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Náměs  
V době, kdy ruská agrese pro   Ukrajině ničí životy, obydlí a rozvrací celá společenství lidí žijících jen nedaleko od nás, 
je opravdu ob  žné psát o běžných věcech. Stejně jako se o to snažíme my, také kolem Kyjeva nebo na jižní či východní 
Ukrajině do února plánovali, investovali a zvelebovali prostředí ve svých obcích a městech. Nyní je civilní infrastruktura 
na Ukrajině bezohledně ničena.
Přehled dokončených českobrodských projektů za posledních pět let jsme chtěli vydat o něco dříve, nakonec jsme Vám 
útlou brožurku doručili do schránek až koncem dubna. Obsahuje výběr 65 projektů, které se ve městě od roku 2017 
podařilo dokončit. Podívejte se spolu s námi na to, jak se naše město mění. Mnoho se toho ale také za  m nepovedlo, na 
řadu zlepšení čekáme dlouho, mnohé jde až příliš pomalu. Jedním z takových témat je rekonstrukce obou našich náměs  . 
Má-li město před sebou nějaký úkol, který jej má posunout mezi moderní středočeská města, je to paradoxně obnova 
jeho historického centra. Před více než čtyřmi lety jsme ve zpravodaji téma náměs   podrobněji rozebírali. Dílem pro jiné 
priority, dílem z fi nančních důvodů, náměs   na svůj hvězdný okamžik stále čeká. Diskuse ale pokračuje a zdá se, že velká 
část současných zastupitelů obnovu středu města, kde se potkáváme a na který chceme být hrdí, vidí podobně.
Obě náměs   tvoří rozsáhlé prostranství zahrnující většinu středověké rozlohy města. Jeho podoba se dodnes drama-
 cky nezměnila. Ve 20. stole   přišlo několik demolic, zřízení travnatých a keřových ploch a hlavně automobily. Od 

90. let proběhla částečná rekonstrukce Husova náměs  , okolí kostela a chodníků. Poté práce ustaly. Na přelomu let 
2016 a 2017 město upravilo zeleň, odstranilo nevhodné dřeviny a vysadilo několik lip. Opravy soukromých fasád kaž-
doročně podporujeme dotačním programem a město se více věnuje svým budovám – opravilo hlavní budovu radnice 
a nyní opravuje i budovu č. p. 56. Náměs   je výkladní skříní Brodu a mělo by sloužit všem občanům města k různoro-
dým ak  vitám. Měli bychom sem rádi chodit a cí  t se tu dobře. Mělo by být místem, kterým se můžeme pochlubit ná-
vštěvě. Příjemnější prostředí a širší chodníky podní   vznik kaváren a restaurací, na jejichž nedostatek jsou občas slyšet 
stesky. Jedním z problémů je doprava a parkování, ale nejde o to auta vymís  t, ale zlepšit pohodlí pěších. Mělo by dojít 
k ucelení centrálního prostoru náměs   mezi sousoším Svaté rodiny a budovou č. p. 1 a přestavbě středové komuni-
kace podél masných krámů. Na celkové řešení čeká také okolí pomníku Prokopa Velikého. Dnes je moderní chodníky 
a komunikace spojit do jedné úrovně, nezbytné je sjednocení mobiliáře a promyšlené doplnění zeleně, hlavně vhod-
ných stromů, pro zlepšení klimatu.
Nebude to jednoduché. Projekt obnovy arch. Koubka z roku 2008 s platným stavebním povolením už zastaral a město 
potřebuje nový. Do jeho přípravy se musí zapojit nejen architek   a památkáři, ale i podnikatelé, odborníci na dopravu 
a hlavně veřejnost včetně lidí, kteří v centru bydlí. Na zadání, které defi nuje účely, funkce a zájmy, které se zde mají 
potkávat a odehrávat, velmi záleží. Jaký postup město zvolí, bude už záležet na nových zastupitelích zvolených na 
podzim tohoto roku.
Milí čtenáři, přeji vám příjemné čtení

Tomáš Klinecký, místostarosta
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Jak jsme vás již informovali, naše město se při-
pojilo k pomoci ukrajinským uprchlíkům. Těch 
je na Českobrodsku několik set, převážně jde 
o maminky s dětmi. Ubytování pro několik de-
sítek z nich jsme zajis  li v internátu liblické 
střední školy a další lidé se postupně stěhují do 
bývalé ubytovny veterinární nemocnice, kterou 
má město bezplatně k dispozici a nouzově ji pro 
ubytování uprchlíků upravilo. Řada uprchlíků je 
ubytována také v soukromí. 

Rada města na jednání dne 6. 4. vybrala zpraco-
vatele projektové dokumentace na rekonstrukci 
střechy domova ANNA včetně požárně bezpeč-
nostního řešení a energe  ckých úspor. Dlouho 
vyhlížená rekonstrukce by měla proběhnout 
v příš  m roce. Rada také souhlasila s vyhlášením 
zakázky na dodavatele úsekového měření na sil-
nici I/12 u Benziny a vybudování parkovacích míst 
za pavilonem F v nemocnici. Obousměrné měře-
ní rychlos   by mělo zvýšit bezpečnost provozu 
v problema  ckém úseku včetně bezpečnos   
pěších účastníků jdoucích směrem do Zahrad 
a dále do Dolánek. Parkoviště za dětským pavi-
lonem by mělo zlepšit parkování kolem ordinací 
odborných lékařů během dne. 

Na dalším jednání dne 13. 4. rada města schvá-
lila darovací smlouvu se společnos   ORESI, a. s., 
kterou byly městu darovány dvě kuchyně pro 
potřeby ukrajinských uprchlíků. Rada také zruši-
la veřejnou zakázku na chodník, výměnu vodo-
vodu a opravu kanalizace v ulici Tuchorazská od 
pivovaru po ulici Na Ku  lce. S ohledem na nově 
zjištěnou nedostatečnou kapacitu vedení dojde 
k úpravě projektu na oddílnou kanalizaci. 

Mnoho Ukrajinek a Ukrajinců již získalo zaměst-
nání, postupně se také rozeběhly jazykové kurzy 
češ  ny a začínají také tzv. adaptační kurzy pro 
dě  . Občané, neziskovky i fi rmy také nadále 
pomáhají. Pokračuje veřejná sbírka na pomoc 
ukrajinským uprchlíkům na transparentním 
účtu města č. 115-5895210297/0100. Potvrzení 
o daru vystaví na žádost dárce fi nanční odbor 
městského úřadu, email jedlickova@cesbrod.cz. 
Vám všem, kteří pomáháte, patří obrovský dík. 

S ohledem na avizovanou pokládku nadzem-
ního vedení společnos   ČEZ Distribuce v Nové 
ulici v Liblicích rada města prodloužila termín 
dokončení chodníků na jaro příš  ho roku. Rada 
dále odsouhlasila výběr dodavatele na nové 
povrchy chodníků v Havlíčkově ulici a souhla-
sila s podáním žádos   o dotaci na výsadbu 
37 stromů v městském parku u Pivovarského 
rybníka. Rada města rovněž schválila smlou-
vu na zpracování jednotného vizuálního stylu 
města včetně loga s p. Lukášem Hejčem, který 
obdobné služby poskytoval rovněž městu Úva-
ly. Grafi cký návrh, který bude dále podrobně 
rozpracován, vzešel z výběrového řízení. 

Dne 20. 4. se v obřadní síni radnice konalo jed-
nání zastupitelstva, které schválilo rozpočtové 
opatření č. 2 k letošnímu rozpočtu města. Na 
straně výdajů byl navýšen například příspě-
vek technickým službám na opravy komunikací 
a chodníků a vyčleněna položka na nákup pře-
nosného radaru pro městskou policii. Zastupitel-
stvo dále rozdělilo dotaci z ministerstva kultury 
na opravy českobrodských památek a schválilo 
fi nanční spoluúčast města, a to na městské hrad-
by, kostel sv. Gotharda a restaurování schodiště 
v budově č. p. 70.

Rada města na jednání dne 6. 4. jmenovala 
ředitelkou Střední školy managementu a grafi -
ky (dříve SOŠ Liblice) Ing. Darinu Doškářovou. 
Paní ředitelce se daří zlepšovat úroveň i pres  ž 
střední školy, kterou město nedávno převzalo do 
své správy, a chce ji dále rozvíjet. Rada města 
také doporučila schválit veřejnoprávní smlouvy 
s obcemi, jejichž žáci navštěvují českobrodské 
základní školy. Poplatek na 1 žáka hrazený jed-
notlivými obcemi městu se pro příš   školní rok 
navyšuje na 8.000 Kč. 

Krátce z města

ZUŠ Český Brod vyhlásila termíny talentových 
zkoušek k jednotlivým oborům, a to od 26. 5. 
do 7. 6. K talentovým zkouškám není nutná pří-
prava. Bližší informace najdete na webu školy 
v odkazu talentové přijímací zkoušky. Před účas-
  u zkoušky je třeba vyplnit přihlášku ke studiu, 

která je na webu školy a rezervovat si termín 
zkoušky. Před absolvováním zkoušky si na webu 
školy prostudujte přijímací kritéria jednotlivých 
oborů.
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Na jednání dne 27. 4. rada města vzala na vědo-
mí výsledky veřejné zakázky technických služeb 
na rekonstrukce povrchů ulic Vítězná a Slezská 
a opravu komunikací, které proběhnou v letošní 
sezóně. Rada také souhlasila s podáním žádos-
  do středočeského fondu na opravu vozovky 

v Zahradách a v úseku Palackého ulice od ulice 
28. října k čerpací stanici MOL. Vozovka je po-
ničena výkopem po novém vodovodním přiva-
děči. Polovina vozovky bude opravena v rámci 
projektu. Dotace od kraje by měla pokrýt nákla-
dy na opravu druhé poloviny. Město dopisem 
vyzvalo obyvatele Zahrad, aby si před vybudo-
váním nového povrchu zajis  li zřízení vodovod-
ních přípojek.

Dne 21. 4. se u veřejné pece ve Štolmíři kona-
lo za účas   našich ukrajinských přátel vypékání 
tradiční křesťanské pasky (ukrajinská obdoba 
mazance).

Město vyhlásilo Výzvu k podávání žádos    o do-
tace v rámci Programů podpory sportu, kultury 
a volného času. Výzva se týká programu č. 3, 
Podpora inves  čních a neinves  čních akcí NNO. 
Předpokládaná alokace je 500  s. Kč pro inves-
 ční akce a 500  s. Kč pro akce neinves  ční. 

Lhůta pro podání žádos   je do 18. 5.

Nový pavilon ZŠ Žitomířská získal pravomocné 
stavební povolení. Po MŠ Kollárova, která získala 
stavební povolení v březnu, jsme udělali důležitý 
krok také v přípravách českobrodské čás   Svaz-
kové školy Český Brod - Doubravčice. V přístavbě 
bude 13 kmenových tříd, kabinety, školní klub 
a sportovní hala. Druhá část svazkové školy se 
14 třídami vyroste v obci Doubravčice. K fi nan-
cování této inves  ce chce Dobrovolný svazek 
obcí Český Brod – Doubravčice využít prostřed-
ky z programu Prstenec MŠMT i příspěvky obcí, 
které chtějí na škole par  cipovat. 

V pondělí 25. 4. se v radničním sále konalo veřej-
né setkání a diskuze s navrhovateli projektů do 
par  cipa  vního rozpočtu Broďáci Brodu. Letos 
se sešlo 21 návrhů, které se ucházejí o 600.000 Kč. 
Účastníci měli možnost se k jednotlivým návr-
hům vyjádřit, navrhovatelé pak mohli své nápa-
dy před ostatními prezentovat. S předs  hem se 
poté podařilo získat kladná koordinovaná stano-
viska k předloženým návrhům. Hlasování proto 
bude zahájeno již 16. 5. a hlasovat budete moci 
až do 6. 6. Návrhy najdete na www.brodacibro-
du.cz v sekci galerie návrhů.

Zastupitelstvo města také schválilo Plán roz-
voje sportu na následující období a vyslovilo 
souhlas s projektovým záměrem Regionální-
ho muzea v Kolíně na vybudování depozitáře 
v areálu ZZN. V případě dohody se Středočes-
kým krajem by zde mohly být v budoucnu sou-
středěny cenné historické sbírky muzea včetně 
restaurátorských dílen a vznik depozitáře by 
rovněž pomohl odblokovat rekonstrukci histo-
rické budovy Podlipanského muzea arch. Anto-
nína Balšánka.

Zastupitelstvo dále na jednání dne 20. 4. schválilo 
dodatky ke smlouvám na zajištění dopravní ob-
služnos   a rozdělilo fi nanční příspěvky spolkům 
v rámci programu č. 1 a 2 Programů podpory 
sportu, kultury a volného času. Zastupitelstvo 
rovněž schválilo aktualizovanou vyhlášku o zřízení 
městské policie. S ohledem na blížící se zářijové 
komunální volby zastupitelstvo stanovilo počet 
svých členů pro příš   volební období na 21. 

Blokem bodů na jednání zastupitelstva dne 20. 4. 
byly opět inves  ční akce, které město může 
připravovat a posléze realizovat. Jde o parko-
vací místa v Jungmannově ulici, rekonstrukci 
chodníků v Tuchorazské ulici včetně poslední-
ho úseku u křižovatky s ulicí Palackého, rekon-
strukci vodovodu, vybudování oddílné kana-
lizace a obnovu povrchů v ulici K Dolánkám, 
snížení energe  cké náročnos   budovy č. p. 282 
(hlavní budova nemocnice), kompletní rekon-
strukci ulice Ruská, chodník a cyklostezka do 
Štolmíře, rozšíření ulice Průmyslová, lávku přes 
Šemberu pod Malechovem a konečně fasádu 
a energe  cké úspory hlavní budovy ZŠ Tyršova 
č. p. 68. Některé z těchto akcí jsou již částečně 
rozpracovány, příprava jiných město teprve čeká. 
S budoucí náplní i majetkoprávním uspořádáním 
areálu bývalého koupaliště souvisí příprava ob-
novy komunikace a parkovacích míst u areálu na 
Ku  lce. Město stále jedná s TJ Slavoj Český Brod 
o směně bývalého koupaliště za tzv. horní hřiště 
u ZŠ Žitomířská. 
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5Věstník

Body projednávané radou města dne 6. 4. 2022
  1.  Doporučení schválení rozpočtového opatření 

č. 2 k rozpočtu 2022
  2.  Doporučení schválení dodatků smluv k doprav-

ní obslužnos   - ukončené smlouvy k 31. 12. 2021
  3.  Přidělení fi nančních prostředků z programů 

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

  4.  Přidělení fi nančních prostředků z programů 
podpory sportu, kultury a volného času - Pro-
gram č. 2

  5.  Doporučení vydání obecně závazné vyhlášky 
města Český Brod o zřízení městské policie

  6.  Vnitřní předpis „Pravidla pro přijímání a vyřizo-
vání pe  c a s  žnos  “

  7.  Státní fi nanční podpora v programu regenera-
ce MPR a MPZ v roce 2022

  8.  Výsadba v Jiráskových sadech
  9.  Vyhodnocení nabídek na záměr prodeje vozi-

dla UNC z majetku Městských lesů
10.  Souhlas se zadáním veřejné zakázky - Úsekové 

měření rychlos   na I/12
11.  Veřejná zakázka na vybudování parkovací plochy 

u pavilonu F v areálu nemocnice Český Brod
12.  Oprava chodníků Liblice, ul. Nová - Dodatek č. 1
13.  Zajištění sta  ky budovy č. p. 56, budova MěÚ 

Český Brod - revokace usnesení č. 103/2022
14.  Stavební úpravy chodníků v ulici Havlíčkova
15.  Smlouva o dílo - Projektová dokumentace na 

opravu střechy Domov Anna
16.  Vyhlášení záměru - Nájem čás   pozemku v ulici 

Žižkova
17.  Výpůjčka čás   pozemku v ulici v Chobotěu
18.  Bezúplatný převod čás   pozemku v ulici v Cho-

botěu
19. Převod inventáře města na CVIK
20.  Žádost společnos   ProMedicus Home Care 

Services s. r. o. na slevu z nájemného
21.  Roční zpráva o stavu provozovaného vodohos-

podářského majetku města Český Brod za rok 
2021

22.  Nabídka umístění Z-BOXu v Českém Brodě
23.  Šemberské stezky, smlouva o spolupráci
24.  Veřejnoprávní smlouvy s obcem ohledně zajiště-

ní školní docházky
25.  Výroční zprávy příspěvkových organizací s vý-

jimkou základních a mateřských škol za rok 2021
26.  Jmenování ředitelky příspěvkové organizace 

Střední školy managementu a grafi ky
27.  Volba dalšího člena komise pro územní rozvoj, 

stavebnictví a dopravu
28.  Počet členů zastupitelstva pro následující vo-

lební období
29.  Prezentace návrhů jednotného vizuálního stylu
30.  Informace - Plán rozvoje sportu
31.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace
32.  Informace - Zápis z jednání komise pro školství 

ze dne 28. 3. 2022
33.  Úprava dopravního režimu vjezdu na prostran-

ství bývalého ZZN

Body projednávané radou města dne 13. 4. 2022
  1.  ANNA Český Brod - Schválení dodatku č. 1 k ve-

řejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2022
  2.  Souhlas s uzavřením darovací smlouvy na vyba-

vení kuchyní se společnos   Oresi s. r. o.
  3.  Záměr na prodej volné bytové jednotky č. 59/4 

Suvorovova
  4.  Revokace usnesení č. 116/2022 a zrušení zadá-

vacího řízení na VZ „Český Brod, ul. Tuchorazská 
- Rekonstrukce chodníku, výstavba vodovodní-
ho řadu včetně přípojek a oprava kanalizace“

Body projednávané zastupitelstvem města dne 
20. 4. 2022
  1.  Schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpoč-

tu 2022
  2.  Schválení dodatků smluv k dopravní obslužnos-

  - Ukončené smlouvy k 31. 12. 2021
  3.  Přidělení fi nančních prostředků z programů 

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

Věstník
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  4.  Přidělení fi nančních prostředků z programů 

podpory sportu, kultury a volného času - Pro-
gram č. 2

  5.  Souhlas s přije  m a rozdělením státní fi nanční 
podpory z rozpočtu MK ČR Programu regenera-
ce MPR a MPZ v roce 2022

  6.  Obecně závazná vyhláška města Český Brod 
o zřízení městské policie

  7.  Veřejnoprávní smlouvy s obcemi ohledně zajiš-
tění povinné školní docházky

  8.  Darování pozemku pod hradbami
  9.  Bezúplatný převod čás   pozemku v ulici V Cho-

botě
10.  Narovnání vlastnických vztahů v ulici Žitomíř-

ská a Komenského
11.  Souhlas s přípravou a realizací inves  ční akce 

Rekonstrukce chodníku a vybudování parkova-
cích míst v ulici Jungmannova

12.  Souhlas s přípravou a realizací inves  ční akce 
Rekonstrukce chodníku v ulici Tuchorazská

13.  Souhlas s přípravou a realizací inves  ční akce 
Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a nová 
dešťová kanalizace v ulici K Dolánkám

14.  Souhlas s přípravou a realizací inves  ční akce 
Snížení energe  cké náročnos   budovy č. p. 282

15.  Souhlas s přípravou a realizací inves  ční akce 
Oprava fasády č. p. 68 ZŠ Tyršova

16.  Souhlas s přípravou a realizací inves  ční akce 
Kompletní rekonstrukce ulice Ruská

17.  Souhlas s přípravou a realizací inves  ční akce 
Chodník a cyklostezka do Štolmíře

18.  Souhlas s přípravou a realizací inves  ční akce 
Rozšíření komunikace Průmyslová

19.  Počet členů zastupitelstva pro následující vo-
lební období

20.  Plán rozvoje sportu
21.  Informace - Zápisy z jednání fi nančního výboru
22.  Souhlas s přípravou a realizací inves  ční akce 

Komunikace a parkovací místa na Ku  lce
23.  Souhlas s přípravou a realizací inves  ční akce 

Lávka přes Šemberu v areálu Pod Malechovem
24.  Informace - Informace o postupu jednání 

o prodeji čás   pozemku parc.č. 413/6
25.  Souhlas s přije  m dotace pro DSO Český Brod - 

Doubravčice (Adaptační skupiny)

26.  Souhlas s přije  m dotace pro DSO Český Brod - 
Doubravčice (Jazykové kurzy)

27.  Resort An  co - souhlas se zcizením předmětu 
zástavy, dodatek č. 2 ke smlouvě o příspěvku

28.  Depozitář Regionálního muzea v Kolíně - Sou-
hlas se záměrem projektu

Body projednávané radou města dne 27. 4. 2022
  1.  Smlouva o dílo na těžební činnost harvestoro-

vou technologií
  2.  Dodatek ke kupní smlouvě na prodej kula  ny 

a vlákniny - 2. Q 2022
  3.  Vyhodnocení nabídek na záměr prodeje speci-

álního přívěsu (podvalu) z majetku Městských 
lesů

  4.  Veřejné zakázky na opravu vozovky a chodníků 
ve Slezské a Vítězné ul., turbo - Technické služby

  5.  Technické služby města Český Brod - Povolení 
čerpání RF

  6.  ZŠ Žitomířská - Povolení čerpání RF
  7.  Kateřina Lasáková - CANDY SOAP - odsouhlasení 

vložených nákladů do rekonstrukce nebytových 
prostor v č. p. 202 - areál ZZN - NEZAŘAZENO

  8.  Dotace ze Středočeského Fondu homogenizace 
krajské dopravní infrastruktury

  9.  Modernizace veřejného osvětlení ve městě 
Český Brod

10.  Žádost o prodloužení nájmu v č. p. 25 Arnošta 
z Pardubic, Český Brod - M‘am‘aloca, o. p. s.

11.  Nájem čás   pozemku v ulici Žižkova
12.  Dohoda o ukončení nájmu pozemku
13.  Schválení věcného břemena pro ČEZ Distribu-

ce, a. s - ul. Klučovská, p. č. 722/2 k.ú.
14.  Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování se 

Středočeským krajem
15.  Informace - Přehled smluv týkající se pozemků 

- nájemní, pachtovní, o výpůjčce
16.  Informace - Zápis z jednání komise pro územní 

rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 4. 4. 2022
17.  Informace - Zápis z jednání komise bezpečnos   

7. 3. 2022
18.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace
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1. Fotopoint – panorama Českého Brodu – Petr Fořt (162.500 Kč)
Jde o zhotovení originálního přenosného fotopointu ve stylu obřího 
obrazového rámu s posezením a panorama  ckým začleněním Čes-
kého Brodu. Zde pořízené fotografi e by mohly sloužit k archivaci do 
rodinného alba nebo k okamžitému zaslání přátelům, na instagram, 
facebook apod.
Umístění: kopec Malechov, prostor u místního hřbitova

2. Barevné hřiště Cihelna - Simona Kmochová (75.000 Kč)
Ideou návrhu je namalovat hry speciálními barvami na stávající beto-
nový plácek a vytvořit tak místo, kde by rodiče s dětmi mohli ak  vně 
trávit čas venku. Hry dě   rozvíjí, vzdělávají a pomáhají je socializovat. 
Dě   mají možnost vymýšlet a nastavovat si vlastní pravidla a dodržo-
vat je.
 Umístění: betonový plácek u oploceného hřiště mezi sídlištěm Na Ci-
helně a ulicí 28. října Český Brod. 

3. Barevné hřiště stezka Štolmíř – Simona Kmochová (87.000 Kč)
Zde jde také o namalování her speciálními barvami, tentokrát na stá-
vající stezce v oblas   Útulna. Osm různorodých ak  vit by bylo rozmís-
těno po celé trase stezky v krátkých rozestupech, aby na sebe hezky 
navazovaly a přiměly dě   bez ohledu na jejich věk k procházce. 
Umístění: stezka mezi Štolmíří a Českým Brodem.

4. Nový kabát pro staré kvě  náče – Irena Fuksová (37.000 Kč)
Cílem návrhu je zkrášlit 35 stávajících betonových kvě  náčů, které 
jsou rozmístěné po celém městě. Kvě  náče by se měly očis  t, vyrov-
nat, natřít penetrací a osadit převislými rostlinami.
Umístění: převážně v centru města Český Brod, na sídliš   a na Škvá-
rovně.

5. Cesta kolem kapličky – Irena Kuklová (150.000 Kč)
Návrh počítá s realizací zpevněné ces  čky – zpevněného úseku od no-
vých domků Ve Staré vsi (u křižovatky s ulicí Školní) vedeným za po-
mníčkem Panenky Marie a Stromem svobody směrem k autobusové 
zastávce “SOŠ” na ul. Školní směr Český Brod. Zpevnění je navrženo 
s ohledem na dodržení přírodního vzhledu prostranství.
Umístění: ulice Školní a Ve Staré vsi, Liblice.

Do rozhodování o 600.000 Kč jde 17 návrhů
Hlasujte na www.brodacibrodu.cz
Rádi vám pomohou přímo v knihovně nebo v infocentru!
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6. Park 25/malá lezecká stěna/boulder – Jaroslav Pažout (396.189 Kč)
V návrhu jde o vybudování boulderu a případně další klidové zóny, ne-
jen pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny další věkové skupiny na dvoře 
u domu na náměs   Arnošta z Pardubic č.p. 25, který je v současnos   
zčás   využíván jako prostor pro volnočasové ak  vity dětské skupiny 
a částečně jako veřejné parkoviště.
Umístění: dvůr č. p. 25, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod

7. Hřiště i pro větší dě   – Alexandra Kecová (372.000 Kč)
Jde o umístění 4 herních prvků pro starší dě  . Hlavním herním prvkem 
je lanovka, která nabídne na 26 m lana 22 m jízdy, a která u nás za  m 
chybí. Závěsný kolotoč a Rodeo (kombinace pružinového houpadla 
a kolotoče) nabízí využi   pro jedno dítě, tak pro skupinku dě  . Dalším 
prvkem pro trénink rovnováhy je balanční smajlík. 
Umístění: Hálova zahrada, ul. Tuchorazská, Český Brod.

8. Rekul  vace prostoru před knihovnou/infocentrem – Barbora Hof-
fmannová (250.000 Kč)
Návrh vymysleli v deváté třídě ZŠ Tyršova. Jde o kul  vaci malého parku 
před CVIKem (knihovnou) s cílem vytvoření příjemného odpočinkové-
ho místa v srdci města. Cílem je zakoupení nového mobiliáře, upravení 
studny a výměna povrchu stávajících ces  ček s dlažbou za mlatový po-
vrch, kde by se žáci podíleli svépomocí.
Umístění: náměs   Arnošta z Pardubic před č. p.1, číslo pozemku 923/8, 
Český Brod.

9. Veřejná pítka – osvěžení pro všechny Broďáky! – Jiří Havlíček 
(362.000 Kč)
Cílem návrhu je zvýšení komfortu občanů při užívání veřejných pro-
stranství, kdy by se na třech frekventovaných místech vybudovala tři 
veřejná městská pítka. 
Umístění: Český Brod – park Škvárovna, na konci ulice V Lukách za ve-
terinární stanicí, rozces   Liblice – parčík s dětským hřištěm.

10. Psí park – Eva Zhřívalová (198.263 Kč)
Ideou návrhu je vybudování oploceného prostoru, který je určený pro 
psy k venčení a hraní bez vodítka. Park by byl vybaven košem na psí 
exkrementy, různými překážkami a prolézačkami, které by sloužily 
především k zábavě psů (nikoliv k výcviku) a k sousedskému setkávání 
„pejskařů“.
 Umístění: parc. č. 2088 a parc. č. 2089 a část pozemku parc. č. 199/2 
v k.ú. Český Brod.

11. Renovace vybavení čekárny dětského oddělení – Markéta Havlíč-
ková (135.000 Kč)
Cílem návrhu je zakoupení vybavení, které by vytvořilo příjemné pro-
středí u dětských lékařek MUDr. Košnářové a MUDr. Drahoňovské, jež 
je ve velmi neutěšeném stavu. Jde o nové lavice, věšák, kryt na topení, 
přebalovací pulty, stolek a židličky, nástěnné herní panely a výmalbu. 
Umístění: Žižkova 282, Český Brod – pavilon F.
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12. Lavičky u stezky Bře  slava Jedličky-Brodského – Markéta Havlíč-
ková (110.000 Kč)
Návrh počítá s umístěním drobného mobiliáře – laviček – podél oblí-
bené pěší trasy z Brodu do Liblic. V místě, kde se cesta nachází poblíž 
rybníků, také s instalací stolu a dvojice laviček, které by se zde hodily 
pro kratší odpočinek, piknik či relaxaci v přírodě.
Umístění: stezka Bře  slava Jedličky-Brodského, Český Brod.

13. Lávka přes Kounický potok – Markéta Havlíčková (120.000 Kč)
Návrh umisťuje kládovou lávku jako propojení pěších cest Topolka 
a asfaltová cesta na Štolmíř. Lávka by měla být instalována poblíž Útul-
ny, která je frekventovaným místem pro pěší. Propojení by mělo být 
doplněno průsekem zeleně mezi těmito cestami.
Umístění: lávka přes Kounický potok poblíž Útulny, Český Brod.

14. Vánoční osvětlení / náměs   varianta A – Petr Fořt (305.452 Kč)
Cílem návrhu je doplnění vánočního osvětlení tak, aby náměs   vypa-
dalo výzdobou ve vánočním čase alespoň trochu více kompaktněji. Jde 
o zakoupení nového osvětlení pro 10 stromů, 4 sakury a 3 lampy ve-
řejného osvětlení na prostřední komunikaci. Ze 42 stromů by jich bylo 
nasvíceno 29, dále pak 4 sakury a 3 lampy.
Umístění: nám. Arnošta z Pardubic a Husovo náměs   Český Brod.

15. Vánoční osvětlení / náměs   varianta B – Petr Fořt (389.345 Kč)
I tady je cílem návrhu doplnění vánočního osvětlení tak, aby bylo kom-
paktnější, a ještě více navodilo vánoční atmosféru v centru města. 
Jde o zakoupení nového osvětlení pro 19 stromů, 4 sakury a 3 lampy 
veřejného osvětlení na prostřední komunikaci. Ze 42 stromů by jich 
bylo nasvíceno 38, dále pak 4 sakury a 3 lampy veřejného osvětlení 
v prostřední ulici. 
Umístění: nám. Arnošta z Pardubic a Husovo náměs   Český Brod.

16. Oživení dětského hřiště u radnice – Andrea Hradecká (55.000 Kč)
Záměrem návrhu je revitalizace stávajícího dětského hřiště v parku ve-
dle radnice. Úprava prostoru bude spočívat v doplnění dětského hřiště 
o pískoviště, nové koše, dvě lavičky a sezónní zahradnické práce. 
Umístění: náměs   Husovo, Český Brod.

17. Fotbalové branky a basketbalové koše k volnému sportování 
– Mar  n Novák (40.000 Kč)
Cílem návrhu je instalace fotbalových branek a basketbalových košů 
v oblas   cesty mezi Českým Brodem a Štolmíří, tzv. Útulna, které by 
mělo přinést větší sportovní vyži   ve venkovním prostoru, obzvláště 
dětem. 
Umístění: stezka mezi Štolmíří a Českým Brodem.
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1.  Lávka mezi stezkou BJB a obchodní zónou – Ja-
roslav Jirků (350.000 Kč)
Ani částka 400.000 Kč, která je dle pravidel 
nejvýše možná pro rozpočet jednoho návrhu, 
nestačila na jeho realizaci. Jeden z dotčených 
pozemků případné stavby dřevěné lávky patří 
Státnímu pozemkovému úřadu a nemáme sou-
hlas k realizaci. V případě instalace lávky chybí 
také navazující stávající cesta. S ideou návrhu se 
v budoucnu počítá ve studii území v oblas   Cuk-
rovaru a ul. Prokopa Velikého. 

2.  Bleší trhy s doprovodným programem – Lucie 
Pivoňková (70.000 Kč)
Na žádost navrhovatelky byl návrh stažen a bude 
řešen jinou cestou.

3.  Vánoční osvětlení / Palackého – Suvorovova 
varianta C – Petr Fořt (383.440 Kč)
Při kontrole rozpočtu návrhu bylo zjištěno, že 
celkového náklady na realizaci by překročily 
částku 400.000 Kč.

4.  Ne Ruská, ale Ukrajinská ulice!!! – Petr Fořt 
(15.000 Kč)
Návrh nebyl postoupen ke hlasování, protože 
o přejmenování ulice musí rozhodovat zastupi-
telstvo města. 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošního roč-
níku par  cipa  vního rozpočtu Broďáci Brodu. Bu-
deme rádi za vaši zpětnou vazbu a připomínky, kte-
ré můžete napsat do dotazníku po přidělení hlasů. 

Petra Ištvániková, koordinátorka par  cipace

Návrhy, které nepostoupily ke hlasování

1. Lávka mezi stezkou BJB a obchodní zónou 2. Bleší trhy s doprovodným programem

3. Vánoční osvětlení / Palackého 4. Ne Ruská, ale Ukrajinská ulice!!!
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Díky dřívějšímu administra  vnímu vyřízení při posuzování návrhů můžeme spus  t hlasování o vítězný pro-
jekt Broďáci Brodu dříve! Od 16. května do 6. června 2022 se můžete kdokoliv zapojit do veřejného rozho-
dování o využi   600.000 Kč, které byly určeny pro letošní ročník par  cipa  vního rozpočtu. Rozhodovat se 
bude v on-line hlasování dostupném na webu www.brodacibrodu.cz. O vaši podporu se uchází 17 z celkem 
21 podaných návrhů. 

Jak a kdy se bude hlasovat?
Tak jako v loňském roce všechny návrhy s popisem, 
cenou realizace, umístěním v mapce i doprovod-
nými fotografi emi najdete na www.brodacibrodu.
cz. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné 
návrhy. Jednomu návrhu však může dát maximál-
ně jeden kladný nebo jeden záporný hlas. Záporný 
hlas může udělit jen v případě uplatnění minimál-
ně dvou kladných hlasů. Každý hlasující vybírá ze 
17 zaslaných návrhů, přičemž lze využít 5 kladných 
a 2 záporné hlasy. Pokud nemá hlasující sám mož-
nost se do akce online zapojit a nemá například 
doma internet, může využít asistenci a počítač 
s internetem v místní knihovně nebo v infocentru. 
Stačí mít u sebe jen telefon. Hlasování bude vždy 
ověřeno pomocí unikátního SMS kódu přidělené-
ho k telefonnímu číslu hlasujícího.

Jak bude probíhat zpracování výsledků?
Po 6. červnu se sečtou, případně odečtou, všech-
ny hlasy pro jednotlivé návrhy a na základě získa-
ných hlasů se sestaví výsledkový žebříček. Na jeho 
základě se rozdělí fi nanční prostředky potřebné 

pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který 
získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených 
fi nančních prostředků. Pokud fi nanční prostřed-
ky nebudou dostačovat na realizaci následujícího 
návrhu, bude autorovi nabídnuto realizovat návrh 
s omezeným rozpočtem. Pokud autor nabídku od-
mítne, bude realizován následující projekt. Jestliže 
se umís   na shodném místě v žebříčku dva či více 
návrhů se stejným počtem hlasů, realizuje se návrh 
s nejvyšším rozpočtem. V případě, že budou vybrány 
k realizaci dva či více návrhů, které se vylučují, 
bude realizován návrh s vyšším počtem hlasů.

Co bude dál?
Předpokládáme, že nejpozději v polovině června 
budeme jasně vědět, které návrhy zvítězily a po-
stoupily k realizaci. Té se ujme odbor rozvoje ve 
spolupráci s autorem návrhu. Poté nás čeká vy-
hodnocení letošního ročníku a případná úprava 
pravidel, která předložíme zastupitelstvu města ke 
schválení a k realizaci v roce 2023.

Petra Ištvániková, koordinátorka par  cipace

Který ze 17 návrhů letos zvítězí?

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ S AUTORY NÁVRHŮ BROĎÁCI BRODU
V pondělí 25. 4. 2022 se od 17.30 hod. konalo v radničním sále veřejné setkání a diskuze s na-
vrhovateli projektů, které byly podány v rámci par  cipa  vního rozpočtu Broďáci Brodu. Letos 
se sešlo celkem 21 návrhů, které se ucházely o 600.000 Kč. Po přezkoumání jejich realizova-
telnos   jde ke hlasování, jež startuje 16. 5. 2022, 17 z nich. Z akce je pořízen videozáznam 
zveřejněný na h  ps://www.youtube.com/user/mestoceskybrod. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Osobnost města Český Brod 2022

Z radnice12

Opět se nám po roce naskytne příležitost setkat se při slavnostním předávání ocenění Osobnost města 
Český Brod. Tentokrát se ceremoniál odehraje o pár dní později než bývalo zvykem, a to ve středu 15. 6. 
od 16 hodin v parčíku před zvonicí na náměs   Arnošta z Pardubic.

Ocenění má svou tradici již od roku 2012, kdy teh-
dy ještě v anketě Osobnost roku získal ocenění 
Ing. Jaroslav Petrásek, který dosáhl ocenění Mezi-
národního olympijského výboru za fi latelii, Vít Sa-
hula za zisk stříbrné medaile na Mistrovství Evropy 
v kategorii juniorů v kulturis  ce, Ondřej Hollas za 
sportovní úspěchy ve veslování, družstvo žen od-
dílu nohejbalu, Božena Holubová za významné ži-
votní jubileum a Mgr. Fran  šek Janík za celoživotní 
přínos pro SOŠ Liblice.

V dalších ročnících se osobnos   oceňovaly již v kate-
goriích: výrazný úspěch jednotlivec, výrazný úspěch 
skupina, celoživotní přínos pro město a v kategorii 
hrdinský čin. V roce 2020 došlo ke změně pravidel 
i celého názvu ankety tak, jak ji známe dnes. 

Letos jsme pro vás, kromě setkání s oceněnými, 
připravili ve spolupráci s římskokatolickou farnos   
vernisáž výstavy Prolínání v kostele sv. Gotharda, 
která začne od 17.00 hodin. Výstava akademických 
malířů, manželů Kozlovových, je jakýmsi poděko-
váním ukrajinské menšiny za solidaritu, kterou 
město a jeho občané projevili v posledních neleh-
kých dnech. Manželé Kozlovovi chystají v průběhu 
léta dva malířské workshopy a dílničky pro dě   
i dospělé spolu s doprovodným programem. 
O podrobnostech programu vás budeme infor-
movat nejen na stránkách zpravodaje, ale také na 
webových a facebookových stránkách  města.

Mar  na Vlastníková
PR manažerka

Foto: Jakub ČervenkaFoto: Jakub Červenka
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S nedostatečnou kapacitou škol a školek bojuje nejen Český Brod a jeho okolí, ale celé spádové území 
hlavního města Prahy. Již několikrát jsme i na stránkách zpravodaje psali o plánované přístavbě základní 
školy v Žitomířské ulici a také o nové mateřské školce v Kollárově ulici. Ale jde o náročné akce, které nejde 
realizovat ze dne na den. 

U základní školy předpokládáme, že by stavba 
mohla začít v první polovině příš  ho roku a prv-
ní žáci nové třídy využijí nejdříve od školního 
roku 2024/25. Kapacita školy by se měla navýšit 
o 13 kmenových učeben. V následujících letech 
vyroste partnerská základní škola v Doubravčicích 
s kapacitou dalších 14 učeben. U mateřské školy 
ještě nemáme zajištěné fi nancování, a tak stavba 
nezačne dříve než v roce 2023. V této školce vznik-
nou navíc dvě nové třídy. Kromě toho ve městě 
vznikají další soukromé mateřinky a hlídací sku-
piny, které také situaci pomáhají. Další mateřská 
škola by měla vyrůst v areálu bývalého cukrovaru.

Problém však máme pro příš   dva školní roky. Re-
spek  ve problém mají dě  , které nejsou z našeho 
města. Pro obyvatele Českého Brodu, Liblic, Štol-
míře i Zahrad jsou místa ve školách a školkách re-
zervována, samozřejmě při splnění požadovaných 
podmínek pro přije  . Už nyní při zápisech do prv-
ních tříd museli ředitelé škol u „přespolních“ dě   
přistoupit k losování, kdo přijat bude a kdo niko-
liv, bohužel nemohlo být přijato přes dvacet dě  . 
Ještě horší je pak situace při nástupu do šestých 
tříd u dě   z venkovských prvostupňových škol, kde 
v současnos   chybí přes padesát míst. Ještě však 
čekáme, jak dopadnou přijímací řízení na víceleté 

střední školy, kolik dě   z brodských škol bude přija-
to a  m uvolní svá místa pro další děcka.
Na tomto místě musím jednoznačně odmítnout 
nepravdivou informaci, která se šíří ve městě i oko-
lí. Tedy že místa českým dětem budou zabírat dě   
uprchlíků z Ukrajiny. Není to pravda! Už při zajišťo-
vání ubytování pro uprchlíky jsme dopředu upozor-
ňovali, že kapacity škol na Českobrodsku jsou na-
plněné na maximum a nemůžeme pro přicházející 
cizince zajis  t jediné místo. Proto vzdělávání ukra-
jinských dě   za  m probíhá buď distančním způso-
bem z Ukrajiny, nebo ve speciálních adaptačních 
skupinách. S touto formou počítáme i od září pro 
nový školní rok. Adaptační skupiny budou fungovat 
v prostorách pedagogické poradny, českobrodské 
fary, základní umělecké školy či ekocentra ve Vrát-
kově. Adaptačním skupinám se podrobněji bude-
me věnovat v jednom z dalších čísel zpravodaje.

Samozřejmě se nabízí otázka, když jde zařídit mi-
mořádné opatření pro ukrajinské dě  , nešlo by to-
též zařídit i pro dě   české? Ano,  mto problémem 
se také zabýváme a jednáme o možném dočasném 
rozšíření některé ze škol formou provizorní nebo 
i mobilní učebny. O dalším vývoji vás budeme in-
formovat.

Jakub Nekolný, starosta

Nedostatečná kapacita škol a školek na Českobrodsku
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Tvoříme nový strategický plán… společně!

Z radnice14

První strategický plán města byl sestaven v roce 2007 s vizí na 15 let. Vzhledem k tomu, že se nejedná 
o žádné dogma, ale živý dokument, bylo nezbytné reagovat na rychle se měnící situaci a potřeby, takže po 
čtyřech letech došlo k jeho aktualizaci. Tento dokument je platný do konce roku 2022. Je tedy na čase začít 
utvářet vize nové, společnými silami defi novat problema  cká místa nebo oblas   a díky tomu si říct, jak by 
naše město mělo za deset let vypadat. 

Bez vás to ale nepůjde. Proto jsem si pro vás při-
pravila krátký rozhovor s panem starostou Ja-
kubem Nekolným a panem Vojtěchem Černým 
z o. p. s. Agora CE, kteří vám myšlenku a vůbec pro-
ces vzniku nového strategického plánu představí 
lépe než kdo jiný. 

Pane Černý, jak vy jste se u nás vlastně ocitli?
V Českém Brodě Agora pomáhá již od roku 2007. 
Tehdy vznikal první strategický plán a Agora zajiš-
ťovala zapojení občanů do jeho tvorby. V posled-
ních letech tu připravujeme dotazníkové šetření, 
které nám umožňuje vytvářet tzv. vysvědčení měs-
ta, tedy hodnocení toho, jak se lidem ve městě 
žije. Víme, s čím jsou lidé spokojení, a co je naopak 
trápí. Vysvědčení pak město používá i při svém 
dvouletém tzv. akčním plánu, v němž už dojde na 
konkrétní činnos   a inves  ce.

Lidé si vás a Agoru CE možná spojí spíše s par  ci-
pa  vním rozpočtem Broďáci Brodu. Jak spolu par-
 cipa  vní rozpočtování a strategický plán souvisí?

Právě par  cipa  vní rozpočtování je podle mě skvě-
lým doplňkem strategického plánování. Strategie 
je na 10 -15 let, ale nápady, které místní poslali 
do Broďáci Brodu, jsou hotové už teď. Na posled-
ním veřejném setkání jsem se dozvěděl, že město 
zrealizuje i další nápady, které od občanů dostalo. 
Vlastně bychom letos to strategické plánování rádi 
pojali právě tak, aby z něj nakonec nevypadl jen 

tlustospis plný různých popisů, tabulek a schémat, 
ale chceme řešit konkrétní témata a projekty.

Proč by se lidé měli zapojit do strategického plá-
nování?
Právě proto, že jejich hlas na něj bude mít veliký 
vliv. První podněty k plánu sesbíráme na základě 
úvodního dotazníku a na veřejném setkání, které 
se bude konat 21. 6. od 17.30 hodin v radničním 
sále v informačním centru. To, co se ukáže jako 
hlavní témata, na to se podíváme pěkně zblízka. 
Podle předchozích „vysvědčení města“ se to bude 
asi týkat hlavně dopravy resp. prostupnos   města 
pro pěší a cyklisty. Samozřejmě musí být za naší 
prací nějaký reálný výsledek, takže vše budeme 
konzultovat s městem. Jako další velký problém 
nám to  ž vyšel stav veřejných prostranství. Už nyní 
město má plány co s  m, takže na to chceme určitě 
navázat. Ale třeba nám v letošním úvodním dotaz-
níku vyjde něco ještě zásadnějšího. To je ten hlavní 
důvod se do něj letos zapojit!

Jak se budou moci občané zapojit?
První krok je právě dotazníkové šetření a setkání. 
Pak bude následovat vytvoření pracovních skupin, 
kam se mohou zapojit   super ak  vní. Skupiny bu-
dou pracovat pod vedením naší expertky na strate-
gické plánování Simony Kosíkové. To znamená ur-
čité schůzování, což asi není pro každého. A proto 
plánujeme i jednodušší cesty, jak se zapojit - buď 
online anebo setkání přímo v místě bydliště.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Co to znamená konkrétně?
Když si vezmu ten příklad přístupnos   a bezbari-
érovos   města, tak základ bude určitě mapování 
prostřednictvím pocitových map. Bude probíhat 
online i na stáncích po městě. Díky němu iden  -
fi kujeme hlavní bariéry. Pak se setkáme s někým 
z technických služeb, roztřídíme to na problémy, 
které se dají vyřešit hned, a na ty, které vyžadují 
delší přípravu. Právě na ty druhé se pak zaměříme 
ve strategii a zahrneme je do pomyslného zásob-
níku projektů.

A co bude s těmi věcmi v zásobníku? Nezůstanou 
navždy ležet zaprášené v šanonech?
To je určitě otázka na město, ne na mě. My budeme 
mít na konci procesu plánování na stole konkrétní 
projekty. Ty představíme veřejnos   a podobným 
způsobem jako v projektu Broďáci Brodu necháme 
lidi říci, co je pro ně nejdůležitější. Ale hlavní slovo 
budou mít samozřejmě na radnici. Já věřím, že pro 
město bude slovo občanů při sestavování výsled-
ného akčního plánu zásadní.

Obrá  m se teď tedy, pane starosto, na vás. Proč 
by město Český Brod mělo mít svůj strategický 
plán a co si od něj slibujete?
Strategický plán je nezbytný nejen pro koordina-
ci určitých inves  čních záměrů a stanovení priorit 
rozvoje města, ale také jde o nutnou podmínku pro 
možnost využi   dotačních příležitos   z evropských 
či národních fondů. Osobně si od tvorby strate-
gického plánu slibuji i další ak  vizaci veřejnos   
a propojení aktérů strategického plánování i mimo 
tento proces. Tedy doufám, že se poznají lidé, kte-
ří se doposud nepotkali, a do budoucna vznikne 
spousta úžasných věcí.

Jakým způsobem se mohou lidé z Brodu do jeho 
vzniku zapojit a kdy?
Za  m se projednává komunikační strategie, ale 

už nyní lze říct, že lidé mohou vyjádřit své mínění 
k dění ve městě v rámci dalšího názorového prů-
zkumu, zúčastnit se veřejných projednávání či se 
ak  vně zapojit do činnos   pracovních skupin. Měs-
to uspělo se svým projektem komunitního zpraco-
vání strategického plánu, proto právě zapojení ve-
řejnos   do celého procesu bude věnována zvláštní 
pozornost. 
Jakým tématům se bude nový plán věnovat?
To je za  m předčasná otázka. Práce na strate-
gickém plánu se teprve rozbíhají. Právě jedním 
z úkolů v analy  cké čás   je vygenerování priorit-
ních oblas  , kterými se bude návrhová část za-
bývat. Osobně si myslím, že se opět bude jednat 
o záležitos   spojené s veřejným prostorem, vzdělá-
váním a vodou ve všech podobách.

Jakým problémům by měl nový strategický plán 
v budoucnu zabránit?
Doufám, že zabrání nekoncepčnímu a chao  cké-
mu přístupu k veřejné správě města podléhajícímu 
populis  ckým ad hoc řešením. Dost často se musí 
řešit až důsledky bez odstraňování příčin problé-
mů. Nový strategický plán může také pomoci, aby 
se tak nedělo.

Jaké jsou největší úspěchy naplnění předchozího 
strategického plánu?
Jako největší úspěch považuji vůbec nastartová-
ní strategického plánování, provázání přes akční 
plány na rozpočet města a vznik komplexního pro-
jektového řízení včetně so  warového vybavení. 
Důležitým výstupem byl i tlak na vznik projektové 
kanceláře města, která má za krátkou dobu své-
ho působení již za sebou mnoho úspěšně dokon-
čených projektů. Díky němu máme v Brodě také 
mimo jiné opravené přednádraží, nové kulturní 
centrum a také mnoho velmi ak  vních neziskových 
organizací.

Mar  na Vlastníková, PR manažerka
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Úprava plochy bývalého koupaliště

Z radnice16

Ve sportovním areálu Na Ku  lce probíhají další práce, které celé prostranství postupně kul  vují. Zásahy 
si vyžádaly i plochy, které jsou ve vlastnictví města. V minulém roce došlo k zavezení bývalého koupaliště 
s následným ose  m trávy a na tomto prostranství dokonce proběhlo několik kulturních i sportovních akcí. 
Tak proč se to letos opět rozhrabalo?

V loňském roce, i díky klima  ckým podmínkám, 
nebylo možné celou plochu srovnat a vyspádovat 
směrem k říčce Šembeře. To mělo za následek, že 
na mnoha místech stála voda a samozřejmě zde 
byl travnatý povrch poškozen. Proto bylo nutné 
celý pozemek zaměřit, srovnat a spádovat, aby 
mohla voda odtékat. V rámci údržbových prací byl 
též vyčištěn břeh Šembery a vybudován nový plot. 
Po dohodě s městem tyto práce provedl a veškeré 
náklady uhradil klub SK Český Brod, kterému je po-
třeba velmi poděkovat. V nejbližších dnech pracov-
níci SK Český Brod vysejí novou trávu. Po několika 
týdnech bude tato nová plocha sloužit nejen pro 
mladé fotbalisty, ale též pro širokou veřejnost.

Na Ku  lce byla zrekonstruována také bývalá re-
staurace, kde vzniklo příjemné zázemí pro rodiče 
čekající na své sportující ratoles  . Nové prostory 
budou sloužit i pro občerstvení na sportovních 
utkáních a dalších společenských akcích. Ale  m 
úpravy zdaleka nekončí. V plánu je též vybudová-
ní vodovodní a kanalizační přípojky pro celý areál, 

zajištění parkování a úprava příjezdové cesty. Na 
těchto fi nančních inves  čních akcích se hodlá po-
dílet i město Český Brod. Příprava je v plném prou-
du. Samostatnou akcí je pak připravovaná stezka 
pro pěší a cyklisty kolem areálu Na Ku  lce, ke které 
se podrobněji vrá  me v příš  m čísle zpravodaje. 

Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se 
na zvelebování tohoto sportovního areálu podíle-
jí, jmenovitě Ivetě Librové a Luboši Holému. Velmi 
si za vedení města vážíme, kam se podařilo celý 
areál za posledních několik let posunout. Z Ku  l-
ky se opravdu stalo sportovní centrum města, kde 
se denně otočí stovky dě  , mládeže i dospělých. 
Jenže práce ještě nekončí a tuto lokalitu čeká stále 
mnoho výzev, které bez ak  vního zapojení města 
nebude možné uskutečnit. Jde o velmi nákladné 
záležitos  , na které bude potřeba sdružit peníze 
z dotačních, veřejných i soukromých zdrojů. Pevně 
věřím, že se to společnými silami podaří.

Jakub Nekolný, starosta

ANNA ČESKÝ BROD,
sociální služby pro seniory, přijme zaměstnance na pozici mzdová účetní s nástupem možným 
ihned. Jedná se o zajištění komplexní mzdové agendy organizace, vedení pokladny organi-
zace, evidence a úhrada došlých faktur. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou 
s pružnou pracovní dobou. Více informací vám poskytne paní ředitelka Lucie Hovorková na 
telefonním čísle 733 120 036.
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Projekty a investice 17
Zastupitelstvo schválilo přípravu a realizaci nových inves  c
Na únorovém i dubnovém jednání zastupitelstva byl na programu balíček bodů týkající se přípravy a re-
alizace nových projektů, kterým by se město mělo věnovat (a další budou zřejmě následovat). Řídíme se 
pravidlem, že každá inves  ční akce musí být zastupitelstvem schválena zvlášť, abychom už na její přípravu 
mohli vynakládat veřejné prostředky. Rád bych se nyní u několika z nich zastavil.

Hlavní budova základní školy Tyršova (lidově nazý-
vaná Myšárna) nedávno prošla úpravami. Přibyly 
odborné učebny a vedení školy se velmi snaží prů-
běžně zlepšovat prostředí pro dě  . Historická stav-
ba arch. Kouly z roku 1881 však potřebuje opra-
vu fasády, kterou bychom rádi spojili i s opravou 
střechy a dalšími možnými energe  ckými úspora-
mi včetně výměny topného systému. Na ty bude 
možné čerpat externí fi nanční prostředky. Dříve 
se uvažovalo i o půdní vestavbě, to se však nejeví 
vzhledem k poměru nákladů a přínosu jako efek-
 vní. Přestože se zdá, že tématem číslo jedna je 

přístavba horní školy, město se musí věnovat i in-
ves  cím do budov ZŠ Tyršova v centru města.

Již několik let se připravuje cyklostezka a chodník v 
Klučovské ulici, cyklostezka a chodník do Štolmíře a 
rozšíření Průmyslové ulice v Liblicích. První z nich by 
měla začínat u P+R parkoviště, vést až k podjezdu 
u křižovatky u traktorky a zahrnovat přechod přes 
rušnou Klučovskou ulici. Měla by zlepšit bezpeč-
nost chodců jdoucích do pekárny nebo občanů Lib-
lic. Projekt máme hotový, ale zdržení nastalo kvůli 
souhlasu vlastníků potřebného pruhu pozemků. 
Podobně pomalý proces se týká i Průmyslové uli-
ce ke sběrnému dvoru, která by měla v budoucnu 
sloužit také jako napojení na obchvat. Někteří ma-
jitelé pozemků nekomunikují, jiné pozemky jsou v 
dědickém řízení. Byť pomalu, přesto postupujeme. 
A konečně tře  m projektem je chodník od horní 
školy podél silnice do Štolmíře. Studie prověřila va-
rianty po obou stranách ulice, ale právě s ohledem 
na majetkoprávní vztahy se jako pravděpodobnější 

jeví levá strana z pohledu od města. Stezka naváže 
na chodník v Českobrodské ulici.

U bytovky na křižovatce Jungmannovy a Lázeňské 
ulice by mělo vzniknout několik podélných par-
kovacích míst. Kvůli tomuto záměru zůstal v krát-
kém úseku nedokončený chodník. Parkování by 
mělo sloužit zejména místním obyvatelům, kteří 
v obousměrné Jungmannově ani v úzké Lázeňské 
ulici zastavit nemohou. 

Stará radnice č. p. 1, kde se nachází knihovna, by 
měla doznat několika změn. Jednak jsme zadali 
projekt na opravu fasády, kterým bychom se chtěli 
částečně vrá  t k historické podobě jedné z nejvý-
znamnějších památek města, například obnovou 
balkonu. A především začne příprava adaptace 
podkroví, která by měla navázat na rekonstrukci 
zbývajících prostor přízemí, prvního patra a na vy-
budování výtahu. V podkroví vznikne mul  funkční 
sál, který využije městská knihovna pro čtenáře 
i kulturní a společenský program. 

Samostatnou kapitolou bude zřejmě velmi potřeb-
ná rekonstrukce Ruské ulice, kterou dali zastupite-
lé též zelenou. Tady bude nutné vyměnit opravdu 
úplně vše, o čemž svědčí několik nedávných havá-
rií. Příprava však byla odstartována, proto za vede-
ní města věříme, že se rekonstrukce této důležité, 
půl kilometru dlouhé páteřní tepny, v dohledné 
době dočkáme.

Tomáš Klinecký, místostarosta 

Jungmannova ulice Budova ZŠ Tyršova
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18 Městská policie

Za měsíc duben eviduje městská policie přes 200 událos  . Mimo řešení drobných krádeží, výtržnictví, pá-
lení nebezpečného odpadu a porušování obecně závazné vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, se městským strážníkům ve spolupráci s rychlou záchrannou službou 
a hasičským záchranným sborem podařilo zajis  t včasnou pomoc několika občanům.

V sobotu 9. 4. 2022 byl v dopoledních hodinách 
viděn v parku u kostela muž, který na lavičce se-
děl v nepřirozené poloze. Při kontrole hlídce sdělil, 
že má zdravotní po  že, špatně se mu dýchá a pálí 
ho u srdce. Muž byl městskými strážníky na lavičce 
stabilizován a předán RZS Kolín. Dále naši strážní-

ci pomáhali při vyproštění muže, který spadl pod 
stojící vlak a asistovali HZS a RZS při otevření domu 
v ulici Jana Koziny, kde se také jednalo o bezpro-
střední ohrožení života.

Jan Svoboda, velitel městské policie Český Brod

Činnost městské policie

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátora ak  vit Ekocent-
ra Vrátkov na terénní základně Městských lesů Český Brod (Vrátkov 78).

Pracovní náplň:
 ■  Plánování a sestavování rozvrhu ak  vit ekocentra, vytváření programů/ak  vit 

pro školy, rodiny s dětmi a dospělé, administra  vní práce (doplňování nových 
informací na web, do kalendáře a podob), komunikace se zřizovatelem, jinými 
organizacemi a školami v ORP Český Brod, ak  vní správa PR Ekocentra (FB pro-
fi l a jeho pravidelné aktualizování, aktualizace webu), spolupráce s manažerkou 
projektu na chodu Ekocentra.

Co požadujeme: 
 ■  Vzdělání SŠ/VŠ (VŠ lesnického oboru, ekologie, biologie výhodou), zkušenos   

v oblas   vedení lidí a pedagogiky výhodou, kladný vztah k přírodě, administ-
ra  vní dovednos   a uživatelská znalost práce na PC, řidičský průkaz minimál-
ně skupiny B, komunika  vní dovednos   a dobrou znalost češ  ny, spolehlivost 
a zodpovědnost týmového dráče s ak  vním přístupem a chu   učit se novým vě-
cem, znalost Českobrodska a jeho okolí, časová i mobilní fl exibilita (Ekocentrum 
je nejlépe dostupné autem/na kole). Výhodou jsou zkušenos   s fundraisingem, 
řízením projektů a VŠ vzdělání lesnického oboru, ekologie nebo biologie.

Nástup je možný během měsíce června nebo dle dohody na dobu neurčitou se zku-
šební lhůtou 3 měsíce na 0,5 úvazek. Lhůta pro podání přihlášky je do 25. 5. 2022 
do 11.00 hod na podatelně MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01, 
Český Brod, k rukám tajemníka Ing. Aleše Kašpara. Obálku je nutno výrazně označit: 
„NEOTEVÍRAT“ – výběrové řízení – Ekocentrum Vrátkov. 
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Tradice rozdělávání ohňů o tzv. Filipojakubské noci sahá až hluboko do minulos  . Věřilo se, že v noci mezi 
30. dubnem a 1. květnem mají temné síly velkou moc, větší než obvykle. Čarodějnice se na návrších slétaly 
na sabaty, a proto se zde pálily ohně, které měly čarodějnice zahnat či přinést očistu a pevné zdraví. 

Po předchozích letech s covidem či období velkého 
sucha, které takovýmto akcím nepřály, jsme mohli 
se spolkem Českobroďák opět uspořádat tradiční 
pálení čarodějnic. Nejprve jsme uspořádali vý-
pravu na kácení dřeva pro stavbu hranice v měst-
ských lesích. S hajným byly vybrány vhodné soušky 
a mohlo se začít řezat. Počasí přálo, tak jsme moh-
li brigádu zakončit opékáním buřtů, abychom se 
správně naladili. Dřevo bylo naloženo a uskladně-
no. Stavbu hranice jsme zrealizovali den předem. 

Letos horní hrana dosahovala výšky 3,6 m + posa-
zená čarodějnice na vrcholu, která byla ručně vyro-
bená ze starého oblečení.

Akci předcházela řada příprav a schůzek, kdy bylo 
zapotřebí ladit jednotlivé detaily a zajis  t vše po-
třebné. Nutnos   bylo zajištění občerstvení, prode-
je buřtů a posezení. Vše se muselo naložit, odvézt, 
postavit, uklidit a vrá  t na své místo.

Počasí se nakonec vydařilo a nic nebránilo hladké-
mu průběhu akce. Pro pobavení dě   jsme vymys-
leli několik stanovišť, která si každý mohl projít sa-
mostatně. Krásným doplňkem byl ručně vyrobený 
kolotoč řezbáře Matěje, kde se dě   mohly zatočit, 
či Kozí taxi, které zaměstnalo dě   i rodiče. Všich-
ni se asi nejvíc těšili na samotné zapálení hranice 
s čarodějnicí na vrcholu. Zapálení bylo zahájeno 
v 18.30 hod. ručně vyráběnými loučemi. Bylo super 
sledovat rodiny s dětmi, mladé a celkově všechny, 
jak si akci užívají.

Děkujeme všem pomocníkům, zúčastněným a pod-
porujícím organizacím TJ Slavoj Český Brod za za-
půjčení prostoru hřiště, městu Český Brod za dře-
vo, technickým službám, 1. ZŠ Český Brod, MAS 
Region Pošembeří o. p. s. za zapůjčení setů stolů 
s lavicemi.

Ing. arch. Markéta Havlíčková
spolek Českobroďák

Konečně zase pálení čarodějnic
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Milí čtenáři Českobrodského zpravodaje, dovolte nám opět vás informovat o tom, co se událo v Ekocentru 
Vrátkov, stejně jako o tom, co se teprve bude dít.

S ohledem na to, že volnočasové i edukační ak  -
vity jsou v tomto roce za  m realizovatelné v ma-
ximální míře, nezahálelo ani naše ekocentrum. Ke 
stávajícím třem odpoledním zájmovým kroužkům 
jsme přidali ještě čtvrtý. Aktuálně u nás tedy dě   
mohou trávit čas při příležitos   Mladého lesníka, 
Dřevaříka, RECY-dílny a Lesohrátek. Ekologické 
výukové programy pro MŠ a ZŠ děláme stále, po-
stupně k nám začínají jezdit také žáci ze vzdále-
nějších koutů naší země. V březnu a v dubnu jsme 
uspořádali několik různých workshopů/seminářů, 
ale vyjeli jsme také za vámi. Především nás velmi 
potěšila plná kapacita účastníků na workshopu 
Ptáci v zimní krajině, za účas   profesionálního 
ornitologa. Typicky  mto workshopem začínáme 
také sérii několika akcí s poznáváním živých zvířat. 

Na konci března jsme se zrovna tak těšili z napl-
něné kapacity, tentokráte semináře na téma Vy-
trvalé jedlé rostliny aneb koláče i bez práce, kde 
nám přednášel nadšený a zkušený permakulturní 

zahradník. Duben byl ve znamení oslav planety 
Země a zároveň našich kulturních tradic, zúčastnili 
jsme se oslav Velikonoc právě v Českém Brodě na 
náměs  , kde jsme se prezentovali komentovaným 
pletením pomlázek. Zároveň jsme se zapojili také 
do akce Ukliďme Pošembeří, během které jsme se 
pokusili zlepšit stav širšího okolí našeho ekocent-
ra. V dubnu jsme s našimi ak  vitami vyrazili také 
na oslavy Dne Země na Klepci, kde jsme se na or-
ganizaci podíleli také jako spoluorganizátoři. Prá-
vě oslavy Dne Země na Klepci s téměř  sícovkou 
návštěvníků byly pěknou tečkou za velmi ak  vním 
dubnem.

Ani v dalších měsících nehodláme lenivět, proto 
již 22. května pořádáme další workshop, a sice Les 
není jen na houby, zaměřený na poznávání lesních 
bylin. V květnu také přivítáme účastníky ekologické 
soutěže Zlatý list – krajské kolo. 

Již takto v předs  hu vás ale především zveme na 
Den otevřených lesů – 18. června 2022 od 9.00 
hod., který se bude konat v prostorech našeho 
ekocentra a hájovny Městských lesů Český Brod, 
ale zejména právě v lese. Během této akce se do-
zvíte, CO, JAK a PROČ dělají v lese skuteční lesní-
ci, JAKÉ nástroje při práci používají, KDY obvykle 
dané práce vykonávají. Programem vás provedou 
samotní lesníci, některé práce bude také možné 
si vyzkoušet. Odborná témata samozřejmě doplní 
ak  vity lesní pedagogiky pro dě  , zajis  me drob-
né občerstvení i zázemí. Zapište si do kalendářů 
– 18. 6. 2022 – Den otevřených lesů.

Tímto děkujeme všem našim partnerům, zejmé-
na pak městu Český Brod, Městským lesům Čes-
ký Brod, CVIK Český Brod, MAS Pošembeří a Čes-
ké lesnické společnos  , ale také projektu Místní 
agenda 21 a Zdravá města, obce, regiony České 
republiky.

S přáním rozkvetlých jarních dnů
za kolek  v Ekocentra Vrátkov

Jakub Brichta

Ekocentrum Vrátkov – co se událo a co nás čeká

Také v kroužku Lesohrátky se věnujeme živým zví-
řatům.

20 Z organizací a spolkůČeskobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
květen 2022květen 2022



Tímto děkujeme všem našim partnerům, zejmé-
na pak městu Český Brod, Městským lesům Čes-
ký Brod, CVIK Český Brod, MAS Pošembeří a Čes-
ké lesnické společnos  , ale také projektu Místní 
agenda 21 a Zdravá města, obce, regiony České 
republiky.

S přáním rozkvetlých jarních dnů
za kolek  v Ekocentra Vrátkov

Jakub Brichta

Kultury jsme se dotkli také při Úklidu Pošembeří.

Oslavy Dne Země na Klepci samozřejmě provázela 
celá řada soutěží, jejichž účastníky jsme odměňo-
vali opravdovými medailemi.

Česká lesnická společnost, z. s. se stala naším no-
vým partnerem. Děkujeme za spolupráci!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 8. 4. 2022 se konal slavnostní obřad vítání občánků. Mezi nové občany města Český Brod 
byly starostou Jakubem Nekolným přivítány tyto dě  :
Jakub Fo  , Teo Tvrdík, Ondřej Corradini, Anděla Marešová, Viola Kupková, Pavel Král, Mar  n 
Štec, Richard Novák, Majka Nekolná, Ema Moravcová, Olívie Pivoňková, Nikolas Fišer, Se-
bas  an Grendel, Adina Žampachová, Matěj Hladík, Daniel Polák, Liliana Zezulová, Tobiáš Po-
spíšil, Václav Mikula, Natálie Švandová, Ema Votrubcová, Denis Brych, Vojtěch Dyluš a Ella 
Fúdor.  Rodičům blahopřejeme a přejeme hodně rados   z dě  .
Další vítání občánků je naplánováno na podzim tohoto roku, rodiče mohou přihlašovat své 
dě   osobně v kanceláři matriky; e-mailem na: krizkova@cesbrod nebo vojackova@cesbrod.cz 
nebo telefonicky: 321 612 142 nebo 321 612 144.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
starosta města Vás srdečně zve na 24. zasedání Zastupitelstva města Český Brod, které se 
bude konat ve středu 15. června 2022 od 18.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice, 
nám. Husovo 70, Český Brod. 
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Opět se hlásíme čtenářům zpravodaje se zprávami, co se děje u nás v LECCOSu. Jak jistě víte, tak náš 
spolek poskytuje sociální služby pro rodiny s dětmi a pro dě   a mládež, doprovází pěstouny, provozuje 
Poradnu pro rodiny a Rodinné centrum Kos  čka, Nízkoprahové zařízení pro dě   a mládež Klub Zvonice 
v Českém Brodě, ale i v Poděbradech.

Máme stále plné ruce práce. Počátek 
roku 2022 pro nás znamenal psaní 
závěrečných zpráv našich projektů, 
přípravu nových projektů i plnění 
nových úkolů. V Poradně pro rodiny 
v Suvorovově ulici jsme pro vás pra-
videlně každé pondělí a na telefonu 

každý den. Nabízíme sociální poradenství, pomoc 
rodinám s dětmi v ob  žných životních situacích, 
psychoterapii. Naši sociální pracovníci jsou v teré-
nu každý všední den. 

V Rodinném centru Kos  čka běží pravidelné kurzy 
pro dě   i pro dospělé, hlídání dě   i setkávání pro 
rodiče s dětmi, probíhá cyklus seminářů na podpo-
ru rodičů při návratu na trh práce a příprava letních 
táborů je také v plném proudu. 

V Klubu Zvonice v Českém Brodě je pro dě   a mládež 
otevřeno čtyři krát v týdnu. Kromě různých volno-
časových ak  vit mohou využít také sociálního po-
radenství. Běží zde série vzdělávacích pořadů pod 
názvem Maják. Uspořádali jsme již tři pořady na 
zajímavá témata. Pouštěli jsme fi lm a pak besedo-
vali na téma kyberšikana, povídali jsme si s odbor-
níkem o problema  ce požívání alkoholu v dětském 
a mladistvém věku nebo jsme diskutovali o zvlá-
dání vzteku a jak si s ním poradit. V  Klubu Zvonice 
v Poděbradech jsme 12. 4. otevřeli po rekonstrukci 
a jsme moc rádi, že se povedlo získat fi nance na 
tuto přestavbu v par  cipa  vním rozpočtu Města 
Poděbrady. 

Také jsme od počátku roku uspořádali řadu výletů, 
akcí a turnaj v bumperballu v Milovicích. Společně 
s neziskovou organizací Point Milovice a s podporou 
města jsme na této akci přivítali více než 400 dě  . 

Ve službách pro pěstouny naše sociální pracovni-
ce také nezahálí. Kromě pravidelné podpory pěs-
tounských rodin jsme uspořádali dva vzdělávací 
semináře na téma Role pěstouna a Šikana ve škole. 
V dubnu jsme s pěstouny vyrazili na víkendový 
vzdělávací pobyt do Kletečné u Humpolce. Progra-
my primární prevence na českobrodských základ-
ních školách také běží a naši lektoři mají plné ruce 
práce. 

Nedávno jsme se zúčastnili Jarní sbírky potra-
vin. Mohli jste nás v sobotu 23. 4. potkat v Pen-
ny Marketu v Říčanech. Děkujeme  mto Národní 
potravinové sbírce za možnost připojit se. Vybrané 
potraviny přerozdělíme a dodáme tam, kde je to 
opravdu potřeba. 

S celým pracovním týmem LECCOSu jsme uspo-
řádali setkání a užili jsme si dopolední teambuil-
ding, společně jsme se mo  vovali, odpočinuli si 
od běžných pracovních povinnos   a pozi  vně se 
naladili do další práce. Brzy se můžete také těšit 
na náš nový web. Víme, že ten aktuální už pro vás 
není dost rychlý a přehledný. Za  m nás najdete na 
www.leccos.cz, ale také na FB i Instagramu.

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

Pozi  vních zpráv není nikdy dost
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MAS Region Pošembeří by rád podpořil místní 
ekonomiku, zejména podporou nákupu výrobků 
a služeb od českých výrobců. Ke konci dubna 2020 
jsme zahájili kampaň na podporu menších a střed-
ních podnikatelů v území formou bezplatné on-
line inzerce na h  p://trzniceposemberi.cz/, kde 
je možné sdílet informace a prezentovat nabídku 
služeb a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého 
okolí. Záměrem je podpoření lokálních producentů 
a služeb a propojení nabídky a poptávky v regionu. 
Na webových stránkách pracujeme a příspěvky po-
stupně vkládáme. Příspěvek si můžete vložit i sami, 
my jej schválíme, případně upravíme a následně 
zveřejníme. Pokud něco vyrábíte nebo poskytuje-
te služby, tak neváhejte a kontaktujte nás. Pokud 
někoho takového znáte, žádáme vás, řekněte mu 
o nás. Kdo si chce nakoupit od místních, koukněte 
na stránky a oslovte je.

Dále máme otevřenu 5. výzvu Programu rozvoje 
venkova, koukněte na h  ps://www.posemberi.cz/
dotace-mas-1/dotace-2014-2020/prv/5-vyzva/.

Uzavřeli jsme a vybrali tři projekty a dva jako ná-
hradní projekty k podpoře z 8. výzvy Integrova-
ného regionálního operačního programu (IROP) 
zaměřené na Bezpečnost h  ps://www.posemberi.
cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/irop/8-vyzva
-bezpecnost-dopravy-cyklodoprava/.

Co nás čeká nyní? Příprava akčních plánů nové 
strategie na další dotační období 2021 – 2027. 
Pojďte s námi na ní pracovat!

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

Jste dodavatel služby nebo výrobku z území Místní akční skupiny Region Pošembeří? Jste ten, co chce 
nakupovat od místních?

Navš  vte stránku Tržnice Pošembeří

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Dnešní den byl opravdu jedno velké překvapení. Tradičně jsme se sešly na nádraží v Českém Brodě 
a v 9 hodin ráno jsme se s našimi Poštolkami vydaly do Prahy. Jelikož předpověď na víkend nebyla příznivá, 
rozhodly jsme se jako první navš  vit OC Nový Smíchov. A co jiného dělat s malými holčičkami v obchoďáku, 
než zajít do kina. Za ušetřené peníze jsme si koupily popcorn a pak už jsme se přesunuly do sálu číslo 12, 
kde dávali animovaný fi lm Proměna.

Film byl o třinác  leté holčičce, která se podle emo-
cí uměla proměnit v pandu červenou. Film jsme si 
moc užily, v kině jsme pořádně nadrobily a usou-
dily jsme, že bychom se taky chtěly umět promě-
ňovat v nějaké zvíře, klidně i tu chlupatou pandu 
červenou.

Po kině jsme se vydaly zpět na metro. Celou cestu 
jsme si myslely, že už pojedeme domů a bylo nám 
to líto, ale poté co jsme vycházely z metra a začaly 
jsme se vzdalovat od vlakového nádraží, nám hned 
bylo jasné, že pro nás mají vedoucí přichystané ješ-
tě jedno překvapení.

Po krátké chůzi jsme se ocitly před hračkářstvím 
Hamleys. Bohužel jsme hračkářstvím jen prošly. 
Smutek nás přešel hned poté, co nám vedoucí 
oznámily, že se půjdeme podívat na motýly. Ba-

tůžky a bundy jsme si nechaly ve skříňkách, prošly 
jsme dvěma dveřmi do velké místnos  , která byla 
upravená jako tropický prales. Bylo tam strašné 
teplo, ale to jsme po chvíli přestaly vnímat, protože 
naši pozornost upoutali pestrobarevní motýli, kte-
ří poletovali kolem nás. Chvílemi jsme si připadaly 
jako motýlolapky, protože na některých z nás se-
děli i tři motýli. Jestli nevěříte, přesvědčte se sami. 
Naše vedoucí všechno zdokumentovaly.

Nejraději bychom u motýlů zůstaly celý den, ale 
čas utekl jako voda a my jsme se musely přesunout 
zpět na vlakové nádraží, abychom s  hly vlak zpět 
domů. Z akce jsme se vrá  ly nadšené. Dva výlety 
za jeden den? To bylo pro nás velké překvapení!

Psohlavci 14
Kateřina Rusnáková

Překvapení pro Poštolky
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V pátek 29. dubna okolo páté hodiny odpoledne jsme se se světluškami a vlčaty sešli před klubovnou 
v kostýmech čarodějů a čarodějnic. V klubovně jsme si nejprve připravili spaní a vyrazili jsme na zahradu 
školky zahrát si pár tema  ckých her. Největší úspěch sklidil letecký výcvik, kterého se chopila zkušená ča-
rodějka Helča. První dráha byla zaměřena na ovládání koštěte a druhá na techniku letu. Všichni mladí letci 
zvládli zkoušku na výbornou a obdrželi letecký průkaz. Za odměnu jsme si upekli špekáčky a poté přišlo na 
řadu pálení čarodějnic, které jsme si sami vyrobili z přírodních materiálů. Později večer jsme se přesunuli 
do klubovny na promítání fi lmu. 

Druhý den ráno jsme poklidili a pochutnali jsme 
si na buchtách od maminek. Někteří nás opus  li 
a zbytek nás jsme se vydali Šéfovou zelenou limu-
zínou (střediskový vůz Honker) do Kostelce nad 
Černými lesy. Tam se konal ZVAS – závod vlčat 
a světlušek, který se koná jednou za dva roky a mi-
nulý ročník se kvůli covidu vlastně ani neuskuteč-
nil. Tématem závodu byla expedice z Planety Věsíc 
(ano, čtete správně) na planetu Zemi, kde naši ba-
datelé cestovali časoprostorem a sbírali zkušenos   
od obyvatelů Země, aby mohli díky nově nabytým 
znalostem a dovednostem pomoci princi a prin-
cezně na své planetce. Navš  vili dobu husitskou, 
kde vyhledávali informace, následně se přesunuli 
do Afriky, kde se setkali s expedicí Emila Holuba 
a procvičili si své orientační schopnos  . Tuto kon-
trolu mělo na staros   naše středisko, úkolem bylo 
najít za pomoci orientace mapy a turis  ckých 
a topografi ckých značek pramen Nilu, a naši vedou-

cí, kteří byli na této kontrole rozhodčími, zažili při 
plnění úkolů jednotlivými závodními týmy opravdu 
kopec legrace. Dále malí badatelé navš  vili Indiány 
a v an  ckém Řecku si vyzkoušeli první pomoc. 

Tým masožravek, našich světlušek, měl šest členek 
a skončil na krásném čtvrtém místě. Tým našich 
vlčat musel kvůli nízkému počtu členů týmu závo-
dit mimo ofi ciální pořadí, což byla ale velká škoda, 
protože by jinak skončili na skvělém druhém místě. 
Největší úspěch ale měla závěrečná vyhlídková jíz-
da (opět Honkerem) do Brodu. 

Celé dva dny jsme si užívali krásného počasí a pá-
lení čarodějnic stejně jako závody jsme si moc užili. 

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Jana Takáčová

Takový normální víkend světlušek a vlčat aneb čarodějnice 
a závody vlčat a světlušek ve dvou dnech
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
 p pro ty, kteří to nechtějí číst celé – do ZOO jedině se zoologem a nevšední zážitek zažijete po domluvě 

prohlídky historického nádraží Mar  nice v Krkonoších!

Psal se začátek března 2022, do Velikonoc zbývá 
měsíc a půl a je nejvyšší čas vymyslet program. 

První stavební kámen plánování už mám, vím, že 
jedeme do Hos  nného, tamní skautskou základ-
nu máme zabookovanou již od podzimu. A co je 
v okolí zajímavého? „Strejda google“ vždy výborně 
napoví a možnos   je celá řada. 

Na čtvrtek domlouváme Safari, program pro školy 
se dvěma zoology zní dobře, zvláště hledací hra po 
Safari. Dámy zooložky nám otevřely nový svět oko-
řeněný samými NEJ z říše africké fauny. Představte 
si, že zažíváte Na  onal Geographic v roli kamera-
mana, nádhera. 

V pátek čekají mladší dě   hry kolem chaty a velké 
dě   posíláme za panem historikem do Trutnova. 
Počasí nám vyšlo a výpravu vyšperkoval památ-
ník, který se změnil v rozhlednu na celé Krkonoše. 
Krajina kolem Trutnova je po střetu armád Pruska 
a Rakouska-Uherska plná šrapnelů a olova, to si 
člověk neumí představit, dokud tam nestojí, jaká 
to asi byla mela. Za zmínku stojí zmínit také ori-
ginální koncept knedla-vepřa-zela, který nám ještě 
teplý přivezl Šéf přímo pod nos a servíroval jako 
hamburger. S  m by se dal dobýt svět fast foodů.

V sobotu vyrážíme do muzea v Mar  nicích. Výbor-
ný průvodce nás provedl celým nádražím a dovolil 
nám hýbat s manuálními výhybkami a měnit me-
chanická návěs  dla, která se dodnes používají pro 

běžný provoz. Takové návěs  dlo číslo 8 byla výzva 
pro nejsilnější z nás a paní signalistka se jen smála, 
že máme štěs  , protože právě proběhlo promazání 
celé soustavy.

Na nedělní dopoledne je program předem daný. 
Jsou Velikonoce, tudíž holky barví vajíčka a jinoši 
pletou pomlázky. Rok od roku je paleta upletených 
pomlázek zajímavější a zajímavější, kluci studují 
návody na internetu a zkouší různé vychytávky. 

Odpoledne starší dě   vyrážejí do KRTKU (v roce 
2014 bylo ve Vrchlabí otevřeno nové Krkonošské 
centrum environmentálního vzdělávání, které vel-
mi rychle získalo přezdívku Krtek), kde nás čeká in-
terak  vní herní program o přírodě. 

Velikonoční pondělí má vždy podobný scénář. 
V pondělí brzy ráno se chlapecká část nenápad-
ně vzbudí a ještě nenápadněji se doplíží do spo-
lečenky pro pomlázky. Pak se rozdělíme a jdeme 
naše drahé dívky omladit koledou. Nepřestavujte 
si žádný masakr, dbáme na to, aby omlazení pro-
běhlo v gentlemanském duchu a vykouzlilo oběma 
stranám smích na tváři, vždyť jsme přeci skautš   
bratři a sestry. Kluci ještě dopoledne vyrážejí do 
ulic na koledu a po úklidu chaty, za který jsme byli 
pochváleni, cestujeme autobusem zpátky do Čes-
kého Brodu.

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Petr Wimmer-Mazy

Jak se tvoří velikonoční výprava?
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Ve čtvrtek 21. dubna 2022 zasedala v klubovně tenisového areálu valná hromada TJ Slavoj Český Brod. 
Hlavním bodem jednání byly volby nového výkonného výboru, zhodnocení předchozího kalendářního roku 
2021 se všemi jeho  živými aspekty, sportovní úspěchy i běžný provoz sportovních zařízení. Klíčové téma, 
které se prolnulo do všech oblas  , bylo extrémní navýšení cen energií a hledání možných řešení, jak zmír-
nit dopady nárůstu provozních nákladů, především možných úsporných opatření.

V letošním roce bude nutné upus  t od plánova-
ných inves  c do sportovních zařízení a omezit 
opravy na nezbytné minimum. Ve sportovním are-
álu Ku  lka v těchto dnech vlastními silami opravu-
jeme šatny a sociální zázemí atletů. Na tenise jsou 
v havarijním stavu ploty u dvorců číslo 8 a 9 a rádi 
bychom je opravili. Pokud nám to fi nance umož-
ní, budeme rekonstruovat tenistům šatny, sprchy 
a WC. Ve sportovní hale jsme za  m jen vyměnili 
nádobu čis  čky vířivky a svépomocí opravovali 
drobnos  . V případě, že získáme podporu v gran-
tovém řízení od města Český Brod, chtěli bychom 
dokončit zateplení, fasádu boční strany haly a za-
čít postupně zateplovat krytou běžeckou dráhu na 
stěně sousedící se Základní školou v Tyršově ulici.

Valná hromada v rámci svého řádného programu 
svým usnesením přijala rovněž rozpočet na rok 2022, 
včetně zmíněných oprav a zadala úkoly nově zvole-
nému výkonnému výboru. Ten bude po dobu dalších 
čtyř let pracovat ve složení Jana Machorková, Milan 
Majer, Milan Rollo, Pavel Janík, Jan Vokáč, Vladimír 
Novák, Stanislav Šaroch a Jakub Charouzek.

Bezprostředně po ukončení valné hromady zase-
dal poprvé nový výkonný výbor, který jednohlasně 
zvolil statutární zástupce. Předsedou TJ Slavoj Čes-
ký Brod se stal znovu Pavel Janík a místopředsedou 
Milan Rollo.

Za TJ Slavoj, Jan Hanzal
Foto: Marcela Chuchlová

Volební valná hromada TJ Slavoj Český Brod

UPOZORNĚNÍ 
Do 29. 5. 2022 bude probíhat odkalování a odvzdušňování vodovodní sítě města Český Brod 
(včetně městských čás   Liblice a Štolmíř). Vlastní práce budou prováděny v běžné pracovní 
době, tj. od 7.00 do 15.00 hod. V průběhu provádění proplachu a následující den lze předpo-
kládat snížení tlaku a možný zákal. Náhradní zásobování bude zajištěno voznicemi dle aktu-
álního místa odkalování.
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Dnes máme pocit, že jsme teprve před nedávnem byli přija   ke studiu na našem gymnáziu. Když se však 
důkladně ohlédneme zpět, zjis  me, že doba, kterou jsme zde strávili, nebyla krátká. Začali jsme sezna-
movacím kurzem, zvládli lyžařský výcvik a řadu výletů, získávali vědomos  . A najednou zde byl závěrečný 
ročník studia. Začaly na nás doléhat povinnos   spojené s maturitou, ale především nás čekala příprava 
maturitního plesu. Od začátku školního roku jsme tedy měli obrovské množství práce. 

Co je vlastně maturitní ples? Je to roman  ka, 
nostalgie, ale zároveň i prezentace jednotlivých 
studentů a v neposlední řadě i reprezentace třídy, 
školy a města. To vše na nás kladlo velké nároky. 
Museli jsme zvolit a objednat kapelu, sál, secvičit 
nástup a půlnoční překvapení a zvládnout mnoho 
dalších povinnos  . Byly to náročné měsíce na-
plněné stále těžším studiem a zařizováním všech 
náležitos  . A musíme zcela upřímně přiznat, že 
bylo i nemálo stresových situací, kdy se zdálo, že 
se nedokážeme dohodnout a že se vše zhrou   jako 
domeček z karet. Ani jsme nestačili vnímat, jak čas 
rychle ubíhá, a najednou už byl den plesu tady. 
Čtvrtek 7. 4. 2022 byl zde. Nezbývalo než doufat ve 
zdárný průběh naší pečlivě připravované společen-
ské událos  . I doma proběhly poslední přípravy. 
A pak následoval odjezd do Městského společen-
ského domu v Kolíně. Zahájení bylo v 19.00 hodin 
slavnostním nástupem studentů, se zájmem pak 
byly vyslechnuty projevy pana ředitele gymnázia 
Mgr. Jiřího Krčmáře a zástupců studentů, následo-
val tanec, ale všichni netrpělivě očekávali ty nej-
důležitější čás   programu. Předání šerp, maturitní 
videa, představení tabla a půlnoční překvapení. 
Konečně jsme se dočkali. Byl položen červený ko-

berec a nastal slavnostní nástup jednotlivých stu-
dentů, udělování šerp a fotografování. Každý byl 
v této chvíli hvězdou večera. Po rychlém úklidu sálu 
byla představena zdařilá videa, následoval tanec 
s rodiči a učiteli, ukázka maturitního tabla každé 
třídy a opět tanec a ples uzavřelo půlnoční překva-
pení. Velkou pozornost si zasloužila tombola. 

Vše musí jednou skončit. I tak krásná akce, jakou 
byl náš ples, měla konec. Hudba dohrála, zhasla 
světla, lidé pomalu vycházeli ven do noci. V mys-
lích nám ještě zněly melodie tanečních písní, ale už 
se vracela realita všedního dne. Důkladná příprava 
trvající několik měsíců se vypla  la. Celý ples pro-
běhl bez problémů ve slavnostní a důstojné atmo-
sféře. Na závěr nám zůstává ještě jedna povinnost. 
Musíme poděkovat.

Děkujeme rodičům a učitelům, že nám stáli po 
boku a pomáhali při organizování tak náročné 
akce. Děkujeme též našim sponzorům. A nyní nám 
už zbývá složit maturitní zkoušku a učinit krok do 
života. Doufejme, že bude úspěšný.

Připravily a prožily maturitní třídy

Maturitní ples Gymnázia Český Brod

28 Ze škol

PRODEJ VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY 
Rada města Český Brod vyhlásila záměr na prodej bytové jednotky v ulici Suvorovova č. p. 59 
včetně spoluvlastnických podílů na pozemku. Jedná se o byt 3+1 v 2. NP o velikos   85,44 m2 

za minimální nabídkovou cenu 2.700.000 Kč. Prodej probíhá obálkovou metodou. 
Více informací naleznete na webových stránkách města nebo volejte paní Editě Suchanové 
z odboru rozvoje na tel.: 321 612 153. 
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Zní to jako lákavá nabídka cestovní kanceláře, ale nenechte se mýlit. Jde o pracovní stáž pro studenty 
v rámci evropského programu na podporu vzdělávání Erasmus+, do kterého je naše škola zapojena. Je-
dinečnou možnost vyjet do Itálie a na dva týdny se stát zaměstnanci tamních fi rem letos dostali vybraní 
studen   oboru Informační technologie i Ekonomika a podnikání.

Volné víkendy byly plné cestování a poznávání his-
torických unikátů jako například největší go  cké 
katedrály na světě Duomo nebo známé obchod-
ní pasáže Galleria Vi  orio Emanuele II. Studen   
se vydali i k nejkrásnějšímu jezeru Itálie Lago di 
Como. Všichni si v Miláně užili spoustu zábavy 
a dobrodružství.

Tato pracovní stáž studentům umožnila získat nové 
znalos   a zkušenos  , zdokonalit se v anglickém ja-
zyce a poznat jinou kulturu. Studen   zvládali ná-
strahy pracovního života s nadšením a úsměvem. 
Ostatně, přečtěte si názory některých z nich:

Náplní naší práce ve fi rmě Evolvo bylo chystání do-
kumentů pro další účastníky Erasmu a asistování 
na schůzkách. Ve volném čase jsme prozkoumávali 

krásy Milána. Vrá  li jsme se plni zážitků a rádi se 
do Itálie opět vrá  me (Denisa Mrázková, 2.E).

Ve fi rmě Dolphin jsme tvořili vlastní webovou strán-
ku v editoru WordPress. Osobně jsem si odnesl zku-
šenos   týkající se práce v týmu (Viktor Jindřich, 2.I).

Moje dvoutýdenní stáž v Itálii byla velice příjem-
ným zážitkem. Italskou kulturou jsem byl ohromen. 
Z praxe jsem si odnesl nové zkušenos   jako team 
leader i jako designer webové stránky. Vyzkoušel 
jsem si práci v novém prostření s novými progra-
my. Poznal jsem řadu nových lidí a okusil množství 
nových jídel. Myslím si, že to byla pro mě velmi pří-
nosná zkušenost, kterou bych si milerád zopakoval 
(Vojtěch Farkas, 2.I).

Ing. Jana Černá, pedagog SŠ MG

Erasmus+ aneb Velikonoce v Miláně
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Školní život se po dvou letech stále více začíná vracet do podoby, na kterou jsme byli zvyklí před pandemií, 
a tak se i u nás ve škole začínají po dvouleté pauze konat tradiční akce, které nám zpestřují běžnou školní 
výuku, umožňují nám setkávání s kamarády ze spřátelených škol. V měsíci dubnu se konalo hned několik 
takových akcí.

Velikonoční výstava
První tradiční akcí byla Velikonoční výstava, na kte-
ré byly k vidění výrobky, které vyrobili žáci společ-
ně se svými pedagogy. A bylo se určitě na co dívat 
a co obdivovat. Kromě výrobků s velikonoční té-
ma  kou si mohli návštěvníci z výstavy odnést také 
keramiku, dřevěné obrázky, koberečky, šité a háč-
kované hračky, pros  rání nebo třeba bižuterii vy-
robenou plstěním ovčího rouna. Některé z těchto 
výrobků si mohou zakoupit návštěvníci naší školní 
kavárny Tranzit Café, kde je malá prodejní výstava 
těchto žákovských prací.

Atle  cký víceboj
Hned po výstavě čekal žáky atle  cký víceboj, jehož 
školní kolo se uskutečnilo na Ku  lce. Učitelé těles-
né výchovy si chtěli prověřit dovednos   a výkony 
svých žáků. Dě   byly rozděleny do dvou kategorií 
podle věku žáků. Žáci se po důkladné rozcvičce 
vrhli na plnění všech disciplín a  m byl hod kri-
ketovým míčkem, pro některé menší žáky to byla 
novinka, ale všichni ji zvládli a jednotlivými hody 
překonávali pokusy předchozí. Na druhou disci-
plínu byli všichni hodně natěšení, protože běh na 
60 metrů mladších žáků a 100 metrová distance 
pro ty starší je oblíbená disciplína spousty spor-
tovců. Dě   závodily jednotlivě, ale i ve skupinkách, 
aby si vyzkoušely souboj mezi sebou. Tře   a záro-

veň poslední disciplína pro první stupeň byl skok 
do dálky. Starší žáky čekal jako třešnička na dortu 
ještě na závěr vytrvalostní běh. Nicméně hlavní 
úkol byl splněn: všichni si zasportovali, porovnali 
svoje výkony s ostatními a užili si společně jarní 
dopoledne v podobě zářícího sluníčka a také diplo-
mů, medailí a sladké odměny.

Ukliďme Česko
Tak jako každý rok i letos se skrz celým Českem 
prohnal projekt Ukliďme Česko, který se nemohl 
vyhnout ani naší škole. A tak jsme jako tradičně 
v pátek před oslavami Dne Země vyrazili všichni 

Duben v českobrodské Základní škole a Prak  cké škole
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pracovat. Třídy základní školy si vzaly za úkol ukli-
dit kolem Šembery, protože toto krásné místo bývá 
stále znečištěné odpadky. Za celé dopoledne se 
jim podařilo nasbírat čtyři plné pytle a zároveň se 
našly i zajímavé kousky jako vysavač, kusy železa 
nebo rádio, našlo se toho opravdu velmi mnoho 
a každoročně nás zaráží, co vede lidi k tomu tyto 
věci táhnout až k Šembeře a tam je zahodit. Ne-
pracovalo se ale pouze u Šembery, ale i kolem naší 
školy, kde bylo také třeba to po zimě trochu zvele-
bit. Žáci se svými učiteli tady upravovali keře, vy-
hrabávali odpadky, sázeli bylinky, ryli záhony, trhali 
plevel nebo vytvořili krásný chodníček k zahrádce 
u skleníku. 

Dopravní soutěž
Poslední dubnovou akcí bylo školní kolo Dopravní 
soutěže mladých cyklistů, které bylo přípravou na 
oblastní kolo, které bude hned začátkem května 
v Nymburce. Bylo důležité vybrat ty nejlepší repre-
zentanty naší školy, proto učitelé připravili různá 
stanoviště, kde si dě   jak ze základní, prak  cké či 
speciální školy vyzkoušely svoje dovednos  . První 
disciplínou byla jízda na kole připravenou dráhou 
s překážkami a jízda zručnos  . Dalším stanovištěm 
byla počítačová učebna, kde se plnily testy v pozná-
vání dopravních značek, znalos   předpisů silniční-
ho provozu,   nejstarší řešili i zapeklité přednos   
jízdy na křižovatkách. Prak  cký nácvik poskytování 
první pomoci probíhal na samostatném stanoviš  , 
kde si všichni žáci vyzkoušeli ošetření různých zra-

nění, nebo poskytnu   pomoci při jiných náhlých 
zdravotních komplikacích. Určitě to byla výborná 
příprava před samotnou dopravní soutěží. 

Také v květnu nás čeká ve škole řada nových i tra-
dičních akcí. Už teď se na ně všichni těšíme. Jen 
ještě si vám všem dovolujeme připomenout, že 
v areálu nemocnice se na vaši návštěvu těší naši 
středoškoláci ve školní kavárně TranzitCafé, která 
je pro Vás otevřena ve dnech školního vyučování 
v době od 8 do 16 hodin. Tak se za nimi stavte, ur-
čitě nebudete litovat! 

Mgr. Marie Šnajdrová a Bc. Nikola Znamínková 
ZŠ a PrŠ Český Brod
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V pondělí 25. 4. naše třída 9. B navš  vila únikovou hru v Praze.  Sešli jsme se ráno na nádraží v Českém 
Brodě, vystoupili na hlavním nádraží v Praze a Vinohradskou ulicí jsme došli do Questerlandu. Zde jsme 
se dozvěděli, jaká jsou pravidla hry. Předem jsme se rozdělili do herních skupin a zahráli jsme si jednu 
z předem vybraných her. V nabídce byly čtyři únikové hry.

Apokalypsa 2213 – Museli jsme přijít na kombinaci 
tlačítek, aby vyšel příklad, ukázala se nám i videa, 
jak vše probíhalo a co máme udělat. Po vyřešení 
kombinací jsme obdrželi klíče, se kterými jsme ote-
vřeli dveře do další místnos  . Tam ležel nakažený 
profesor a my jsme museli zjis  t jeho zdravotní 
stav a poté jsme mu dali léky, získali „klíč”, kte-
rým jsme odemkli další dveře, na které už bouchal 
zombie. Po zadání posledního kódu jsme byli po-
chváleni člověkem z obrazovky, který nám řekl kód, 
a dveře k východu se otevřely.

Kouzelnická škola 1. díl – V této místnos   bylo vše 
na magnet. Najednou na nás mluvil obraz a radi-
la nám stará kniha. Hledali jsme 3 sošky a vždy, 
když jsme některou našli, tak se nám otevřela dal-
ší místnost. Nakonec jsme dostali vysvědčení, že 
jsme absolvovali kouzelnickou školu.

Hvězdný element – Poslala nás velitelka galaxie na 
misi, abychom zachránili galaxii. Nejdříve jsme byli 
v pyramidě, kde jsme museli najit artefakty. Pak 
jsme se portálem ocitli na vesmírné lodi, kde jsme 
museli zodpovědět 12 otázek o naší lodi a  m jsme 
získali další artefakty. Po splnění úkolu se nám ote-
vřely dveře, kde jsme museli pomocí krystalu získat 
poslední artefakt a  m jsme zachránili galaxii.

Po úspěšném zvládnu   všech únikových her a po 
dobrém obědě jsme z Masarykova nádraží v Praze 
dorazili v pořádku domů. Výlet jsme si moc užili!

Za 9.B D. Kratochvílová, K. Psohlavcová, 
T. Krejčíková, A. Vaňková, ZŠ Tyršova

Foto: zaměstnanci Questerlandu

Třída 9. B ZŠ Tyršova navš  vila únikovou hru v Praze
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Ve středu ráno jsme se setkali jako vždy ve škole, ale tentokrát v teplácích, protože nás čekal velký úklid. 
Naše třídy 6. A a 6. B se přihlásily do  akce „Ukliďme Pošembeří“.

Okolo osmé hodiny jsme tedy vyrazili směrem ke 
Zvonečku. U Zvonečku nám učitelé rozdali pra-
covní rukavice a velké černé pytle, abychom měli 
odpadky do čeho sbírat. Šli jsme postupně ulici po 
ulici a pytle se nám nepořádkem rychle plnily. Po 
dvou hodinách sbírání jsme se sešli zase u Zvoneč-
ku, kde jsme si dali velkou svačinu, abychom měli 
hodně energie a posbírali toho co nejvíc.

Po sesbírání veškerých odpadků v okolí Zvonečku 
jsme se vydali na Škvárovnu. Na Škvárovně jsme 
sbírali chvíli a potom nám učitelé dovolili hrát si 
na dětském hřiš   v parku. Vyzkoušeli jsme si růz-
né houpačky a venkovní fi tness. Po hraní na hřiš   
jsme šli pomalu, ale jistě ke škole a po cestě jsme 
stále sbírali další odpadky. U školy jsme pytle sesy-
pali dohromady, plné pytle jsme dali k popelnicím 
a mohli jsme jít na oběd. 

Za sebe si myslím, že si to všichni užili. Jen by bylo 
fajn, kdyby po sobě všichni uklízeli a nepohazovali 
odpadky volně do přírody. Pak bychom nemuseli 

chodit sbírat cizí nepořádek a mohli bychom tento 
čas věnovat třeba sportu.

Marie Drahoňovská, 6. A, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Jana Kolářová, ZŠ Tyršova

Pošemberský úklid
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Informační centrum informuje…

V rámci Klubu Vital se 
uskutečnily i první besedy 
se zajímavými hosty. Za-
čátkem dubna proběhlo 
setkání s vrchní inspektor-

kou Policie ČR z územního odboru Kolín, oddělení 
analy  ky a kyberne  cké kriminality nprap. Bc. Mi-
ladou Bašistovou a velitelem místního obvodního 
oddělení Policie ČR. Beseda přiblížila nástrahy sou-
časné doby, se kterými se senioři mohou potkat. 
Vše doplnily videoukázky, kde se všichni přítomní 
mohli na vlastní oči přesvědčit, jak je snadné něko-
ho okrást nebo podvést.  Na závěr byly k dispozici 
bezplatně tema  cké informační letáčky, odměnou 
za účast byla refl exní páska od CVIKu pro lepší vidi-
telnost za šera. Všechny informace nabádaly seni-
ory k opatrnos   se sdělením, že v případě podvodu, 
okradení nebo napadení se nemusí stydět za to, co 
se jim přihodilo, a měli by událost co nejdříve na-
hlásit na nejbližším oddělení policie. Chrání tak další 
osoby, kterým by se třeba mohlo přihodit totéž. 

Naším dalším hostem byla spi-
sovatelka a novinářka, paní Sta-

nislava Jarolímková, která má na svém kontě téměř 
čtyřicet vydaných knižních  tulů s různou téma  -
kou a také bohatou pracovní zkušenost. Na volné 
noze spolupracovala s předními pražskými deníky 
a časopisy, s televizí a rozhlasem, jimž nabízela 
zejména méně známé zajímavos   z řady vědních 
oborů – od medicíny až po historii. Kromě toho 
o  skovala rozhovory, fejetony a povídky nebo při-

pravovala „na klíč“ některé rubriky a jeden celý, 
dnes již zaniklý časopis. Při setkání v klubu Vital ná-
vštěvníky seznámila se zajímavými fakty z historie 
naší země, doplněné ilustračními obrázky kreslíře 
Jiřího Filípka. 

Informační centrum pozvalo koncem 
dubna kolegy a kolegyně z okolních 
informačních center a přizvané hosty 
na lokální setkání informačních cen-

ter. Cílem bylo nejen osobní seznámení, výměna 
propagačních materiálů i informací z oboru, ale 
i možnost společné propagace našeho regionu. Na 
velmi příjemném posezení s malým občerstvením 
se nás sešlo celkem osmnáct, včetně milých hostů 
z Vinařství Klučov, ze zámku v Radimi a z Ekocent-
ra Vrátkov. Kdo nepospíchal, mohl navš  vii i naše 
podzemí.

Zdenka Bočková, Informační centrum/CVIK 

Centrum vzdělávání, informací a kultury stále nabízí pravidelná setkání Klubu Vital, který je bezplatně 
a bez jakékoliv registrace otevřen všem zájemcům středního a vyššího věku. Koná se každou středu od 
13.00 hodin v radničním sále, v přízemí budovy č. p. 1.  Setkání budou probíhat do konce června a pak 
budou znovu zahájena od září 2022. 
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Čtvrtek zelený, slunce zlaté…

35Z kultury

Počasí nám ve čtvrtek 14. dubna opravdu přálo, a tak jsme mohli náš velikonoční zábavný program začít 
chystat podle plánu ve venkovním prostoru, tedy v parčíku u kostela sv. Gotharda. K našemu překvapení 
začaly rodiny s dětmi přicházet již v brzkých dopoledních hodinách a okolo jedenácté nebylo místo, které 
by u dílniček nebylo zaplněno. A jak celý den, kdy jsme se společně těšili na Velikonoce, vypadal? 

Na pořádání velikonoční akce se s námi podílelo 
také Ekocentrum Vrátkov, CuKRátkov, výtvarnice 
Jana Dvořáková a Loutkové divadlo Kozlík. Patří 
jim velké poděkování za ochotu a dobrou náladu, 
kterou po celý den rozdávali. Návštěvníci bez roz-
dílu věku si mohli uplést vlastní pomlázky, vytvořit 
velikonoční ozdoby z různých materiálů, nazdobit 
perníčky, posedět se zákuskem a kávou či ochutnat 
svěží jarní zelenou limonádu. Sluníčko se, jako by 
čekalo na náš povel, skrylo se začátkem pohádky 
Jak šel Kozlík do světa a my jsme byli rádi, že si 

na závěr slunečného odpoledne nikdo nepřivodil 
úžeh. Dě   si po skončení představení měly mož-
nost zblízka prohlédnout velké dřevěné marionety, 
a poté se s herci rozloučily. Věříme, že jsme z par-
číku odcházeli spokojeni nejen my, ale také všichni 
návštěvníci. Ti se mohli ještě podílet na zdobení 
stromů vajíčkovníků, které v parčíku navozovaly 
velikonoční atmosféru během celých jarních svát-
ků. 

Ing. Klára Tesaříková, CVIK 
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Vybíráme z knižních novinek

Kompletní přehled nových knih za měsíc duben 2022 je k dispozici v Městské knihovně 
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.

Aleš Palán: Robinsoni a donkicho  
Neopakovatelné osobnos   nežijí jen v šumavské divočině. Jsou nám mnohem blíž, potkává-
me je na ulicích, v autobusech, kdekoliv, žijí třeba ve vedlejší bytovce. Co spojuje sedm lidí, 
jejichž příběhy byly shromážděny v této knize? Není to přímo samota jako u těch, kteří se 
stáhli z civilizace do lesů, močálů a hor. Jisté „poodstoupení“ tu ale přesto nacházíme. Všich-
ni si vytvořili malý osobní svět, fascinující vesmír, kde pla   jejich vlastní pravidla. Jsou na 
dosah ostatním, a přesto tak daleko. Nebo snad vysoko? A hledají skutečný smysl života…

Ondřej Neff : HU! Povídky Dědka Čucháka
Dědek Čuchák je kyborg, nerozlučný druh Kuby Nedomého, dobrodruha a podvodníka 
v oboru falešných starožitnos  . Oba se potloukají pestrým světem habitatů na Měsíci, 
především v Arkádii. Kubu zvědavost často vtáhne do nebezpečných detek  vních pátrání, 
ale daleko by v nich nedostal bez pomoci Dědka Čucháka. Ten toho sice moc nenamlu-
ví, ale jeho robo  cká část umí leccos na hranici zázraku. Kniha obsahuje sedm povídek 
z různých údobí jejich života v Arkádii, najdete mezi nimi příběhy napínavé a záhadné, 
ale vždycky zábavné.

Ladislav Špaček: Dědečku, vyprávěj o Praze
Knížka navazuje na ucelenou sérii o laskavém dědečkovi a jeho zvídavé vnučce Viktorce. 
Tentokrát se s nimi vydáme na procházku Prahou. Budeme společně poznávat všechny čtvr-
tě historické Prahy: Staré Město, Malou Stranu, Nové Město a Hradčany s Pražským hra-
dem, budeme se seznamovat s jejich památkami, uličkami, roman  ckými zákou  mi nebo 
významnými budovami. Jednotlivé kapitoly tak mohou sloužit jako námět na vycházku. Celé 
vyprávění je oživeno pověstmi a příběhy, audioknihu namluvil sám Ladislav Špaček.
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Fran  šek Koukolík: Drby
Pojednání o nejčastější a nejrozšířenější lidské činnosti ve všech dobách a místech. Do-
sud nebyla nalezena společnost, v níž by si lidé nepovídali o jiných lidech, kteří u toho 
nejsou nebo nevědí, že se vypráví o nich. V knize se dozvíme, jak drby vznikají, jaký mají 
vztah k našim emocím, jak a kdy začínají drbat děti, jaké jsou rozdíly v ženském a muž-
ském drbání, jaké drby žijí v organizacích, jak drbou vědci nebo jak se do drbání zapojují 
sociální sítě. Z drbů žijí celebrity stejně jako média, která tyto celebrity vyrábějí i ničí. 
Obrana neexistuje. Jen jedna prastará moudrost: Mlčeti zlato.
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Velké putování malých drakounů
Že nevíte, kdo to jsou drakouni? My jsme si ve stej-
nojmenné  knížce přečetli, že jejich pojmenování 
vzniklo spojením slova drak a dinosaurus. Nejprve 
jsme s holčičkou Kristýnkou našli na pískoviš   tři 
vajíčka, ze kterých se nám vylíhli tři malí drakou-
ni,  Lojzík, Pepík a Fran  k. Spolu s nimi jsme pak 
putovali po místnostech jednoho velkého domu 
a objevovali obyčejné každodenní věci. Dě   si zku-
sily třeba uklidit nádobí, srovnat rozházené boty, 
poskládat vyprané prádlo nebo najít knížku podle 
obrázku. Na závěr si mohly prohlédnout leporela 
a knížky o dinosaurech. Během sedmnác   malých 
pohádkových čtení a hraní jsme se kromě všech 
tří českobrodských mateřinek potkali také s dětmi 
z MŠ Doubravčice, Klučov, Poříčany, Tuchoraz, Bře-
žany, Tismice, Chrášťany a Vyšehořovice.

(Ne)mrtví přicházejí!
Cyklus literárních pořadů o horrorech jsme připra-
vili na přání samotných žáků, svým tématem navá-

zal na loňský podzimní program, ve kterém jsme se 
věnovali žánru sci-fi . Upíři, démoni, zombie, hřbi-
tovy, vraždící šílenci, cákance krve – to jsou oblíbe-
né prvky objevující se v horrorových fi lmech, po-
čítačových hrách a samozřejmě i v knihách. I když 
s prvními horrory se dě   setkávají třeba v klasických 
pohádkách, my jsme si přestavili klasické horrory 
a jejich autory v průřezu od 19. stole   do součas-
nos  , od Mary Shelley až po Stephena Kinga. Věděli 
jste, že autorkou prvního horrorového románu je 
žena? A víte, kdo je autorem literární předlohy 
slavného fi lmu Alfreda Hitchcocka Ptáci? K navo-
zení děsivé atmosféry určitě přispělo také úplné 
zatemnění prostoru našeho „doupěte“, kde tyto 
pořady probíhají, stejně jako pečlivě vybrané čtené 
ukázky z knih nebo audioknih. Věříme, že se dob-
ře bavili a snad i trochu děsili učitelé i žáci všech 
třiadvace   tříd, které nás během dubna a května 
navš  vily. Pro nás je setkávání s nimi velká radost!

Jitka Šrajerová, Městská knihovna/CVIK

Horror nebo pohádka? Jsme tu pro vás, děťátka!
Po celý duben jsme se v knihovně setkávali s dětmi z mateřských škol a také se žáky druhého stupně 
základních škol. Malí školáčci se s námi vydali na Velké putování malých drakounů, s těmi velkými jsme 
objevovali literární žánr horroru v pořadu (Ne)mrtví přicházejí!

37Z kultury Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Kulturní nabídka
Na hvězdně obsazenou komedii Agentury Harlekýn 
Příbuzné si nevybíráme se v KD Svět můžete těšit 
v pondělí 6. června. V úterý 21. června pak bude 
hostem v křesle Mar  ny Kociánové mnohonásob-
ná držitelka Zlatého slavíka, signatářka Charty 77 
a moderátorka pořadu Chcete mě? Marta Kubišová.

Během června můžete navš  vit samozřejmě také 
pravidelná fi lmová promítání, která budou probí-
hat tradičně každou středu, sobotu a neděli. Pro 
dě   školou povinné chystáme však i jedno promí-
tání mimo program, a to na závěr školního roku, 
tedy ve čtvrtek 30. června. 

Filmových projekcí se týká ještě jedno důležité 
sdělení, a to opakované promítání nejžádanějších 
fi lmových novinek. Již v květnu jsme takto zopa-
kovali například americkou komedii Ježek Sonic 2, 
která byla při prvním promítání vyprodána, další-
ho termínu se dočkaly také české fi lmy Známí ne-
známí nebo Po čem muži touží 2. Pravidlem by při 

opakovaném promítání mělo být, že pokud první 
termín připadl na středu, stejný fi lm bude podruhé 
promítán v sobotu. Rádi bychom tak vyhověli ná-
vštěvníkům, kteří preferují podporu místního kina 
před pražskými mul  plexy, ale z jakýchkoliv důvo-
dů se prvního promítání zúčastnit nemohli. 

Děkujeme všem, kteří českobrodské kino navště-
vují, speciálně za dubnovou návštěvnost, která 
byla od digitalizace našeho kina rekordní. 

Provozní okénko
I kavárnice se potřebují čas od času odpočinout, 
a tak jim jistě odpus  te, že pro vás v KD Svět nebu-
dou od 12. června k dispozici. Výjimkou bude po-
řad Křeslo pro hosta 21. června, kdy bude provoz 
kavárny v běžném režimu. 

Těšíme se na vás brzy na viděnou v KD Svět.

Ing. Klára Tesaříková
KD Svět / CVIK

Červnové loučení, program divák ocení
S překonáním mnoha nástrah, způsobených nejen koronavirovou pandemii, blížíme se úspěšně ke konci 
sezóny. I poslední měsíc má však co nabídnout a my vás pozveme ještě na několik fi lmových promítání 
a divadelních představení. S červnovým provozem souvisí i konec školního roku, na který chystáme zvláštní 
promítání, ale i dovolené, které se týkají třeba provozu kavárny…

BLAHOPŘEJEME
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: paní O  lie Hollasová, 
paní Marie Fousková, paní Božena Hábeltová, pan Otokar Havlín, 
pan Vlas  mil Chvalovský, paní Jaroslava Havlínová, pan Václav Novotný.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

áá,,
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Ze sportu 39

Největším úspěchem celého oddílu Corridoor bylo 
obhájení třech nejlepších závodnic v seniorské in-
dividuální kategorii. Na prvním místě a pomyslnou 
královnou českého gymnas  ckého aerobiku pro rok 
2022 se stala Sabina Drapáková. Stříbrná skončila 
její mladší týmová kolegyně Sabina Juránková. Troj-
lístek na stupních vítězů doplnila taktéž závodnice 
klubu Corridoor Veronika Vomáčková. Tyto tři nejú-
spěšnější závodnice gymnas  ckého aerobiku navíc 
tvoří i skvělé závodní trio. Zlatá medaile na MČR je 
nominovala na mezinárodní závod Czech Aerobic 
Open, kde skončily na skvělém tře  m místě.

Obě Sabiny navíc postoupily do mezinárodního fi -
nále Czech Aerobic Open, a to ze 4. a 5. místa. Ve 
fi nále si obě závodnice výrazně polepšily a pořadí 
si prohodily. Sabina Juránková se svou dechberoucí 
sestavou „Cruela“ vystoupala na stříbrnou příčku. 
Sabina Drapáková si se svou nádhernou taneční se-
stavou odvážela bronz. Je skvělé, že obě závodnice 
jsou tak vyrovnané a mohou se vzájemně mo  vo-
vat k lepším výkonům.

A jak se vedlo na MČR a Czech Aerobic Open na-
šim mladším Sokolkám?
Největšího úspěchu dosáhlo „malé“ ale šikovné 
trio. Aneta Blechová, Barbora Školová a hostují-
cí Veronika Uchy  lová. Tento skvěle sehraný tým 
získal  tul mistryň republiky a postoupil do mezi-
národního fi nále, kde se dívkám podařilo ve velké 
konkurenci obsadit bronzovou příčku.

Skvěle se holkám vedlo i v individuálních katego-
riích. Aneta Blechová byla tře   a v těsném závěsu, 
na čtvrtém místě, skončila Barbora Školová. Obě 
dívky kromě tréninku v Sokole Český Brod mají ješ-
tě pravidelné tréninky v Praze, kde mají možnost 
výkonnostně dát růst a trénovat po boku senior-
ských reprezentantek. 

Všem dívkám s  tulem mistryň republiky se po-
dařilo nominovat na červnové mistrovství světa 
v Portugalsku. 

Za Corridoor, Eliška Strakošová

Sokolský oddíl aerobiku v Českém Brodě vychovává talenty
O víkendu 9. – 10. 4. proběhl jeden z nejdůležitějších závodů sezóny, mistrovství ČR v gymnas  ckém aero-
biku první výkonnostní třídy. A jak se nám vedlo?

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Za měsíc duben a začátek května se na Ku  lce ode-
hraje každý týden přibližně 8 mistrovských utkání. 
A to je pořádná porce. Během dubna jsme s  hli 
i fotbalový nábor, zde si vyzkoušelo svůj trénink 
11 nových hráčů. Dě   z náboru už si vyzkoušely 
svůj první normální trénink, snad se všem bude 
dařit. Pokud by někdo měl zájem a nes  hl nábor, 
může přijít kdykoli na Ku  lku a určitě mu poradí-
me. 

V neděli 1. května proběhl tradiční májový turnaj 
pro mladší přípravky. Brodš   hráči se umís  li na 
5. a 7. místě. Je to vždy skvělá příležitost pro hráče 
porovnat svoji výkonnost s kluby mimo okres Ko-
lín, je to mo  vace do dalších tréninků. Už teď se 
těšíme na turnaj starších přípravek, který proběh-
ne v neděli 8. května a zde budeme ch  t útočit na 
medaili. 

Na konci června pro vás chystáme speciální akci 
All Right streetbal and live music. Jde o první roč-
ník, ale věříme, že se stane další tradiční českob-
rodskou akcí. Turnaj je otevřený pro všechny. Se-
stavte tým 4 hráčů a přihlaste se, vše najdete na 

www.allright.show. Doprovodný program bude 
také velmi pestrý, proto stojí za to napsat si do ka-
lendáře – sobota 25. 6.

All Right startuje v 10.00 hod. dopoledne street-
balovým turnajem v kategoriích od 12 do 50 let. 
Hraje se na 9 hřiš  ch, připravených pro 120 týmů. 
Dospělá kategorie je okořeněna výhrou v podobě 
Price Money. V rámci doprovodného programu 
pro návštěvníky budou probíhat soutěže o ceny, 
moderované z hlavní stage, na které zajišťují pod-
kresovou hudbu lokální DJ´s. Soutěže budou střídat 
tema  cké breaky, vystoupení tanečníků, akrobatů 
a dalších souborů. Dále budou k vidění freestylové 
ukázky skate, bmx, yoyo apod. Večer volně přejde 
v hudební část, kdy se na pódiu vystřídají top DJ´s 
a MC´s, které veze pres  žní nezávislý label Ty Ni-
kdy. Bude nám c   přivítat především RESTa, který 
je velkým fanouškem streetballu a ak  vním hrá-
čem a turnaje se se svým týmem zúčastní. 

Akce, u které prostě nemůžete chybět.

Za SK Český Brod, Iveta Librová a Mar  n Sahula

Májové turnaje, nábor a pozvánka na All Right streetball and live music
Jsme zpátky. Jako před covidem. Mraky dě   na Ku  lce. Hezkým počasím nám všechno začalo, ráno sem 
chodí dě   na tělocviky a dě   ze školky na svoje hodiny sportovek. Po obědě se zde objeví dě   v Klubu 
Ku  lka v rámci mimoškolní družiny. Poté přijdou dě   na atle  ku a na fotbal. Ať přijdete kterýkoli den, na-
razíte na davy dě   a rodičů a to zrovna nemusí být žádná speciální akce. A tak to má být. Trávit volný čas 
v pohybu a venku je určitě ta nejlepší cesta. Pro všechny jsme nově pravidelně otevřeli hospůdku. Můžete 
si zde dát lahodnou kávu, něco k zakousnu   nebo třeba podvečerní pivko. Věříme, že to nejen rodiče dě  , 
co tu pravidelně čekají, ocení.

Ze sportu42 Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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ani neprovádí jazykové korektury.ani neprovádí jazykové korektury.

Jedná se opět o téma, které je tak trochu v Českém 
Bodě TABU. Existuje velká skupina pamětníků, kteří 
v nemocnici pracovali nebo měli nějaké blízké spo-
jení či jiné lidské vazby s nemocnicí a jejími zaměst-
nanci. Veřejně ale mnohem častěji mezi čtyřma 
očima  to lidé hovoří o likvidaci, umělém zadlu-
žení, rozkradení apod. Nechceme tady šířit nějaké 
nepravdy a fámy a proto se nebudeme pouštět do 
hlubších rozborů  mto směrem. Nikdo nebyl nikdy 
z ničeho obviněn či souzen. Můžeme ale pouká-
zat na to, že tu nemocnice každodenně bezmála 
100 let fungovala ku prospěchu lidí z českobrodska 
a v dnešní době vás v našem městě po 16 hod. ni-
kdo neošetří. Dalo by se říci, že nemocnici potkal 
podobný osud jako koupaliště a Lidový dům. Spo-
lečným jmenovatelem těchto událos   je brodská 
ODS. Účetně hospodařila nemocnice pod vedením 
zástupců z ODS tak, že nakonec byla nemocnice 
jako organizace města zrušena a pronajata. 

Českobroďák se začal o nemocnici zajímat v roce 
2013 a 2014. V té době provozovatel nemocnice 
dlužil městu na nájmu cca 13 milionů korun. Ten 
samý provozovatel nemocnice měl po dobu něko-

lika let prominutý nájem, čili pla  l 1 Kč za rok. Bylo 
nám řečeno, že jde o smlouvy a nedá se s  m nic 
dělat. Počátkem roku 2014 Českobroďák zveřejnil 
velkou kri  ku na tyto poměry a najednou šlo pro-
blémové smlouvy vypovědět. Město rychle vypsa-
lo výběrové řízení a nový provozovatel nemocnice 
zapla  l ihned celý dluh a doteď pla   řádně nájem. 
Za vším zůstává jen obrovská pachuť, která po-
stupně mizí s novými obyvateli Brodu a s mladými 
generacemi, které o plně funkční nemocnici slyšeli 
jen z vyprávění.

V současné době se město chlubí, jak zachraňuje 
areál nemocnice. Jako poslední tam vzniklo nové 
tzv. moderní poradenské centrum. Jistě se městu 
hodí a necháme si občas poradit od profesionálů. 
Nicméně naší prioritou zůstává, abychom se moh-
li nechat v našem městě ošetřit i po 16-té hodině 
a nemuseli jsme s každou „prko  nou“ letět do Ko-
lína, kde nás většinou čeká plná čekárna pacientů.

Zastupitelé Českobroďák SNK: 
Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jaroslav Kokeš

Nemocnice Český Brod
Bývalá okresní nemocnice v našem městě byla slavnostně otevřena 30. 4. 1905. Na její stavbu přispěl např. 
Jan z Lichtensteinu či mnoho občanů z českobrodska. V nemocnici působila řada známých lékařů a úroveň 
zdravotní péče byla vysoká. Mnoho z nás se narodilo ve zdejší porodnici, která měla výbornou pověst. 
Leckterého z našich spoluobčanů v této nemocnici operovali, některým zde zachránili život. Byla velkým 
zaměstnavatelem pro lidi z Českého Brodu a okolí. Jak to, že to s naší nemocnicí tak špatně dopadlo a zbyla 
nám z ní v podstatě LDN (léčebna dlouhodobě nemocných)? 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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44 Píšete nám

Situace kolem českobrodského nádraží se částečně 
uklidnila díky covidovému home-offi  ce. Následně 
pomohlo provizornímu využi   plochy ZZN. Pokud 
tudy ale míříte každý den do práce (Broďáky bych 
prosil pěšky po svých), můžete pomalu pozorovat, 
jak auta přibývají.

Situace není dobrá ani v jiných částech města 
a objevují se proto různé nápady na stavbu parko-
vacího domu. Jak ale připravit na našem maloměs-
tě objekt, která je typický pro centra metropolí?

Obce okolo Prahy v tom asi budou muset být pio-
nýry. Minulý listopad se otevřel zajímavý parkovací 
dům v Dolních Břežanech na jih od pražské Zbra-
slavi. Pojďme se tedy na jeho stavbu podívat blíž.

Dolní Břežany mají zhruba dvě tře  ny obyvatel 
Českého Brodu a chtěli vyřešit hlavně složitou situ-
aci parkování v centru. Nový dům nabízí 208 stání. 
Důležité je, že se v Břežanech podařilo postavit ale-
spoň tři parkovací úrovně nad sebou. Posledním 
patrem je už otevřená střecha. Fasáda je v  pně 
vytvořená ze silničních svodidel. Autoři ze studia 
Zdeňka Fránka museli vyřešit, aby refl ektory aut 
neoslňovaly blízké domky a zároveň se dům pro-
větrával. Celá stavba by se měla v budoucnu utopit 
v zeleni břečťanu. Součás   je i malé jezírko, do kte-
rého se sbírá dešťová voda.

Cena parkovného je 10 korun za hodinu, sčítání se 
ale zastaví po pě   hodinách. Parkovací dům fungu-
je i pro rezidenty, kdy cena předplaceného parko-
vání začíná na 14 korunách za den. Ani břežanské 
řešení nemusí být ideální, můžeme se z něho ale 
poučit. Až budete mít cestu kolem třeba na hradi-
ště Závist, zkuste si na jeho střechu udělat s autem 
výlet a podívat se, jak velká (či malá) stavba to je. 
Ani autor tohoto článku to  ž nedokázal při prvních 
diskuzích říct, jak rozsáhlý parkovací dům by bylo 
třeba do Českého Brodu vhodné použít.

Hlavně na nádraží míří především obyvatelé 
okolních vesnic, což vytváří zdání, že se o ně ne-
musíme starat. Možná jste už ale slyšeli diskuze 
o rozdělování daní v našem státě. Český Brod na 
jednoho obyvatele dostává výrazně více peněz 
než třeba Vrátkov, což malé obce pravidelně kri-
 zují. Argumentem takové stavu je, že větší obce 

jsou důležité svou spádovos   i pro obyvatele 
menších vísek.

Proč některá města prosperují výrazně lépe než 
ostatní? Dolní Břežany patří mezi pár míst v repub-
lice, kde se architektuře daří. Na to, proč tomu tak 
je a jaká to přináší úskalí, se podíváme třeba příště.

Ing. arch. Pavel Fuchs
Foto: Fránek Architects

Parkovací dům: Kde se inspirovat?
Oblíbený bonmot urbanistů říká, že aut je ve městě vždy o 10 % víc, než je kapacita ulic a parkovacích 
ploch. Pokud se počet stání rozhodnete navýšit, časem vám vždy přestanou stačit. A na nových silnicích 
opět vzniknou zácpy. Britové ostatně v  pkují, že největším parkovištěm na ostrovech je silniční okruh okolo 
Londýna.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
květen 2022květen 2022



Participativní
rozpočet
2022

Vyberte nejlepší návrh 
pro naše město 
a hlasujete na 

www.brodacibrodu.cz

Dotazy zodpoví koordinátorka participativního rozpočtu Petra Ištvániková 
Tel: 723 665 692, mail: istvanikova@cesbrod.cz

16. 5. - 6. 6. 2022
V nabídce je 17 zajímavých námětů od našich Broďáků!

Hlasovat můžete také v knihovně nebo v infocentru 
na nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. Stačí mít u sebe telefon.





PŘ IJĎTE NÁM 
TO Ř ÍCT 
OSOBNĚ

VEŘEJNÉ
SETKÁNÍ
20. 6.  2022

OD 18:00
STŘEDNÍ
ŠKOLA

Aktuální a připravované
investiční záměry města 

a další témata místní části
LIBLICE

Setkání se zúčastní:
vedení města, vedoucí odboru rozvoje, dopravy,

životního prostředí a velitel městské policie
 

Dojde k
omezení

rychlosti?  

Kdy bude
další

setkání?

Doplní se
veřejné

osvětlení?

Pořídí
nám

město
přenosný

radar? 
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Přijďte nám říct, jak si město
představujete za 10 let,
na jaké problémy se máme
zaměřit a jakým směrem
Český Brod dále rozvíjet.

O D  1 7 : 3 0  H O D I N  
V  R A D N IČN Í M  S Á L E
I N F O R M AČN Í H O
C E N T R A

W W W . C E S B R O D . C Z

N O V Ý
S T R A T E G I C K Ý
P L Á N

"Pojďte ho tvořit s
námi! Vaše slovo je
pro nás zásadní." 





PROSLOV

Autor a hraje: Anna Polívková
Režie: Jana Burkiewiczová
www.divadlobolkapolivky.cz
www.lafabrika.cz

Inscenace vznikla v koprodukci
s divadlem La Fabrika

Autor a hraje: Anna Polívková
Režie: Jana Burkiewiczová
www.divadlobolkapolivky.cz
www.lafabrika.cz

Inscenace vznikla v koprodukci
s divadlem La Fabrika

partneři inscenace: za finanční podpory

     statutárního města

mediální partneři:hlavní mediální partneři:

/ kdsvet







 
Galerie Šatlava

nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod
výstava je volně přístupná během otevírací doby informačního centra

ANDREA SOUKUPOVÁ z Vrbčan 
vás srdečně zve na svoji 

výstavu obrázků

    "JSEM ZPÁTKY ... S LÁSKOU"
1. června - 29. června 2022
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KRAJEM BITVY U LIPAN

40. ročník

28. května 2022 
(sobota)

Kdy?
28. května 2022 od 6:30 do 10:30 hodin (start)

Kde?
Český Brod
Informační centrum - Náměstí Arnošta z Pardubic 1 

Trasy
Pěší: 14, 21, 33, 45, 60 km
Cyklo: 42, 72 km

Můžete se těšit na
občerstvení na trase, turistickou vizitku, odznáček a diplom.

Více informací na 
pochod.vbrode.cz/kbul

Dálkový pochod a cykloturistická jízda



ZUŠ Český Brod, Vox Bohemicalis, z. s., a město Český Brod

PODLIPANSKÉ
HUDEBNÍ 
SLAVNOSTI
2022

 www.facebook.com/podlipanskeslavnosti • www.zusceskybrod.cz

Par tneři

Sponzoři a dárci Bylanka, s. r. o.SOOL

29. 5. / 18.00 
HUMBLE ORCHESTRA
kostel sv. Gotharda, Český Brod 

4. 6. / 18.00
STAMICOVO KVARTETO A ANETA MAJEROVÁ
divadlo J. K. Tyla, Český Brod

5. 6. / 10.00–18.00 
NÁRODOPISNÝ POŘAD LETNICE
Muzeum lidových staveb v Kouřimi

11. 6. / 18.00–22.00
MUZEJNÍ NOC V PODLIPANSKÉM MUZEU
Podlipanské muzeum, Český Brod

11. 6. / 18.00
KOMORNÍ SMYČCOVÝ ORCHESTR ARCHI
kostel sv. Havla, Štolmíř

12. 6. / 18.00 
KOMORNÍ SMYČCOVÝ ORCHESTR VOX BOHEMICA
kostel Nejsvětější Trojice , Český Brod

18. 6. / 18.00
MUSICA FLOREA A PĚVECKÝ SBOR VOX BOHEMICA 
kostel sv. Gotharda, Český Brod

24. 6. / 19.00–24.00 
NÁRODOPISNÝ POŘAD SVATOJÁNSKÁ NOC
Muzeum lidových staveb v Kouřimi

26. 6. / 18.00.
TIBURTINA ENSEMBLE
kostel sv. Havla, Štolmíř





Sobota 11. 6. 2022 | 18–21 hodin
Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Žitomířská 761

18.00  Slavnostní zahájení a otevření obnovené expozice 
BITVA U LIPAN A OHLASY HUSITSKÉ TRADICE 
VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH 

18.00–21.00  Zábavně-vzdělávací program na principu „living history“ 
pro děti i dospělé ŽIVOT V DOBĚ HUSITŮ / Civitas 
Pragensis z. s.

 vybavení vojenského tábora a polního písaře, užití zbroje 
a zbraně, dobové oblečení, předměty každodennosti

20.00  Přednáška ČESKÝ BROD VE STŘEDOVĚKU 
(PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.)

Volný vstup do expozic Podlipanského muzea.

WWW.PODLIPANSKEMUZEUM.CZ

20
22MUZEJNÍ N   C 

V PODLIPANSKÉM MUZEU

Pozor, husité!



Ř ímskokatol ická farnost  Český Brod  

ve spolupráci  s  Městem Český Brod 

vás  z ve na v ýstavu  

uměleckého i  ž ivotního páru

ALEXANDR 
KOZLOV 

a 

NATALIE 
KOZLOVA 

obraz y

Vernisáž v ýstav y

prob ěhne ve středu 

15.  6.  2022

o d 17:00 ho din 

ve v ýstavních 

prostorách kostela 

sv.  G otharda.

Hudebně j i  doprovodí 
hrou na housle 
studentk a HAMU v Praze 
Patr ic ie  Kozlova.

Výstava bude otevřena  
do 15. 9. 2022  
každou neděli od 14:00  
do 17:00 

nebo v jiný termín po
dohodě s R.D. Martinem 
Sklenářem (722 788 207, 
farnostbrod@seznam.cz)

www.farnost brod.cz

Během v ýstav y bude možné 
zakoupit  graf ik y  Natal ie  Kozlové.
Výtěžek z  je j ich prodeje  bude 
stejně jako dobrovolné vstupné 
použit  na  podporu uk raj insk ých 
běženců v  Českém Brodě a  okol í .
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23. - 30. 7. 2022

Andrea Hradecká
Petra Čurgaliová
Lucie Čurgaliová

ubytování ve čtyřlůžkových chatičkách - 7 nocí s plnou penzí, pitný 
režim, doprava z Českého Brodu tam, celodenní program, pedago-
gický a zdravotnický dozor, sportovní a výtvarné aktivity, outdoor 
aktivity, výlety, odměny

Andrea Hradecká, andrea@leccos.cz, 602 112 679

 

TÁBOR v RÁJI 
  Tábor se zaměřením na pohybové aktivity v přírodě - výlety, plavání, 

soutěže... Uskuteční se uprostřed krásné přírody Českého ráje 
v rekreačním středisku „PALDA“, nedaleko hradu Trosky.

Děti se naučí samostatnosti, hledat východiska z problémů,
čelit strachu. Fyzická náročnost bude přizpůsobena věku a zdatnosti dětí. 

Nebude chybět celotáborová hra a večerní program.





ý
J

U

%

eby
me.

at-

Zajiš uje  skárna Pro  -  sk group s.r.o.
y:

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

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: 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12. 2022
Data expedice: 14. 1., 18. 2., 18. 3., 19. 4., 13. 5., 17. 6, 12. 8., 16. 9., 14. 10., 21. 11., 16. 12. 2022



Vepřový bok s kostí – 115 Kč/kg
Vepřová kýta bez kosti  – 130 Kč/kg

Vepřové ocásky – 369 Kč/kg

PRODEJNA:

Husovo nám. 41

Český Brod

tel.: 321 622 376
Akce trvá od 23. 5. do 4. 6. 2022

na prodejně v Českém Brodě 

NABÍDKA:

Nabízíme kvalitní maso z českých chovů



CHCETE STÁLOU PRÁCI
V BLÍZKOSTI BYDLIŠTĚ?
Nejezděte za prací až do Prahy, přidejte se k celosvětově
známé a úspěšné firmě Marker vyrábějící lyžařské vázání.

Kutnohorská 1105
Kostelec nad Černými lesy

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT NA:
727 831 985  | monika.literova@marker.cz

DÁLE MIMO JINÉ NABÍZÍME:
•  Jednosměnný provoz
•  Nástup přímo do kmene
•  Placené přesčasy

•  13. plat
•  4 dny dovolené navíc

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICE:
Operátor/ka
výroby
Mzda až 24 000,-Kč
(mzda za základní měsíční fond včetně odměn)

Mzda až 26 500,-Kč 
(mzda za základní měsíční fond včetně odměn)

Asistent/ka mistra
výrobní linky

inzerce_nabor.indd   1 07.03.2022   9:31:20

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.



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

         www.zaluzie-kv.cz
www.vestavene-skrine-kv.cz

Tel:  777 287 028, 777 256 065
E-mail:  objednavky@jity-kv.cz

ostatní stínící technika 

 



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





DEPONIE ČESKÝ BROD
Štěrky, písky, kačírky, okrasné štěrky a kameny, 
tříděná zemina, recykláty, zásypové materiály.

SKLADEM VÍCE JAK 1000 TUN MATERIÁLU
Chouranice 1283 – areál vedle Benziny

KONTEJNERY, ODPADY, 
SKLÁDKA

Přistavení kontejnerů od 2 do 30 m3, přeprava materiálu, 
uložení zeminy, recyklace stavebních odpadů.

Tel.: 603 472 566, www.msservis.cz



   
 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, případně SOŠ elektro 
   Možnost montáží v zahraničí 
  ZÁMEČNÍK - MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK 
   Vyučen v oboru, praxe vítána 
   Svařování MIG/MAG 

  LAKÝRNÍK 
   Vyučen v oboru, praxe vítána 
  SERVISNÍ TECHNIK 
  SŠ nebo vyučen ve strojírenském oboru 
  KONSTRUKTÉR 
   SŠ, VŠ strojírenského zaměření 
   Aktivní znalost konstruování a modelování ve 3D 
    

  Bližší informace na tel.: 321 672 815 

VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kva-
litního medu přímo od včelaře. Množ-
stevní slevy. Přijímáme objednávky na 
oddělky s F1 matkou. Samota „U Sedmi 
větrů“ Štolmíř 99, Český Brod. 

Tel.: 777 913 531, 
wwww.medova samota.cz.

Koupím JAWA ČZ: motocykl, moped, 
skútr, také vraky a díly.

Tel.: 777 589 258 

Koupím LP gramofonové desky. I sbírku. 
Přijedu.

Tel.: 721 442 860

MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, kvalit-
ně a čistě. 

Tel.: 736 734 947

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.



Zelený internet
i v Českém Brodě

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz



Srdečně vás zveme na farmu 
do Břežan k zakoupení frigosadby nebo 

domácích džemů. 

V průběhu měsíce května se také můžete 
těšit na znovuotevření farmářské prodejny 
v Nové Vsi u silnice číslo 12, kde si budete 
moct zakoupit námi vypěstované čerstvé 
ovoce, regionální potraviny od okolních 

farmářů, čerstvé pečivo nebo si vychutnat 
jahodový a malinový koktejl.

Letos pro vás opět připravujeme samosběr 
jahod, který spus  me v průběhu měsíce 
června. Později budete mít možnost také 
zavítat na náš samosběr malin a ostružin. 

Pro více informací sledujte naše webové 
stránky a sociální sítě.

Těšíme se na vaší návštěvu!
Berry servis, s. r. o. www.berryservis.cz +420 321 672 764



 www.jon.cz / JON.CZ s.r.o. /     321 720 710

JON DAY

 VÁS ZVE NA ZÁBAVNOU PÁRTY PRO 
MALÉ I VELKÉ

ÚTERÝ 24.5.2022
13:00 - 17:00 HODIN

NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC,
ČESKÝ BROD /U ZVONICE/

 
Můžete se těšit na skvělou zábavu, soutěže o

zajímavé ceny a také něco sladkého! 

FREE

POSKYTOVATEL telekomunikačních služeb 

INTERNET a TV! 



www.hejbemese.cz 

 

SPORTOVNÍ TÁBOR 2022 

ANEB CESTA KOLEM 
SV TA ZA SPORTEM 

Milí sportovní 
fanoušci, 
op t pro Vás chystáme 
b hem letních prázdnin 
p ím stský sportovní tábor, 
kde na Vás eká spousta 
zábavy, her a 
dobrodružství. 

Nebude nouze o 
nezapomenutelné zážitky. 

V d li jste nap . co je to Kin-
Ball, Headis nebo k emu 
slouží Naginata? To vše se 
dozvíte b hem našeho 
týdenního putování a mnohé 
netradi ní sporty a hry si i 
p ímo vyzkoušíme. 

Speciáln  pro holky ! 
Každé dopoledne základy 

moderního tance a 
aerobiku. 

Kontaktní údaje 
  

Roman Kosík - hlavní 
vedoucí 

roman@hejbemese.cz 

Tel: 721 746 947

Kde a kdy se to 
všechno bude 
konat? 
A jaká je cena? 

Místo 

eský Brod - 
zázemí v Oranžové  

zahrad

Kdy 

11. 7.  - 15. 7. 2022 

8. 8.  - 12. 8. 2022

Cena 

5 dní  

2 100 K  pro naše leny   
a sourozence 

2 400 K  pro ostatní 

V ková 

kategorie 

6 - 15 let

P ihlášky 

P ihlášky najdete na 
stránkách www.hejbemese.cz 

Podívejte se také na fb 
stránky hejbemese.cz, kde 

najdete aktuální 
informace.



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

Více informací naleznete na www.eurosun-sonnenschutz.com/cz/kariera

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na l.pokorna@eurosun-sonnenschutz.com

Eurosun Sonnenschutz s.r.o., Svatbínská 494, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,
tel.: 321 679 404, fax: 321 679 403, E-mail: info@eurosun-sonnenschutz.com

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ

OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ

OPERÁTOR CNC STROJE

SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

SKLADNÍK – OPERÁTOR SKLADU

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

NABÍZÍME:

• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti

• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí

• zajímavé platové ohodnocení

•  zaměstnanecké benefi ty (13 plat, až týden dovolené navíc,
příspěvek na dovolenou, stravování a životní pojištění)

NÁSTUP IHNED.

KVALITNÍ PRÁCI
a VÝSLEDKY

VELMI DOBŘE
OCENÍME!

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ

OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ

OPERÁTOR CNC STROJE

SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

NABÍZÍME:
• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti

• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí

• zajímavé platové ohodnocení

•  zaměstnanecké benefi ty (13 plat, až týden dovolené navíc, 
příspěvek na dovolenou, volnočasové aktivity, stravování 
a životní pojištění)

NÁSTUP IHNED.

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ

OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ

OPERÁTOR CNC STROJE

SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

ODDĚLENÍ KVALITY  VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ KONTROLA

NABÍZÍME:
• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti

• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí

• zajímavé platové ohodnocení

•  zaměstnanecké benefi ty (13 plat, až týden dovolené navíc, 
příspěvek na dovolenou, volnočasové aktivity, stravování 
a životní pojištění)

NÁSTUP IHNED.



                                                                                                                  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
                                                                                                   

                               
      

       
        



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.

Objednací termíny nabídneme dle Vašich potřeb.

Přistupujeme ke každé klientce individuálně a s citlivou péčí.

Využíváme nejmodernější diagnostické vybavení.

Předáme Vám zprávu ihned po vyšetření.
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