ŽƐƚŝēŬĂ

NRQ]XOWDFHV SV\FKRORçNRX
DŐƌ͘Đ͘,ĂŶĂĄēŬŽǀĄ
16. 10.

14:00

'5$.,É'$
20. 10.

8:00 – 13:00

Z<ŽƐƚŝēŬĂ

ZRUNVKRS Å&KFL SRGQLNDW´
26. 10.

8:00 - 12:00

Z<ŽƐƚŝēŬĂ

NRQ]XOWDFHVH]GUDYRWQtNHP
Bc. Jan Veselý
Další informace naleznete na našem webu. Sledujte také na Facebookový profil a Instagram.

ZZZOHFFRVF]

HLÍDÁNÍ  d1
W>dE,>1E1 d1WKZE^ds1
WKE >1^d\

9:00 – 13:00

ŬƵƓĞŶĄƉĞēŽǀĂƚĞůŬĂƉŽŚůşĚĄsĂƓĞĚĢƚŝ͕ŵĞǌŝƚşŵ͕ŶĞǎƐŝǀǇƎşĚşƚĞƐǀĠǌĄůĞǎŝƚŽƐƚŝ͘
^ŽĐŝĄůŶşƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞsĄŵƉŽŵƽǎĞƐ ĨŽƌŵƵůĄƎŝ͕Ɛ ŚůĞĚĄŶşŵŬŽŶƚĂŬƚƽĂǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͕ƉŽƌĂĚşƉƎŝƎĞƓĞŶş ŽďƚşǎŶĠǎŝǀŽƚŶş
ƐŝƚƵĂĐĞ͘^ůƵǎďƵƉŽƐŬǇƚƵũĞŵĞǀƌĄŵĐŝ^ŽĐŝĄůŶĢ-ĂŬƚŝǀŝǌĂēŶşĐŚƐůƵǎĞďƉƌŽƌŽĚŝŶǇ͘

W>E,>1E1 d1
WKE >1

9:00 – 13:00 ^d\

9:00 – 13:00

WƌǀŶşŬƌƽēŬǇďĞǌƌŽĚŝēƽ͕ƉƌŽŐƌĂŵũĂŬŽǀĞƓŬŽůĐĞ͘ DŽǎŶŽƐƚŚůşĚĄŶşŶĂĐĞůĠĚŽƉŽůĞĚŶĞŶĞďŽŶĂŚŽĚŝŶƵ͘
s ŬŽůĞŬƚŝǀƵŶĞũǀşĐĞϴ ĚĢƚş͘ EĂďşǌşŵĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚŬǇƐĞƐůĞǀŽƵ͊

KWK>E1WZK'ZDzWZKZK/Ez^  dD/
jdZ| ĂWd<

^d<E1WZKZK/Ez^  dD/

ϴ͗ϬϬ – 12:00

BEZPLATNÝ PROGRAM ƉƌŽƌŽĚŝēĞƐ ĚĢƚŵŝϬ – 6 ůĞƚ – ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ǀŽůŶĄŚĞƌŶĂ- ǀ Z<ŽƐƚŝēŬĂ ǀ ĞƐŬĠŵƌŽĚĢ
Ăǀ ƉĄƚĞŬƚĂŬĠǀ :ƵƌƚĄĐŚǀƐĂĚƵ ǀĞaƚŽůŵşƎŝ͘
^ůƵǎďƵƉŽƐŬǇƚƵũĞŵĞǀƌĄŵĐŝ^ŽĐŝĄůŶĢ-ĂŬƚŝǀŝǌĂēŶşĐŚƐůƵǎĞďƉƌŽƌŽĚŝŶǇ͘

^d\

W d KWZ

ϴ͗ϬϬ – ϭϯ͘ϬϬ ďĞǌƉůĂƚŶĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş

PŽƌĂĚĞŶƐƚǀşƉƌŽƌŽĚŝēĞƉŽƌŽĚŝēŽǀƐŬĠĚŽǀŽůĞŶĠĂĚůŽƵŚŽĚŽďĢŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶĠ͘ĢƚŝŵƽǎĞƚĞǀǌşƚƐ ƐĞďŽƵ͕
ƉŽŚůşĚĄũĞǌŬƵƓĞŶĄƉĞēŽǀĂƚĞůŬĂ͘ WƎŝƉƌĂǀƵũĞŵĞŽƉĂŬƵũşĐşƐĞĐǇŬůƵƐǁŽƌŬƐŚŽƉƽŶĂƚĠŵĂ͗ŚůĞĚĄŶşƉƌĄĐĞ
ĂŶĄƐƚƵƉĚŽǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͕ŵŽǎŶŽƐƚǌĂŚĄũĞŶşƉŽĚŶŝŬĄŶşĂƐŬůŽƵďĞŶşƉƌĂĐŽǀŶşŚŽĂƌŽĚŝŶŶĠŚŽǎŝǀŽƚĂ͘
^ůƵǎďǇƉŽƐŬǇƚƵũĞŵĞǀƌĄŵĐŝƉƌŽũĞŬƚƵWKWKZZK/EsZ'/KEhWKaD\1


Wd<

/͕ K͕WK:d^/,Zd͊ ϴ͗ϬϬ – 12:00
ƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƉƌĂƌŽĚŝēĞƐ ǀŶŽƵēĂƚǇ– ϭǆǌĂŵĢƐşĐ
TĞƌŵşŶǇŶĂũĚĞƚĞŶĂǁĞďƵ͘




<hZzWZK d/
WKE >1

&>dE /͘13:30 – 14:30

&>dE//͘14:40 – 15:40

&>dE///͘ 15:50 – 16:50

<ƵƌǌǇŚƌǇŶĂǌŽďĐŽǀŽƵĨůĠƚŶƵƉƌŽĚĢƚŝ͕ŬƚĞƌǉƉƌŽďşŚĄŚƌĂǀŽƵĨŽƌŵŽƵǀ ŵĂůĠƐŬƵƉŝŶĐĞ͘

^d\

a/<h> 15:30 – 16:30
dǀŽƎŝǀǉŬƵƌǌŬĞƌĂŵŝŬǇƉƌŽĚĢƚŝŽĚϰĚŽϭϬůĞƚ͘

dE<zWZKE:DEa1

16:00 – 16:45

ƉƌŽĚĢƚŝŽĚ ϯĚŽϴůĞƚ

WƌŽථŵĂůĠƚĂŶĞēŶŝĐĞĂථƚĂŶĞēŶşŬǇ- ǌĄŬůĂĚŶşƚĂŶĞēŶşĂථƉŽŚǇďŽǀĄƉƌƽƉƌĂǀĂ ǌĄďĂǀŶŽƵĨŽƌŵŽƵ͘

,ZE<zdZh /͕͘//͘

17:00 – ϭϴ͗ϬϬǌĂēĄƚĞēŶşĐŝ͕ƉŽŬƌŽēŝůş

<ƵƌǌŚƌǇŶĂŬǇƚĂƌƵƉƌŽ ĚĢƚŝŽĚϵĚŽϭϲůĞƚ͘

dsZd<

a<K><E<Kha<h 9:00 – 12:00

ƉƌŽĚĢƚŝŽĚϮĚŽϱůĞƚ

ŽƉŽůĞĚŶĞǌĂŵĢƎĞŶĠŶĂƉƎşƉƌĂǀƵĚşƚĢƚĞŶĂƌĞǎŝŵǀĞƓŬŽůĐĞ͘WŽĚƉŽƎşƌŽǌǀŽũƐŽĐŝĄůŶşĐŚŶĄǀǇŬƽĂĚŽǀĞĚŶŽƐƚşĚĢƚş͕
ŶĂƵēşƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƚŝĂǌĄŬůĂĚƽŵƐĞďĞŽďƐůƵŚǇ͕ƉƌĄĐŝǀ ŬŽůĞŬƚŝǀƵ͕ǀǇƚǀĄƎĞŶşŶŽǀǉĐŚǀǌƚĂŚƽ͘

a/d1<K 17:00 – ϭϴ͗ϯϬ

ƉƌŽĚĢƚŝŽĚ10 ůĞƚ

<ƵƌǌƓŝƚşƉƌŽĚĢƚŝ͘

Wd<

'Z&KDKdKZ/<

13:30 – 14:30

ƉƌŽĚĢƚŝŽĚ ϱĚŽϳůĞƚ

'ƌĂĨŽŵŽƚŽƌŝĐŬĄĐǀŝēĞŶşƐĞƐƉĞĐŝĄůŶşƉĞĚĂŐŽǎŬŽƵƉƌŽĚĢƚŝƉƎĞĚƓŬŽůŶşŚŽ ǀĢŬƵ͘

<hZzWZKK^W >
dsZd<

<ZD/< WZKK^W >

19:00 – 21:00

dǀŽƎŝǀǉŬƵƌǌŬĞƌĂŵŝŬǇ͘

a/d1E^s1

19:00 – 21:00

<ƵƌǌƓŝƚşƉƌŽ ƌĂĚŽƐƚ͘

KONTAKT
ŶĚƌĞĂ,ƌĂĚĞĐŬĄ͕ŝ^͘ – ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌŬĂZ͕ƐŽĐŝĄůŶşƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞ͕
ƚĞů͗͘ϲϬϮ 112 ϲϳϵ͕Ğ-ŵĂŝů͗ ĂŶĚƌĞĂΛůĞĐĐŽƐ͘Đǌ͕Z<ŽƐƚŝēŬĂ͕EĄŵ͘ƌŶŽƓƚĂǌ WĂƌĚƵďŝĐϭϮ͕ĞƐŬǉƌŽĚ
ZŽĚŝŶŶĠĐĞŶƚƌƵŵ<ŽƐƚŝēŬĂƉƌŽǀŽǌƵũĞ>K^͕ǌ͘Ɛ͘

www.leccos.cz

NÁBOR DĚTÍ OD 7 LET
CVIČENÍ NA NÁŘADÍ - SPORTOVNÍ HALA/TUNEL
ČTVRTEK 17 -18 hod
Cena září - prosinec 2021 - 500,- Kč
Začínáme 9.9.2021
Všestranný pohybový rozvoj dětí na cvičebním nářadí,
skupinové hry a důraz na spolupráci v kolektivu. Veřejné vystoupení, pobyty v přírodě.
Sportujeme s mírou, přidej se k nám!
Těší se zkušení a proškolení cvičitelé Velká a malá Lída, Zuzka a Kuba

/ kdsvet

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

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

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

Zdravý krámek

nabízí široký výběr kvalitních potravin, nápojů, ekologické
drogerie a přírodní kosmetiky od mnoha producentů a dodavatelů z České republiky
a z okolí Českého Brodu.
Bez obalu, do vlastních nádob nebo papírových pytlíků, nakoupíte ořechy, semena,
sušené ovoce, vločky, kaše, müsli, těstoviny, luštěniny, rýži, mouky, koření a čaje,
oleje, octy, sójové omáčky, ...
Nabízíme farmářské mléčné výrobky, královská vejce, kuře, bio maso a masné
výrobky. Bylanské a cvrčovické kvasové pečivo, klučovské domácí zákusky, pečivo
z kostelecké Paleo pekárny, lokální klučovské víno, ovoce a zeleninu, ...
Najdete u nás velký výběr vegetariánských a veganských produktů – tofu, tempeh,
seitan, rostlinná mléka, másla a sýry, salámy, párky, majonézy, miso, kimchi, …
Stáčíme ekologickou drogerii Tierra Verde na praní, úklid, domácnost a péči
o tělo, ...
Sledujte nás nově na Facebooku a Instagramu, kde sdílíme aktuální nabídky, cenové
akce a neunikne Vám žádná z našich novinek!
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň
a těšíme se na Vaši návštěvu.

ého krámku
v
a
r
d
Z
v
i
t
k
e
l
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K

Husovo náměstí č. 77, Český Brod
Otevírací doba: Po-Pá 8-17:00, So 8-11:00
info@zdravykramek.cz, http://zdravy-kramek.cz
Tel.: 776 478 992

@zdravykramek

@zdravykramek_

NABÍZÍME:

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

Vepřovou plec bez kosti – 109 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 199 Kč/kg
Vepřové koleno zadní – 159 Kč/kg

Akce platí od 27. 9. do 9. 10. 2021
na prodejně v Českém Brodě

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

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

tel.: 606 900 600
Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT
Likvidace autovraků všech značek
Pneuservis bez čekání
PO - PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00
SO:
09.00–13.00

PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO
ZÁMEČNÍKA
do dílny v Mochově.
Dobré pracovní
a platové podmínky.
Tel.: 607 773 557

Křemínská 153
282 01 PŘIŠIMASY
Mgr. Lenka StaĖková

Výuka angliþtiny
pĜeklady a tlumoþení
Ɣ Kurzy angliþtiny pro dČti, studenty i dospČlé
Ɣ PĜípravné kurzy k FCE a CAE, ¿remní kurzy
Ɣ PĜeklady a tlumoþení vþetnČ konferenþního
tlumoþení a pĜekladĤ s kulatým razítkem
tel: 723 855 166, 321 695 141
e-mail: aprogress@seznam.cz
www.a-progress.cz

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

MRAZÍRNY
Hledáme Skladníky
Nabízíme:
Práce na dvě směny PO–PÁ
Pravidelnou měsíční mzdu
Příspěvek na stravu
5 týdnů dovolené
Více info: Tomáš Haviar
MRAZÍRNY POLAR
Tel.: 724 319 952
U Cihelny 1074
E-mail: tomas.haviar@polar-cz.eu
Kostelec nad Černými lesy

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

esel

®

www.tc-nibe.cz

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

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

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 pozemku.
Inženýrské sítě se nachází na hranici pozemku. V případě zájmu nás
kontaktujte na:
koukola@a-trading.cz.

NÁBYTEK
JIŘINA MARKOVÁ / ČČESKÝ
E SK BROD
P
DOBA:
TKU PRACOVNÍ
NT NÁBY Y PPo-Pá 8.30 – 12.00
E
IM
T
R
O
OKÝ S
É CEN
JEME ŠIR
ROZUMN
13.00 – 16.30
PREFERU ÝCH VÝROBCŮ ZA
K
S
E
Č
D
So 8.30 – 11.00
O

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

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

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

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

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

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

Mgr. Michaela Seidlerová
advokátní kanceláĝ

..........abyste mČli život lehþí v ĜadČ obchodních i životních situací
•
•
•
•
•

Právní služby v oblasti obþanského, obchodního, pracovního i trestního a správního práva
Sepisování a revize smluv, jiných listin, výzev k plnČní, stížností, návrhĤ, žalob a podání
UdČlujeme právní porady a konzultace, zpracováváme právní rozbory a stanoviska
Zastoupíme Vás pĜed soudem þi správním orgánem
Vedeme komplexní právní agendu fyzických i právnických osob

PotĜebujete sepsat smlouvu, požádat o splátkový
kalendáĜ, prodat nemovitost, získat covidovou dotaci, podat návrh na osobní bankrot – oddlužení,
založit obchodní spoleþnost, vymoci z dlužníka
své pohledávky, vypoĜádat spoleþné jmČní manželĤ, zajistit obhajobu v trestním Ĝízení þi odvolat se
proti neoprávnČné pokutČ
...........rádi Vám pomĤžeme

Tel.: +420 603 158 836
KanceláƎ: Kollárova 1278, eský Brod /pƎízemí hotelu Apeyron/
web: www.akseidlerova.cz

e-mail: seidlerova@akseidlerova.cz

Kvalita, rychlost, diskrétnost, spolehlivost, takt, hospodárnost, slušnost
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LET
S VÁMI

uvtnet.cz

CHCETE STÁLOU PRÁCI
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nejezděte za prací až do Prahy, přidejte
se k celosvětově známé a úspěšné
ﬁrmě Marker vyrábějící lyžařské vázání.
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI:
Operátor výroby pro montáž lyžařského vázání
Údržbář (s vyhláškou 50 výhodou)

íční
Měs ční
a ro NY
MĚ
OD

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

VOLEJTE, PIŠTE:
E
727 831 985 |

marker@marker.cz

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy

SLEVA
NAPOŘÁD
Stabilní Nordic internet N+ bez závazku

60
Mb/s

495 Kč

395 Kč
měsíčně

30 Mb/s za 345 Kč měsíčně místo 395 Kč
100 Mb/s za 495 Kč měsíčně místo 595 Kč

www.nordictelecom.cz
Akce platí do 31. 10. 2021.

Překvapivá volnost

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

TECHNIK/ČKA + MECHANIK/ČKA balících/výrobních
balících/výrobníchstrojů
strojů

TECHNIK-ČKA/OPERÁTOR-KA
balících/výrobních
strojů s vyhláškou
Hledáme
balících/výrobních
Hledámetechnicky
technickyšikovné
šikovnékandidáty
uchazečena
napozici
poziceTechnik/čka
Technik/čkaa Mechanik/čka
a Mechanik/čka
balících strojů.
č.
50/1978
Sb.
strojů.
Vhodné
i
pro
ABSOLVENTY.
Vhodné i pro ABSOLVENTY – vše Vás naučíme.
Hledáme technicky šikovné uchazeče na pozice TECHNIK-ČKA/OPERÁTOR-KA balících/výrobPopisstrojů
pozice:
Náplň
práce:
ních
s vyhláškou Nabízíme:
pro elektro č.50/1978 Sb.Požadujeme:
• obsluha,
• velmivýrobní
zajímavé
plato- • SŠ vzdělání ideálně technic. směru v oboru
obsluha,kontrola,
kontrola, údržba
linky
elektro (mechanik – elektronik, elektrotechnik,
výrobní
linky vé objemů
ohodnocení
Náplň
práce:
• údržba
dodržování
stanovených
výroby
mechatronik, automechanik), maturita výhodou,
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• Chybí vám peníze na rekonstrukci
nebo modernizaci?
• Přerůstají vám současné splátky přes hlavu?
• Přemýšlíte jak zhodnotit úspory?
Vše umíme vyřešit! Přijďte na kávu a konzultaci.
Program pro děti, kolo štěstí, malování na obličej
Najdete nás v Českém Brodě
na Nám. Arnošta z Pardubic 38
(za kostelem vedle cukrárny)

Jarmila Stehlíková, 606 706 532
Andrea Lijertwood, 776 503 337

EXPANDUJ!
INOVUJ!

Nové trhy otevírají
nové možnosti.

Inovací produktu nebo
služby získáte náskok před
konkurencí.
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ALOKOVÁNO AŽ 12,6 MILIONŮ KČ
NAVŠTIVTE WEB

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

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.eu

www.rkbohemia.cz

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

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

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

VAŠE RODINNÉ

Specialisté na velké domácí spotřebiče, malé bílé
spotřebiče, elektroniku i černou techniku.

Krále Jiřího 20, 282 01 Český Brod
www.dmelektro.cz

