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Vážení občané Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad, milí sousedé,
jak víte, koncem září proběhly také v našem městě komunální volby. V nich jste rozhodli o složení nového městského zastupitelstva, tedy nejvyššího orgánu města. Ten má v našem případě 21 členů, volí vedení a radu města,
ale má také celou řadu dalších důležitých kompetencí. Výsledky voleb předurčily směr povolebních vyjednávání,
jež nakonec přinesla společnou dohodu tří nejúspěšnějších volebních subjektů na ustavení orgánů města. Sdružení LEPŠÍ BROD, Českobroďák SNK a ODS podepsala dne 17. 10. 2022 společnou koaliční dohodu, do níž jsme
kromě konsenzu na personálních otázkách a principech vzájemné spolupráce vtělili hlavní programové priority
nového vedení města pro následující volební období 2022 – 2026.
Ve čtvrtek 20. října se v KD Svět konalo ustavující jednání nového zastupitelstva, které následně zvolilo starostu,
místostarosty, zbývající členy rady města, ustavilo výbory, zvolilo jejich předsedy a určilo zastupitele pověřeného řízením městské policie. První místostarostkou města se stala Ing. arch. Markéta Havlíčková a druhým,
neuvolněným místostarostou Ing. Milan Majer. Radními pak PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D., Pavel Kvasnička,
Ing. Evžen Pospíšil a Mar n Sahula, DiS. Představení nové městské reprezentace naleznete na dalších stránkách
tohoto čísla.
Moc se těším na spolupráci s novými kolegy. Pevně věřím, že do řízení našeho města přinesou novou energii,
nasazení a nápady. Jsem též moc rád, že se podařilo nalézt takto širokou dohodu na směřování našeho města,
neboť zřejmě vstupujeme do rela vně ob žného období. Na jedné straně máme před sebou realizaci dalších
inves čně náročných projektů, jako je stavba svazkové školy Český Brod – Doubravčice, výstavba MŠ Kollárova,
okružní křižovatky u ZZN nebo rekonstrukce Žižkovy ulice. Na druhou stranu je zjevné, že i na naše město dopadnou vysoké ceny energií, jejichž celkový náklad částečně omezí volné prostředky pro ﬁnancování inves c.
I proto se nadále budeme snažit využívat všech dostupných externích zdrojů ﬁnancování, budeme hledat úspory
v provozních výdajích i další možné zdroje příjmů města.
Mohu vám slíbit, že budeme mít stále na pamě společný cíl. Tím je město s dobrou vybavenos a pestrou
nabídkou služeb, zdravým životním prostředím, hezkým veřejným prostorem a vysokou úrovní bezpečnos .
Ve výše zmíněném koaličním prohlášení naleznete devět našich společných programových priorit, z nichž bych
rád zdůraznil co největší míru otevřenos , včasné projednávání záměrů s lidmi a efek vní hospodaření. Kromě
výše zmíněných školských staveb bude klíčovou prioritou další postupná obnova majetku města. S m souvisí
též velký důraz na stav veřejného prostoru včetně parků a dětských hřišť. Budeme podporovat širokou nabídku
sportovních i kulturních ak vit a chceme usilovat též o další rozšiřování zdravotních a sociálních služeb ve městě.
Milí sousedé, mohu vám za celé nové vedení města slíbit, že našemu městu věnujeme veškerou svoji energii
a nasazení. Důvěra, kterou jste nám dali v nedávných volbách, je pro nás zavazující.
Tomáš Klinecký, starosta města
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Krátce z města
Plné znění koaliční smlouvy sdružení LEPŠÍ BROD,
Českobroďák SNK a ODS ze dne 17. 10. 2022
obsahující dohodu na personálním obsazení orgánů města, principy koaliční spolupráce a programové priority pro následující volební období
2022 – 2026 naleznete na webových stránkách
města. Priorita otevřená radnice zahrnuje závazek transparentního, přímého a moderního informování směrem k veřejnos i elektronizaci
úředního styku s úřadem. Hospodaření města
má být efek vní, město musí dobře plánovat
a využívat externí zdroje ﬁnancování. Prioritou
je též obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury města. V oblas dopravy a parkování
je zásadní výrazné zrychlení oprav komunikací,
výstavba okružní křižovatky u ZZN a zvýšení
počtu parkovacích míst na sídliš . Koalice chce
pokračovat ve výstavbě a obnově kapacit mateřského, základního, středního i uměleckého
školství včetně spolupráce s krajem na rozvoji
gymnázia a ZUŠ. Důležitá je rovněž podpora
kulturních akcí a rozvoj sportovních a volnočasových ak vit jak v rámci spolků, tak neorganizované činnos . V oblas bezpečnos se koalice soustředí na dodržování veřejného pořádku,
hlídkovou činnost městské policie a rozvoj kamerového systému města. Neméně důležité je
zdravé životní prostředí, uvážlivé hospodaření
s vodou a upravený veřejný prostor včetně parků a dětských hřišť. Zásadní je závazek projekčně připravit rekonstrukci náměs a městského
parku včetně Pivovarského rybníka. Koalice
bude usilovat o rozšíření nabídky zdravotních
a sociálních služeb pro občany. Zásadní invescí bude rekonstrukce střechy Domova ANNA.
Sobotu 8. 10. 2022 věnovala skupina příznivců
projektu Psí park, který zvítězil v letošním ročníku par cipa vního rozpočtu Broďáci Brodu,
výstavbě plotu. Městské lesy dodaly sloupky
a zbývalo už jen vyvrtat díry, osadit branku
a plotová pole. Následuje instalace herních
prvků pro psy, lavičky a koše. Hřiště je do okamžiku kompletního dokončení nepřístupné.
Ostatní vítězné projekty by měly být dokončeny v nejbližší době v závislos na dodávkách
herních prvků a termínech montáže.
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Rada města dále na jednání dne 12. 10. 2022
souhlasila s podáním žádos o dotaci na obnovu
tůní v městských lesích. Cílem je zadržet vodu
v krajině a m zlepšit vodní bilanci. Dotace je
100 %, nejvýše však 250 s. Kč. Projekt se týká
údolí říčky Šembery za Zahradami od plynovodu k obci Š hlice. Rada města dále odsouhlasila
smlouvu o poskytování služeb internetového
portálu eBremena pro oceňování věcných břemen. Rada též schválila použi částky ve výši
398 s. Kč z inves čního fondu Základní školy
Tyršova na pořízení kondenzačních kotlů a úpravu kotelny a dále částky ve výši 150 s. Kč z inves čního fondu MŠ Sokolská na pořízení kotle.
Rada města na jednání dne 12. 10. 2022 schválila záměry Revitalizace Jiráskových sadů a Revitalizace deponie za jatkami a jejich předložení
do vyhlášené výzvy ITI pro program Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.
Zařazené projekty by měly mít zajištěné ﬁnancování z Integrovaného regionálního operačního
programu. Tře m záměrem, o jehož realizaci
v tomto programu usilujeme, je rekonstrukce
náměs Arnošta z Pardubic a Husova náměs .
Do zvolení nové rady města na ustavujícím zastupitelstvu pracovala rada ještě v původním
složení. Na jednání dne 12. 10. 2022 rada města
projednala předání osvědčení náhradníkům, kteří
se stali zastupiteli namísto zvolených kandidátů,
kteří na svůj mandát rezignovali. Na místo MUDr.
Pavla Štěpána nastoupil Ing. Jan Přikryl a na místo
Mgr. Metoděje Málka nastoupil Ing. Mar n Janků.
Rada města na jednání dne 12. 10. 2022 vyhlásila záměr na zřízení práva stavby pro Dobrovolný
svazek obcí Český Brod – Doubravčice za účelem
stavby pavilonu ZŠ Žitomířská na pozemcích
vedle současné historické budovy. Právo stavby bude zřízeno úplatně na dobu určitou 99 let
za cenu dle znaleckého posudku s podmínkou
v termínu do konce roku 2027 školu vybudovat.
Právo stavby se bude týkat pozemků pod novostavbou pavilonu, ale i prostoru cca 10 metrů
okolo budovy, neboť úpravy těchto ploch jsou
uznatelnými náklady dotace. Stavba má v současné době již pravomocné stavební povolení.
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Byla zahájena stavba nové ATS (automa cká tlakovací stanice) a výměna vodovodu a kanalizace
u bytovky v koncové čás ulice Palackého na sídliš . Na závěr této akce, kterou město realizuje
společně s tamním bytovým družstvem, dojde
k položení nového povrchu namísto rozbité panelové cesty podél bytového domu. Celkové náklady činí 12 mil. Kč, přičemž část hradí družstvo,
část pokryje dotace od Státního fondu podpory
inves c a část bude hrazena z vodohospodářského fondu a z rozpočtu města.
Rada města dne 12. 10. 2022 odsouhlasila veřejnoprávní smlouvu o poskytnu dotace ve
výši 4,5 mil. Kč od Středočeského kraje na tzv.
homogenizaci, tedy uvedení do původního stavu vozovky v intravilánu Zahrad a u čerpací stanice MOL. První polovina silnice byla opravena
v rámci budování nového vodovodního přivaděče, druhá polovina byla ﬁnancována s výše uvedenou ﬁnanční podporou Středočeského kraje.
V sobotu 15. 10. 2022 se konala tradiční Drakiáda. Součás programu byla také soutěž o nejhezčího vyrobeného a o nejdéle létajícího draka.
Akci pořádá spolek Leccos, z. s. a skautské středisko Psohlavci.
Započala rekonstrukce dalších čás budovy staré radnice č. p. 1, na kterou naše město získalo
dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši
9,1 mil. Kč. Dojde k celkové obnově knihovny
v 1. patře, vybudování výtahu a rekonstrukci
levé strany přízemí včetně neutěšeného vstupu
do podzemí. Celkové náklady jsou 16 mil. Kč.
Pokračuje rekonstrukce koruny zdiva městských
hradeb, která zahrnuje pročištění spár, mechanické odstranění malty, zpevnění kamenného
materiálu a nahrazení rozpadlých kusů novými
za dodržení původní skladby. Všechny práce
jsou prováděny v restaurátorském režimu pod
dohledem památkářů. Náklady ve výši 575 s.
Kč jsou z větší čás hrazeny z dotace od ministerstva kultury. Vzhledem k tomu, že město získalo další úsek historického opevnění z poloviny
15. stole , budou tyto ak vity pokračovat
i v dalších letech.

Krátce z města
Dne 28. 10. 2022 se v městském parku za účas
místostarostů města Ing. arch. Markéty Havlíčkové a Ing. Milana Majera, zástupců T. J. Sokol
Český Brod a skautů konalo vzpomínkové setkání k výročí vzniku Československé republiky.
Od 1. 11. 2022 pla nový dopravní režim v ulici
Na Vyhlídce. Ulice je zjednosměrněna ve směru
od Žitomířské ulice do Štolmířské ulice. Ze Štolmířské ulice k Žitomířské ulici je zákaz vjezdu
všech vozidel s výjimkou cyklistů. Změna dopravního režimu, jehož součás je též zavedení
zóny 30 v celé lokalitě ohraničené ulicemi Žižkova, Žitomířská a Bedřicha Smetany, byla veřejně
projednána s občany čtvr dne 16. května 2022.
Byla dokončena inves ční akce zateplení budovy
městského úřadu č. p. 56, v jejímž rámci došlo
k zateplení dvorní fasády objektu a střechy, dále
k výměně všech původních oken do dvora i do
náměs a k opravě celé fasády směrem do náměs a do Suvorovovy ulice. Součás akce bylo
též zajištění sta ky budovy, výměna vstupních
dveří, oprava klempířských prvků a soklu budovy. Celkové náklady činily 8,1 mil. Kč, z čehož
částku 2,2 mil. Kč pokryla evropská dotace.
Nedávná ak vita města, technických služeb
a městské policie směrem k likvidaci všech autovraků zabírajících místo v ulicích vedla ke kýženému výsledku. S výjimkou dvou vozidel, která budou zlikvidována v dohledné době, z ulic
zmizela všechna označená auta. Část problému
vyřešili sami majitelé, zbylé autovraky byly odtaženy. V této ak vitě bude město pokračovat i do
budoucna. Vynaložené náklady budou po majitelích následně vymáhány.
Ke konci se blíží rekonstrukce areálové trafostanice v nemocnici. Jejím prostřednictvím jsou napájena jednotlivá zařízení v areálu, a to kromě
pavilonů B, E a F. Byla zrekonstruována budova vyměněny technologie NN (nízkého napě )
a VN (vysokého napě ), rozvaděče, modernizovány kobky VN, vyměněn jeden a doplněn druhý
transformátor. Celkové náklady na tuto inves ci
jsou 5,1 mil. Kč a jsou hrazeny z rozpočtu města.

Věstník
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Věstník
Body projednávané radou města dne 12. 10. 2022
1. Informace - Předání Osvědčení o nastoupení do
funkce člena Zastupitelstva města Český Brod.
2. Obnova tůní v městských lesích.
3. Smlouva o poskytování služeb internetového
portálu eBremena.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
Cloudu Jablotron.
5. ZŠ Tyršova - žádost o čerpání z Fondu reprodukce inves čního majetku.
6. MŠ Sokolská - žádost o čerpání z Fondu reprodukce inves čního majetku.
7. Ukončení nájemní smlouvy byt č. 4, nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod.
8. Nájemní smlouva na byt č. 4, nám. Arnošta
z Pardubic 25, Český Brod.
9. Vyhlášení záměru na právo stavby pro Dobrovolný svazek obcí Český Brod - Doubravčice (II.).
10. Revokace usnesení 313/2022 - pronájem ZZN.
11. Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod - Dodatek č. 7 k SoD - revokace usnesení RM č. 395/2022.
12. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání - Anny Pharm, s. r. o.
13. Dodatek č. 2 k SoD 202100416/OR „Zateplení budovy městského úřadu č. p. 56 v Českém Brodě“.
14. Veřejnoprávní smlouva - Středočeský kraj - Fond
homogenizace krajské dopravní infrastruktury.
15. Záměr Integrované teritoriální inves ce Praha
- Revitalizace deponie za Jatkami.
16. Záměr Integrované teritoriální inves ce Praha
- Revitalizace Jiráskových sadů.
17. Informace - S žnost na postup Základní školy
Český Brod, Tyršova 68 při prošetření podnětů
stěžovatelů.

18. Informace - S žnost paní J. B., DiS. na vedení
Střední školy managementu a graﬁky.
19. Informace - Zápis z jednání komise pro místní
čás ze dne 12. 9. 2022.
20. Informační tabule p. č. 923/8 k.ú. Český Brod
nám. Arnošta z Pardubic.
21. Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Český Brod.
Body projednávané zastupitelstvem města dne
20. 10. 2022
1. Schválení programu zasedání.
2. Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva města.
3. Volba návrhové komise.
4. Určení způsobu volby starosty, místostarosty/-ů,
rady města a výborů zastupitelstva města.
5. Volba volební komise.
6. Určení počtu místostarostů a určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění/neuvolnění.
7. Určení počtu členů rady města.
8. Zřízení ﬁnančního výboru a kontrolního výboru
a určení počtu jejich členů.
9. Volba starosty města.
10. Volba místostarosty/-ů města.
11. Volba členů rady města.
12. Volba předsedy ﬁnančního výboru.
13. Volba předsedy kontrolního výboru.
14. Volba členů ﬁnančního výboru.
15. Volba členů kontrolního výboru.
16. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí.
17. Pověření řízením Městské policie Český Brod.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
Od 1. listopadu došlo ke změně ordinačních hodin paní MUDr. Ivany Stuchlíkové. Změna se
týká ordinační doby v pondělí a ve středu, jinak hodiny zůstávání stejné. Nově paní doktorka
ordinuje PO: 7.30 – 17.00 hod., ST: 13.00 – 18.00 hod.

6

Českobrodský zpravodaj
listopad 2022

Z radnice

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Český Brod
Ve čtvrtek 20. října na jeviš v KD Svět odehrálo svou premiéru jednadvacet nově zvolených zastupitelů
města. Na svém prvním zasedání složili slib, jmenovali nového starostu města, místostarosty, další členy
rady města, velitele městské policie, předsedu ﬁnančního a kontrolního výboru.
Zvolení zastupitelé města Český Brod pro následující volební období 2022 - 2026 zvolili nové vedení
města v následujícím složení. Starostou města byl
zvolen Mgr. Tomáš Klinecký, místostarostkou Ing.
arch. Markéta Havlíčková a druhým místostarostou
Ing. Milan Majer.
Kromě výše uvedených byli dále zvoleni radními
města Pavel Kvasnička, PhDr. Vladimír Jakub Mrvík,
Ph.D., Mar n Sahula, DiS. a Ing. Evžen Pospíšil,
který byl také pověřen řízením městské policie.
Finanční výbor povede Ing. Filip Ulík (Lepší Brod),
kontrolní výbor povede Václav Hájek (ANO 2011).
Dovolila jsem si nově zvoleným radním položit následující otázku: „Co je pro Vás zásadní prioritou na
postu radního města Český Brod pro nové volební
období?“
Mar n Sahula, DiS. (ODS): „V první řadě moc děkuji všem, kdo mi dal hlas. Pevně doufám, že Vás
nezklamu. Mojí hlavní cílovou skupinou jsou dě ,
a to jak na hřiš , tak ve svém volném čase. Další
věcí, kterou budu ch t ve volebním období zlepšit, je bezpečnost a lékařská péče. I další odvětví
pro mne budou výzvou, abych na konci roku 2026
mohl říct, že jsme pro město Český Brod a naše občany odvedli dobrou práci.“
Ing. arch. Markéta Havlíčková (Českobroďák SNK):
„Chtěla bych se věnovat novým inves čním projektům, ale i celkové kul vaci stávajícího prostředí
města. Jako architektka se snažím, aby vždy došlo

ke spojení funkčnos , prak ckého užitku a zároveň
este ckého poje . Je třeba klást důraz na celek,
ale i na detaily provedení. Jako město máme velký
potenciál, který můžeme společně rozvinout.“
Ing. Milan Majer (ODS): „Je velmi těžké vybrat
z toho, čemu bych se chtěl věnovat, jednu prioritu.
Vzhledem k plánovanému rozvoji města je potřeba
vybudovat novou a postupně obnovovat stávající
základní infrastrukturu, ke které patří hlavně vodovody, kanalizace, silnice a chodníky. V druhé řadě
je potřeba budovat kapacity pro školství a zdravotnictví a rozvíjet prostory pro volnočasové ak vity,
jako jsou dětská hřiště a sportoviště. Mám-li zdůraznit konkrétní prioritu, tak protože je mi blízká
problema ka životního prostředí, budu se snažit
prosadit technická opatření na kanalizačním systému s cílem zlepšit kvalitu vody v Kounickém potoce
a v Šembeře.“
Ing. Evžen Pospíšil (Českobroďák SNK): „Mou jednoznačnou prioritou, jak vyplývá i z pověření zastupitele vedením městské policie, je oblast bezpečnos . Dále chci svým dílem přispět k plnění
sjednané koaliční dohody a budu prosazovat naprostou transparentnost, otevřenost úřadu vůči
veřejnos a oblas digitalizace.“
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. (Lepší Brod):
„Jednou z hlavních priorit je obecně veřejný prostor. Zaměřit bychom se měli na takové věci, jako
jsou dobře vybavená dětská hřiště, neutěšený stav
našich chodníků, prostor ZZN aj. Jako prioritní vel-

Z radnice
ký projekt z této oblas si ovšem kladu celkovou
revitalizaci celého našeho „dvoj-náměs “, vymístění automobilové dopravy z jeho prostřední čás, vytvořit z něj příjemné místo pro posezení nad
kávou či pivem, stejně jako vytvořit z něj místo,
kterým bychom se mohli prezentovat navenek.
Prvním krokem k naplnění tohoto „snu“ je vypsání
architektonické soutěže, předpokládám, že příš
rok. Na celý proces musíme být výborně připraveni. Rozhodně by se neměly opakovat nepříjemné
a ve výsledku neúspěšné zkušenos s přípravou
Regulačního plánu MPZ. Jedním z prvních přípravných kroků by tak v rela vně blízké době mělo být
vypsání jakéhosi reﬂektujícího výběrového řízení
na funkci architekta města.“
Pavel Kvasnička (Lepší Brod): „Zásadní prioritou
bude určitě přístavba ZŠ Žitomířská. Je to projekt
velice důležitý nejen pro samotný Brod, ale i pro
celý spádový region. Inves čně dese násobně převyšuje dosud největší projekt Nové vodní zdroje.“
Mgr. Tomáš Klinecký (Lepší Brod): Naše město
má připraveno několik velmi důležitých staveb,
které by měly být v dalších letech realizová-
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ny. Vedle přístavby ZŠ Žitomířská jde především
o novostavbu MŠ Kollárova a ve spolupráci se
Středočeským krajem též o vybudování okružní
křižovatky u ZZN. Chystáme se od Středočeského
kraje odkoupit areál liblické střední školy, kde by
měl v budoucnu vzniknout školní kampus. Připravujeme revitalizace náměs , Jiráskových sadů
a deponie za jatkami. Větší pozornost je třeba
věnovat rekonstrukcím ulic a chodníků, veřejné
zeleni a veřejným sportoviš m, ale i propojení
s okolní krajinou. Je nutné ak vně připravovat
nové projekty a neustále hledat možnos externího ﬁnancování. Protože nás také čeká bytová
výstavba v bývalých brownﬁeldech, je důležité ji
sladit s potřebami města a vyvarovat se některým
možným rizikům. Může ale přinést rozšíření nabídky dosud chybějících služeb a ak vit i větší ﬁnanční
sílu města. Velkou hodnotu má bohatý společenský život ve městě. Mám-li to shrnout, chci město
nabízející veškerou potřebnou vybavenost pro své
obyvatele, které je příjemné k životu, kde se pořád
něco děje a kam se vždycky rádi vracíme.
Mar na Vlastníková,
PR managerka
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CHYSTÁME PLÁN ROZVOJE MĚSTA,
BUĎTE JEHO SOUČÁSTÍ !

REVITALIZACE
JIRÁSKOVÝCH SADŮ

REVITALIZACE DEPONIE

Revitalizace Jiráskových sadů
a Pivovarského rybníka.

Revitalizace deponie na
rekreační přírodní plochu.

Revitalizace bude vycházet ze
studie, kterou vám nyní chceme
představit. Ta počítá mimo jiné s
vytvořením nových cest a přechodů
přes Šemberu. Kolem rybníka
plánuje vytvořit nové pobytové
plochy včetně ostrůvku či mola.
Zajímá vás, jaké změny studie
navrhuje? Chcete její podobu
ovlivnit?

Poskytovatel dotace ITI Praha
schválil náš záměr na revitalizaci
městských pozemků v prostoru za
jatky. Záměr bude dál rozpracován k
podání žádosti o dotaci. V místě se
dnes nachází pole, oplocený ovocný
sad, vodní tok a oplocená bývalá
deponie města. Prostor deponie je
dlouhodobě nevyužívaný, ale v
budoucnu by měl sloužit k setkávání
a pro volnočasové aktivity.

Pojďte si s námi Jiráskovy sady
projít a do studie nahlédnout
přímo v terénu!
V neděli 20.11. ve 14.00 sraz u
kolotoče.

Město musí nyní zpracovat
architektonickou studii.

Vaše připomínky využijeme při
přípravě prováděcí studie.

Právě podobu této studie a tedy
budoucí podobu tohoto
volnočasového areálu nyní můžete
ovlivnit.

Seznamte se a připomínkujte
studii na www.Brod2032.cz.

Zapojte se do online diskuze na
našem webu www.Brod2032.cz.

Z radnice

NOVÁ PODOBA
NÁMĚSTÍ

Příprava architektonické
soutěže na novou podobu
náměstí.

Chceme stanovit vizi budoucí
podoby náměstí, které bude
reprezentativní a nabídne lepší
podmínky pro pobyt i pohyb všem
návštěvníkům. Podobu určí studie,
která vzejde z architektonické
soutěže. Soutěžící architekti budou
mít za úkol vyvážit jak představy
veřejnosti tak existující historické,
kulturní i přírodní hodnoty.

Přijďte ve čtvrtek 1.12. od 17.00
hodin do obřadní síně na
radnici.
Budete mít možnost vyznačit do
velké mapy, kde na náměstí vidíte
problémy, co se vám líbí a co vám
tam schází.

Od 2. 12. můžete své představy
sdílet na www.Brod2032.cz.
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CHODNÍKOVÝ
PROGRAM

Rekonstrukce komunikací pro
pěší.
Rozbité a zničené komunikace pro
pěší jsou trvale jedním z
nejpalčivějších problémů našeho
města a je nutné to řešit. Nemáme
však dostatek financí na jejich
celkovou rekonstrukci.
Chodníkový program bude
harmonogram oprav chodníků v
Českém Brodě. Jasně stanoví
postup, jak budou chodníky
rekonstruovány, s ohledem na
potřeby obyvatel, možnosti města a
vhodnost investice.
Víte o chodnících, které by si
zasloužily opravu?

Vyznačte je v online mapě od
20.11. na www.Brod2032.cz.
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Dušičkový čas
V dušičkovém čase dne 6. listopadu 2022 se uskutečnil na místním hřbitově smuteční akt, uložení uren
s ostatky zemřelých. Jedná se o občany, kteří zemřeli na území našeho města a jejichž pohřbení zajišťovalo
město Český Brod.
Město takto postupuje v souladu
s ustanovením zákona o pohřebnictví, který stanoví
povinnost obci zajis t pohřbení, pokud toto nesjednal ve stanovené
lhůtě nikdo jiný.
Nejedná se pouze o občany, kteří
jsou zcela opuštěni. Setkáváme se bohužel i s případy, kdy nikdo
z širší rodiny neprojevil zájem vypravit zemřelému
pohřeb. Město Český Brod ročně vypravuje přibliž-

ně dvacet pohřbů, k uložení urny pak může dojít až
po ukončení dědického řízení.
V letošním roce bylo ukládáno jedenáct uren zemřelých. Ostatky byly uloženy do již druhé hrobky.
Smutečního aktu se zúčastnili farář Českobratrské
církve evangelické Mgr. Marek Lukášek, farář Římskokatolické farnos Mar n Sklenář, starosta města Mgr. Tomáš Klinecký, místostarostka města Ing.
arch. Markéta Havlíčková a vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mar na Fejfarová. Dostavilo
se také několik místních občanů, kteří chtěli být
přítomni tomuto rozloučení.
Mar na Fejfarová,
vedoucí odboru sociálních věcí a školství
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Deštník pro drahotě
Významné zdražování dostává mnoho rodin do živé ﬁnanční situace, kterou často nevíme jak řešit. Rostoucí ceny energií, potravin, nájmů a služeb vedou k tomu, že lidé nemají dostatek peněz na úhradu základních potřeb a nákladů na bydlení. Podívejte se, na jaký příspěvek máte nárok a jakou pomoc nabízí
vládní program pro drahotě.
Mnoho lidí se stále domnívá, že pokud nečerpali
příspěvek na bydlení doposud, nemají na něj nárok
ani teď. Příspěvek je pro všechny občany, kterým
náklady na bydlení přesáhnou 30 – 35 % příjmu.
Vláda na růst cen reagovala úpravou výše tzv.
norma vních nákladů na bydlení o 2 – 4,5 s. Kč
(průměrné výdaje podle počtu členů domácnos
a velikos obce). Díky tomuto opatření došlo k rozšíření počtu osob, kterým vzniká nárok na dávku
nebo na zvýšení již vyplácené dávky. Zda máte na
příspěvek nárok, můžete zjis t pomocí orientační
kalkulačky, kterou naleznete na portálu ministerstva práce a sociálních věcí. Pro více informací se
neváhejte obrá t na infolinku 950 194 444, která
je vám k dispozici každý všední den od 8.00 do
20.00 hod.
Pokud má vaše společná domácnost příjem nižší
než 1 mil. Kč hrubého za rok, máte nárok také na
jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5.000 Kč na
každé dítě v rodině narozené od 2. srpna 2004 do
31. prosince 2022. Pokud teď čekáte dítě, můžete požádat i po jeho narození, nejpozději ale do
1. července 2023.
Příspěvek, o který nemusíte žádat a projeví se automa cky v prvním vyúčtování po říjnu 2022, je
příspěvek na energie tzv. energe cky úsporný tarif.
Minimální výše slevy bude 11 s. Kč a maximální
18 s. Kč za topnou sezonu. Závisí na spotřebě každé domácnos . Průměrná výše úspory se očekává
kolem 15 s. Kč.

Další formy poskytované pomoci rodinám s dětmi,
seniorům a ohroženým skupinám spolu s informacemi a odkazy na vyřízení žádos online naleznete
na webových stránkách úřadu vlády:
www.destnikpro drahote.cz.

Dále také pokračuje akce Milos vé léto II., kdy mohou lidé za velmi příznivých podmínek ukončit své
exekuce nařízené na dluhy vůči veřejnoprávním
subjektům, tedy i vůči obcím a jimi zřizovaným či
vlastněným subjektům. Veškeré informace jsou
k dispozici na www.milos veleto.cz, které celý
proces ukončení exekuce usnadňují, bezplatné poradenství je poskytováno na telefonní lince Člověk
v sni 770 600 800.
Pokud byste si nevěděli rady, můžete kontaktovat
také sociální pracovníky městského úřadu nebo
přímo Úřad práce v Českém Brodě.
Mar na Vlastníková,
PR managerka
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NOVÝ jednotný vizuální styl města.
Ačkoli město klade důraz na historii, navenek by mělo zároveň působit moderně a elegantně. Graﬁcký design se stal součás kvalitní komunikace i ve veřejném sektoru a přispívá k jejímu zjednodušení jak uvnitř
úřadu, tak směrem k veřejnos , organizacím, spolkům a ﬁrmám. Přidali jsme se k mnoha dalším městům,
která se rozhodla pro nový jednotný vizuální styl. Rádi bychom vám představili nové městské logo, symbol
a hravou pavézu.
Přesně před rokem jsme na základě průzkumu trhu oslovili několik graﬁckých studií. Pět
z nich dodalo svůj návrh jednotného vizuálního stylu města. Z těchto návrhů vybrala odborně složená hodno cí komise jeden vítězný a m se stal návrh pana Lukáše Hejče z graﬁckého studia Lukas design. Dovolujeme si vám představit nové městské LOGO. Symbolem
města je pavéza se zvonicí. Ta je významným a důležitým prvkem města. Červená korunka
symbolizuje království, odkazuje na bohatou historii a hravou formou v logu supluje háček
nad písmenem. Někteří v ní vidí městské hradby. Červená tečka symbolizuje hrdost města.
Horizontální a ver kální podoby městského loga se využívají primárně a co nejčastěji, ovšem za dodržení všech pravidel o použi loga. Logo má také svou sekundární podobu, kterou lze použít inverzně na tmavém pozadí. Všechna pravidla uži
jsou ukotvena v graﬁckém manuálu.
SYMBOL používáme tehdy, když nemáme dostatek prostoru pro primárně využívané varianty
loga, které jsou uvedeny výše a nebo potřebujeme vyzdvihnout symbol města jako takový. Symbol funguje buď samostatně nebo doprovází textovou část a m se stává součás loga.

Prázdnou PAVÉZU používáme v případě, kdy je logo nebo samotný symbol užší než 4 mm. Zvonice v logu v této a menší velikos přestává být v logu čitelná a dochází k její deformaci. Samotná
pavéza je hravým prvkem, který má široké využi . Můžeme do ní vkládat ikony, reálné nebo tónované fotograﬁe a pokud potřebujeme, můžeme ji použít i ve větších velikostech něž stanovují
pravidla.
Graﬁcké zpracování jednotného vizuálního stylu vychází z městské iden ty. Primární barvy, které nový graﬁcký manuál deﬁnuje, vycházejí z oﬁciálního městského znaku. Jsou to zároveň barvy národní. Tím poukazujeme na to, že jsme městem hrdým, s bohatou historií a plné tradic, ale zároveň jsme otevřeni novým trendům, jsme přístupní a snažíme se získat zájem a důvěru široké veřejnos . Věříme, že nový vizuál podtrhne
společné cítění a budeme hrdí na to, že je ten náš Brod právě Český Brod.
Co byste vy, jako autor, o novém logu města Český Brod řekl?
„Hlavním záměrem bylo klást důraz na historii města a současně jsme chtěli mít logo moderní, vzdušné a
snadno zapamatovatelné. Proto jsem se rozhodl překreslit zvonici do pavézy, kterou má Český Brod v erbu
a doplnil ji o národní barvy, protože v České republice máme více Brodů, ale ten Český je pouze jeden.
Zároveň jsem vytvořil pravidla pro používání loga i jeho zjednodušené verze, tedy pavéza bez zvonice, protože jak jsem zmiňoval před chvílí, nové logo by mělo i přes historický ráz také působit moderně a svěže,
a to obzvláště při použi marke ngových materiálů.“

Projekty a investice
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Jaký má podle vás jednotný vizuální styl smysl?
„Nový jednotný vizuální styl tvoří fungující a logický vizuální systém, který umožní a pomůže jak konzumentům, tak i tvůrcům promo materiálů se opřít o nové vizuální prvky města a současně si zachovat svoji
jedinečnost a jednoduchost. Vizuální styl Českého Brodu to ž prezentujeme jak navenek, tak i interně
mezi občany města.“
Graﬁcký manuál si můžete stáhnout z našich webových stránek nebo o něj napsat na: vlastnikova@
cesbrod.cz. Shlédnout můžete také krátké propagační video na YouTube kanálu města.
O tom, jak budeme novou graﬁku aplikovat, koho všeho se použi manuálu týká a jaké jsou naše představy, se dočtete v prosincovém čísle.
Mar na Vlastníková, PR managerka
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Příprava stavby svazkové školy pokračuje i po komunálních volbách
Jak jsme vás v minulos opakovaně informovali i na stránkách zpravodaje, naše město společně s obcí
Doubravčice založilo dobrovolný svazek obcí (DSO). Jeho úkolem je výstavba a budoucí provoz svazkové
školy. Tu bude tvořit přístavba ZŠ Žitomířská společně s historickou budovou jako pracoviště Český Brod a
novostavba ZŠ Doubravčice jakožto pracoviště v obci Doubravčice.
Do nově vzniklé školy, která bude fungovat coby
tzv. školská právnická osoba, bude transformována
současná ZŠ Žitomířská. Měli by sem přejít současní žáci i učitelé. Škola bude mít jednoho ředitele.
Vedle budoucí svazkové základní školy bude nadále působit Zš Tyršova, kterou bude i nadále zřizovat
naše město a bude sloužit především obyvatelům
Českého Brodu. I tuto školu chceme do budoucna
více rozvíjet a podporovat.
Ale zpět ke svazkové škole. Na ﬁnancování projektu, kterým vytvoříme 810 nových míst ve
27 kmenových třídách, chceme použít státní dotaci
z programu ministerstva školství zvaného Prstenec
II. V něm je jmenovitě zařazeno šest svazkových
škol, které budou ﬁnančně podpořeny. Výhodou
projektu realizovaného DSO je vyšší podíl dotace
(85 % z tzv. uznatelných nákladů) opro projektu samostatné obce (70 %). Zbývající prostředky,
tj. 15 % uznatelných nákladů, i tzv. neuznatelné
náklady musíme zajis t sami. Proto se projektu zúčastní i okolní spádové obce, které obdobně jako
město a obec Doubravčice poskytnou příspěvek
ve výši 300 s. Kč na jedno pomyslné místo a po
dobu následujících 30 let budou moci školu pro
své žáky využívat. Výše příspěvku obcí se určí podle předpokládaného počtu žáků z těchto jednotlivých obcí. Vzhledem k vysoké inﬂaci v posledních
měsících došlo k výraznému nárůstu předpokládaných realizačních nákladů, které jsou nyní kolem
1,1 mld. Kč, přičemž přesná výše vzejde až z vý-

běrového řízení na dodavatele stavby. Původní vládou schválená výše dotace 800 s. Kč na jedno místo by nám již neumožnila školu postavit. Vláda ale
9. 11. 2022 přijala změnu tohoto programu, přičemž dotaci na žáka navýšila na částku 1,1 mil. Kč
a současně přislíbila postupné navyšování o inﬂaci.
Celková výše dotace tak bude nově činit 757 mil. Kč
a výše předpokládané spoluúčas zúčastněných
obcí včetně Českého Brodu a Doubravčic 243 mil. Kč.
Současně se snažíme zajis t také další zdroje ﬁnancování, například z Operačního programu životní prostředí, kde budou podpořeny energe cky úsporné objekty. Samostatnou kapitolou pak
je rekonstrukce historické budovy základní školy,
která by měla být s novým pavilonem a novou
halou spojena krčkem zahrnující školní aulou. Na
ni se snažíme získat ﬁnanční podporu z jiného
programu, který vypisuje ministerstvo pro místní
rozvoj.
Na stavbu českobrodské čás školy máme pravomocné stavební povolení, doubravčická část má
za m pravomocné územní rozhodnu . Nyní probíhá schvalování smluv mezi DSO a zúčastněnými
obcemi. V nejbližší době chceme podat formální
žádost o dotaci a začátkem roku 2023 provést výběrové řízení na dodavatele. V ideálním případě by
mohla škola stát koncem roku 2024.
Tomáš Klinecký, starosta města
Vizualizace Ing. Arch. Tomáš Zdvihal
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Přechod u sokolovny
Stavební úpravy chodníku před sokolovnou, jejichž součás byla rekonstrukce přechodů mezi sokolovnou
a ZŠ Tyršova, jdou konečně do ﬁnále. Proč se práce tak protáhly a několikrát po sobě byl chodník i přechod
uzavřený?
Stavební práce byly zadány vítězi výběrového řízení na zhotovitele stavby, který nabídl nejnižší cenu.
Stavební práce probíhaly od července do současnos . Práce zahrnovaly opravu chodníku, anglických dvorků u sokolovny, veřejné osvětlení či nové
přechody. Úpravy jsou součás projektu Bezpečně
po městě, který v různých lokalitách navrhuje zlepšení podmínek pro pohyb chodců, speciálně dě .
Na stavbě se pravidelně konaly kontrolní dny, při
kterých byly průběžně řešeny požadavky stavby,
byl sledován stav prací a soulad s navrženým řešením a samozřejmě kontrolována kvalita provedení. Asi největším zádrhelem dokončení díla se
staly přechody u sokolovny na rohu ulic Kollárova
a Tyršova. Jistě jste byli i vy několikrát svědky opětovného rozebírání a skládání lemujících obrubníků či betonových dlažebních kostek. Byl revidován
tvar oblouku chodníků, umístění hmatných prvků
pro nevidomé, které vytváří vodící linii. Práce měly
být dokončeny v období letních prázdnin, ale bohužel se ﬁnalizace prací z těchto důvodů protáhla
a provoz na chodníku byl několikrát omezen. Asi si
každý všiml, že dláždění chodníku neodpovídá stavu schopnému pro převze . Nezbylo než trvat na
opravách a revizi problémových míst.

Na závěr byly umístěny li nové sloupky s ře zkem.
Bylo zakryto původní vodorovné značení a vytvořeno nové, bohužel i to muselo doznat oprav, aby
výsledek byl funkční a v souladu s projekčním řešením i obyčejným selským rozumem. Nyní již úpravy
ﬁnišují.
Do konce listopadu bude ještě do trávníkového
pásu vysazeno 11 stromů, které nahradí původní
výsadbu. V tomto období je výsadba nových stromů ideální s ohledem na příznivé podmínky pro
jejich zakořenění. Snad to bude již třešničkou na
dortu fungování této krásné ulice.
Chceme se zaměřit na kvalitu přebíraných prací,
které mají být výsledkem vložených ﬁnančních prostředků z rozpočtu města, tedy nás všech. Chceme
být moderní město, které nabízí komfort bezpečného pohybu svým občanům, především dětem, seniorům i zdravotně znevýhodněným obyvatelům.
Upravené ulice jsou jistě vizitkou každého města.
Ing. arch. Markéta Havlíčková,
místostarostka města
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Menší městské projekty ve zkratce
Projekt Broďáci Brodu
Parta příznivců a fandů projektu Psí park spolu se
správcem hřišť technických služeb, panem Znamenáčkem, postavila svépomocí začátkem října
v místě projektu nový plot s brankou pro pěší. Děkujeme městským lesům za dodání sloupků, na
nichž jsou připevněna plotová pole. Do konce listopadu by měly být dodány herní prvky do Hálovy
zahrady a pískoviště, které přijde do proluky vedle
radnice, stejně tak i prvky pro Psí park. Nové li nové odpadkové koše do parčíku vedle radnice, které
budou vyměněny za původní zelené plastové, už
čekají jen na instalaci. Do konce roku by měly být
tedy zrealizovány všechny tři návrhy par cipa vního rozpočtu, které se letos ucházely o vaši přízeň
a zvítězily ve veřejném hlasování.
Změna místní úpravy v ulici Na Vyhlídce
Od 1. listopadu pla nový dopravní režim v ulici
Na Vyhlídce. Ulice je zjednosměrněna ve směru
od Žitomířské do Štolmířské. Opačně ze Štolmířské
k Žitomířské je zákaz vjezdu všech vozidel s výjimkou cyklistů. Sledujte pozorně nové dopravní
značení. Návrh realizované studie byl v květnu letošního roku veřejně projednán a naleznete ji na
webových stránkách města v kategorii Projekty
města.
Nová výsadba
Nová výsadba záhonů v Bezručově ulici proběhla
již v polovině října. V Tyršově ulici proběhne do
konce listopadu. Podél tra směrem na Novou Ves
jsme nahrazovali uschlé stromy novými třešněmi.
Dosazovali jsme také stromy u fotbalového hřiště
ve Štolmíři. Dvě nové sakury vysadí do konce listopadu liblič dobrovolníci ve Staré Vsi. Na břehu
mezi Šemberou a Pivovarským rybníkem budou
výměnou za uhynulé stromy vysazené nové duby.

Rekonstrukce městských hradeb
Oprava hradeb proběhla již v minulos . V letošním
roce se prováděla údržba již opraveného spolu
s restaurováním koruny zdiva. S mto budeme
pokračovat i v příš ch letech a na nově získaných
hradbách bude provedena celková oprava, zpevnění a výměna degradovaných kamenů. Práce budou probíhat v restaurátorském režimu pod dohledem Národního památkového ústavu.
Oprava chodníku podél městských hradeb
Oprava chodníku od Kouřimské brány k jihovýchodní baště městských hradeb stále pokračuje.
V 70 metrů dlouhém úseku budou kompletně vyměněny obrubníky za nové žulové a položena nová
žulová dlažba podobně, jako to je již v předprostoru brány. Poslední úsek včetně nájezdu na přechod
pro chodce bude opraven až po dokončení restaurátorských prací na hradební baště. Celkové náklady akce, kterou mají na staros Technické služby
Český Brod, včetně stavebního materiálu, činí kolem 600 s. Kč a jsou hrazeny z rozpočtu města
prostřednictvím technických služeb.
Stavební úpravy Cesty lásky
Stavební práce v městských lesích na turis cky oblíbené Cestě lásky propukly. Tato vycházková trasa
bude zpevněna štěrkem tak, aby zpevnění odpovídalo navrhovanému za žení. Dále bude zřízen a
doupraven její odvodňovací systém. Práce by měly
být dokončeny na jaře 2023. Pokud počasí dovolí,
tak určitě i dříve. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnos při pohybu v této lokalitě. Projekt je ﬁnancován z Programu rozvoje venkova.
Mar na Vlastníková,
PR managerka
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Bezpečnost v našem městě je jednou z našich priorit
Zástupci Českobroďáka SNK měli oblast bezpečnos jako jednu ze svých priorit od roku 2014, kdy poprvé
kandidovali do zastupitelstva. Po letošních, z našeho pohledu velmi úspěšných, volbách jsme od zahájení
vyjednávání chtěli mít možnost více oblast bezpečnos ovlivňovat.
Standardně spadá řízení obecní (městské) policie
do pravomoci starosty města, ale zastupitelstvo
města může řízením pověřit jiného zastupitele.
Tuto variantu jsme preferovali, jelikož na bedrech
starosty města leží plno povinnos a jsme přesvědčeni, že když se této oblas bude věnovat jeden
zastupitel, byť při svém zaměstnání, tak by to mělo
přinést pozi vní výsledky.
Jsou věci, které v oblas bezpečnos nemůžeme
přímo ovlivnit – např. aktuální nedostatek zaměstnanců Policie České republiky. O to větší očekávání
obecně musí být od naší městské policie. Městská
policie nejsou jen strážníci, které potkáváte v ulicích našeho města, ale i zaměstnanci městského
kamerového dohledu, kteří na více než 60 kamerách sledují dění ve městě. Jejich služby jsou důležité i ve chvílích, kdy se zpětně dohledávají viníci
trestných činů a přestupků. Takto v poslední době
mj. nalezli viníka krádeže z cykloboxů nebo vyšetřovatelům pomáhali při požáru v areálu bývalého
ZZN.
V dalším vývoji MP chci navázat ve spolupráci
s dalšími zastupiteli na kroky zahájené v předchozím období, tj. zvýšit personální stav strážníků
a jejich materiální vybavení. Je zapotřebí zakoupit,

rozšiřovat a využívat radary, které budou kontrolovat rychlost bez nutnos fyzické obsluhy strážníků.
Kamerový systém rozšířit na místa, kde dochází
k páchání pro právního jednání a stávající kamery
modernizovat. Postupně dojde k obměně používaného so waru městské policie, který usnadní strážníkům práci a bude jednodušeji evidovat jejich činnost. Veškerá tato a další opatření budu směřovat
k tomu, aby strážníci měli více prostoru být v ulicích
města a dělat svoji práci. Pevně věřím, že se brzy se
strážníky začneme častěji potkávat v rámci pěších
hlídek, které budeme více směřovat na problémové lokality. Svoji činnos by měli stále více narušovat komfort problémových a rizikových osob.
Již nyní je zajištěn stabilní nepřetržitý provoz MP.
Při jakémkoliv pro právním jednání neváhejte kdykoliv zavolat na tel.: 736 675 756, který mají strážníci neustále u sebe.
Zároveň pro jakékoliv podněty k činnos městské
policie je vám k dispozici můj níže uvedený kontakt. Děkuji občanům za spolupráci.
Ing. Evžen Pospíšil,
radní a zastupitel pověřený řízením městské policie
Pospisil@cesbrod.cz, tel.: 724 518 684
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Ak vity v Ekocentru Vrátkov
Ekocentrum Vrátkov pořádalo na podzim dvě úspěšné akce pro veřejnost. Setkání se stromy a Lesa pán.
V tomto roce nás ještě čeká akce Zvyky a tradice českých Vánoc, jak jinak než ve spojení s přírodou.
Den stromů jsme společně oslavili akcí Setkání se
stromy dne 22. 10. 2022, která proběhla za početné účas dě i dospělých. Na programu bylo poznávání stromů a zajímavos o nich, ukázka výsadby sazenic, ovocnářství, výroba jablečného moštu
nebo tvoření z listů. Program byl opravdu pestrý
a bohatý. A počasí? To bylo na objednávku - hodinu
před akcí přestalo pršet a v průběhu akce i několikrát vysvitlo sluníčko. Paní Mar na nám po akci
napsala: „Akce byla perfektní, ještě jednou díky.
A chuť čerstvě vylisovaného moštu byla prostě
božská”.
Další akce pro celou rodinu pod názvem Lesa pán
proběhla v neděli 6. 11. 2022. Vyznačená trasa
v délce cca 3 km vedla lesem a bylo na ní umístěno šest stanovišť, kde si účastníci prověřili v kvízu
své znalos z přírody. Velice nás potěšila tak velká
účast, kdy se celkem ve všech věkových kategori-

ích zúčastnilo cca 120 soutěžících. Vážíme si vaší
podpory v podobě tak vysoké návštěvnos (někdy
i z velké dálky). Děkujeme všem účastníkům za
kladné reakce i za py na zlepšení. Poděkování patří i společnos Česká lesnická společnost, z. s. za
věnování krásných cen do soutěže.
Jsme rádi, že se vám naše akce líbí, je to pro nás neustálý motor, abychom v tomto směru neustávali
a pokračovali dál. A proto bych vás ráda pozvalana naši další akci Zvyky a tradice českých Vánoc
v neděli 18. 12. 2022 od 13 do 17 hodin. Těšíme se
na pohodové setkání v předvánočním čase spojené s vánočním tvořením, svařákem, dobrým jídlem
a vůní adventu a vánoční atmosféry.
Krásný nastávající adventní čas vám přeje
Jitka Čurdová, koordinátorka Ekocentra Vrátkov
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Drakiáda 2022
O tom, že papíroví draci létají i v bezvětří, se přesvědčily dě na 19. ročníku Drakiády v Českém Brodě.
Tato tradiční akce proběhla v sobotu 15. října, pořádá ji LECCOS, z. s. společně se 14. střediskem Junáka
Psohlavci.
Jak je na českobrodské drakiádě zvykem, tak nám
vítr nefoukal. Přesto jste tu mohli vidět spousty
létajících draků, jen se nepodařilo vytáhnout je
do pořádné výšky. I přes nepřízeň počasí dorazilo
více než 80 dě a užily si, kromě „dračích soutěží“,
celou řadu různých disciplín: hod pytlíkem, lovení
perel, slalom s pneuma kou, různé lanové ak vity,
ruské kuželky, tradiční zatloukání hřebíků a další.
Dě si také mohly vyrobit vlastní placku - odznak.
Za splněné úkoly dostal každý malý účastník drobnou odměnu. V dračích soutěžích byly oceněny
dě , které přinesly krásné a doma vyrobené draky, a ty, kterým se podařilo vyvést draka co nejvýš

a v bezvětří ho ve vzduchu udržet co nejdéle. Už
ani nepamatujeme, kdy na Drakiádě naposledy pořádně foukal vítr a letos nás navíc překvapil i déšť.
Proto jsme byli moc rádi, že jsme dětem i rodičům
mohli nabídnout horký čaj a každý si mohl na ohni
opéct špekáček.
Poděkování patří městu Český Brod, které akci ﬁnančně podpořilo. Za dary v podobě odměn pro
dě děkujeme nakladatelství Čtyřlístek a Czech
News Center, a. s. za remitendy časopisů Sluníčko,
Mateřídouška a ABC.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.
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Českobrodská padesátka 2022
V sobotu 1. října 2022 uspořádal odbor Klubu českých turistů Český Brod 56. ročník dálkového pochodu
a cykloturis cké jízdy Českobrodská padesátka. Ve startovní a cílové kanceláři v českobrodském informačním centru se odprezentovalo 113 turistů, 95 z nich startovalo na pěších trasách (14 km – 30 pochodníků,
21 km – 32 pochodníků, 32 km – 22 pochodníků a 50 km – 11 dálkoplazů) a zbylých 18 zdolávalo cyklotrasy
(48 km – 11 cyklistů, 70 km – 7 cyklistů). Zdárný průběh akce zajišťovalo pět pořadatelů.
Při akci bylo zpočátku celkem příjemné počasí, bylo
sice skoro zataženo až zataženo, ale bez deště. Ranní teplota 10 °C vystoupala do dvou hodin odpoledne až na 16 °C. Poté však začalo vytrvale pršet
a foukal studený jihozápadní vítr 5 – 7 m/s a teplota
tak během hodiny klesla asi o pět stupňů a takové
nevlídné počasí vydrželo až do večera. Třeba na
Klepci bylo v 15 hodin dokonce jen 9 °C. Teprve po
šesté hodině večerní se mírně oteplilo na 12 °C.
Akce se zúčastnili nejen turisté z blízkého okolí,
ale třeba i z Olomouce, Králíků, Jevíčka, Dobrušky, Police nad Metují, Turnova, Dobřichovic atd.
Vzhledem k omezeným možnostem občerstvení na
trasách zajis li pořadatelé občerstvení na kontrolách v Přehvozdí, u Jevanského rybníka a na Klepci:
balená voda, cola a sušenky.
V Přehvozdí se turisté mohli navíc občerstvit i horkým čajem a kávou, banány, domácími koblížky

a bábovkou a mohli si zde opéct špekáčky. Dalších
šest kontrol řešili pořadatelé jako samokontroly:
rozces Na Šembeře, kostel sv. Mar na, smická
bazilika, lipanská mohyla, Kostelec n. Č. l. a Stříbrná Skalice.
V cíli každý turista odevzdal ke kontrole mapku s razítky od pořadatelů a se záznamy ze samokontrol,
jako odměnu pak dostal pamětní diplom, odznak
(buton) akce a drobné občerstvení. První turista
v cíli vylosoval 20 účastníků, kteří dostali věcné
ceny, rozděleno bylo patnáct pamětních hrnků
akce a pět českobrodských triček.
Konání této tradiční turis cké akce ﬁnančně podpořilo město Český Brod.
Ing. Václav Čokrt,
odbor KČT Český Brod
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Podzimky 2022 aneb rokytnická detek vka
Nastal úterní podvečer 25. října a naše další společné dobrodružství začalo cestou autobusem do Rokytnice nad Jizerou na místní ubytovací faru, kterou už známe jak své boty. Když říkám dobrodružství, tak m
myslím detek vní případ. Čekalo nás to ž vyšetřování vraždy. Vrah svou oběť zardousil během prvního
společného večera někdy mezi 20.00 – 21.15, za m co jsme hráli večerní hry. Já jako hlavní detek v jsem
oběť ohledal a poznamenal si první zjištění.
Ve středu se mladí detek vové rozdělili do menších promíchaných týmů, abychom dětem umožnili zdokonalit se v týmové práci, určili si kapitána/ku
a domluvili se na názvu. Následující dny jsme objevovali indicie a užívali si téměř letního počasí,
protože k nám dorazila teplá vlna z Afriky a po celý
pobyt bylo neuvěřitelných 18 stupňů přes den. Takový podzim už dlouho nepamatujeme. V průběhu
podzimních prázdnin jsme kombinovali program
venku a uvnitř tak, abychom si to co nejvíce užili.
Dě podnikly celodeňák po nedalekých vyhlídkách
a přišly naprosto rozzářené z nádherných panoramat. Pro polovinu vedení byl místo celodeňáku
připravený workshop z ústředí Junáka na téma
družinového systému. Přijela k nám sestra Renča
od královéhradeckých vodních skautů a celý den
jsme se bavili o možnostech struktury našich oddílů a jednoduchém systému učení dospívajících dě
s důrazem na vedení týmu a učení odpovědnos .
Naše oddíly používají jiný systém, ale samozřejmě
používáme skautskou výchovnou metodu, a pokud
jedinec chce, pak se ve skautu obecně může naučit
mj. i základním manažerským dovednostem, které
jinak lidé složitě dohání na různých kurzech v do-

spělos . To jsem malinko utekl od dě , ale cí m, že
je to důležité zmínit.
Zpátky k detek vce. Dě vyřadily několik podezřelých a závěrem jich zbylo pět. Začal výslech
každého z nich: týmy obcházely businessmana,
kněze, kuchařku, barmana a vědce (zahradník to
nebyl). Nebudu vás napínat, vrahem byl jinak sympa cký barman, alibi mu nesedělo a prokazatelně
lhal. Jenže se vypařil. Dokonce nám poslal videovzkaz, kde předpověděl další vraždu. Oči jsme měli
na stopkách, a to nás čekala ještě stezka odvahy.
Po jejím zdolání se vynořil ze tmy vrah a chtěl zavraždit další oběť. Naštěs já detek v jsem byl ve
správný čas na správném místě a slečnu recepční
jsem tak zachránil a vraha zatknul. Následovala
oslava dopadení vraha formou malého rautu.
Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným vedoucím. Dost jsme si mákli. Vyzdvihuji holky v kuchyni
a holky, které připravovaly celý program. Všichni jste
byli skvělí, díky za pomoc.
detek v Mazy, skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Nic nás nezastaví, hurá na podzimky!
Bankovnictví v Čechách žije, žije ale i na Moravě? To se rozhodli ověřit skau a skautky ze střediska
Psohlavci. Středeční ráno ještě bylo napínavé, ovšem po dlouhé cestě k Brnu s hlo napě trochu polevit.
V rozverné náladě jsme pak po Brně procházeli po všech instafriendly místech. Nemohli jsme tak nenavš vit jezdeckou sochu markraběte Jošta, na turisty skvěle připravený hrad Špilberk či velký černý brněnský
orloj. Celý okruh nám trval slabou hodinku, mohli jsme tedy vyrazit strávit další hodinu cestou šalinó
a autobusem a pak ještě kousek pěšky na ultra luxusní Kaprálův mlýn.
Kaprálův mlýn je bývalý vodní mlýn a současná
skautská základna a středisko eko-bio výchovy
v Moravském krasu. Nachází se na Říčce, jižně od
Ochozu u Brna. Samotný Kaprálův mlýn je učebnicí
ekologicky šetrného provozu – fotovoltaika, tepelná čerpadla, znovuvyuži odpadních vod a další
vychytávky, které jsme měli možnost využívat.
Zde jsme se seznámili s bankéři, jimž jsme do trezoru svěřili všechny naše cennos , abychom o ně
v lese nepřišli. Co se ale nestalo! Banku přímo před
našima očima vykradla parta místních lupičů! Naštěs nám přispěchala na pomoc agentura soukromých proﬁ-oček, která nás v průběhu celých prázdnin proškolila ve spoustě vyšetřovacích technik.
Techniky boje z blízka, prak ky ohledávání místa
činu, daktyloskopické proškolení a py, jak nekontaminovat odebrané vzorky, trénink postřehu
a logického uvažování i soustředění a preciznos
při střelbách. Jako pro ci jsme tedy mohli vstoupit
do řad agentů.
Mimo loupežného přepadení jsme ale v CHKO
Moravský kras, spatřili spoustu překrásných pří-

rodních výjevů. Krevetky, Pampelišky a Tygříci měli
možnost projít do skalního vnitrozemí a následně se projet na lodičkách v Punkevních jeskyních
a Poštolky navš vily místní ZOO, kde byl připravený halloweenský program se zvířátky.
Dokonce přímo v okolí mlýna jsme měli několik jeskyní, které však zákeřně zneužili lupiči. Po různých
příkořích, která nám při vyšetřování vstoupila do
cesty, jsme je nakonec zachy li i s horkou čás lupu
právě v jedné ze slují. Lup jsme zabavili a zákeřníky
jsme svázané přepravili zpátky na základnu.
Nastala ale složitá situace s ﬁnálním došetřením
případu. Stop, které jsme nasbírali, byla spousta,
čí ale jsou? Přistoupili jsme tedy k došetření porovnávací metodou o sků bot z místa činu a stop
daktyloskopických. A pak nám všem spadla brada!
Vina padla na samotného ředitele banky!
Muži zákona si jej odvedli a my tak celý případ mohli
zdárně uzavřít a vyrazit na dlouhou cestu domů.
Denča, Psohlavci 14
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Televize je u nás v sokolovně jako doma
No, je to trochu přehnaný nadpis, uznávám. Ale když to začnu počítat… První televizní zkušenos jsme nabrali v sokolovně v únoru 2020. Šlo o představení našeho, dnes už bývalého, oddílu všestrannos starších
žáků. Ti před kamerami metali kotrmelce a přemety, až se kolem prášilo. Celé natáčení bylo pro pořad
Lvíčata, který se pro dě vysílal na programu ČT Déčko.
První natáčení to ale být nemělo. Dostali jsme to ž
nabídku, která se neodmítá. Nicméně, představte si,
my ji nakonec odmítli. Zájem natáčet u nás projevila
telefonní společnost Vodafone, která v sokolovně
chtěla natočit sérii reklam v hlavní roli s Ondřejem
Vetchým. Pro nás reklama jako hrom, vysílaná na
všech televizních stanicích, a z prachů, které nám
byly nabídnuty, se nám protáčely panenky. Problém
byl jediný. Termín. Vodafone chtěl natáčet přesně v termínu, který mělo pro svoji Beanii již dlouho dopředu bloknuté gymnázium. A tak vzhledem
k tomu, že Vodafone o jiném termínu nechtěl ani
slyšet a my zas o tom, že bychom se nefér zachovali
ke gymnáziu, museli jsme se s díky a slzami v očích
s představou velké reklamy i peněz rozloučit.
Další televizní štáb k nám přijel nedávno. Tentokrát
šlo o Sokolský zpravodaj, vysílaný pravidelně každý
týden na ČT Sport. Pořad informuje o zajímavostech v sokolských jednotách a v jeho třech částech
se vždy objeví reportáž z nějaké akce, v druhé čás
promluví zasloužilý činovník jednoty a tře je pak
věnována zajímavé sokolovně. U nás se natáčely
reportáže dvě. Ta o sokolovně již v televizi proběhla a kdo jste ji neviděl, najdete ji na iVysílání ČT.

Ta druhá ve chvíli psaní tohoto článku na vysílání
teprve čeká a zasloužilou sokolkou, která v ní účinkuje, je naše sestra Jana Thomesová, nenechte si
to ujít!
Za m poslední, a pro veřejnost nejvíc viditelné
natáčení, proběhlo v sokolovně jen před pár týdny. Tentokrát rovnou pro ČT 1 a programem, který
reportáž o sokolovně (ale také o pomníku Prokopa
Velikého a budově Městského úřadu) vysílal, byla
Toulavá kamera. Vzhledem k zaznamenaným ohlasům to vypadá, že na „toulavku“ se dívá minimálně
půl republiky.
Po odvysílání Toulavé kamery si nás někteří z legrace dobírali s m, že už nám chybí pouze ovládnu
hlavního zpravodajství České televize. Jenže pár
dnů na to se televize ozvala znovu. A na začátku tohoto měsíce se v sokolovně objevil pan režisér Jiří
Strach (např. Anděl Páně) a sokolovna se mu moc
líbila. Takže další natáčení je na spadnu a tentokrát s hvězdným obsazením. Ale víc neprozradím,
abych to nezakřikl.
Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol
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Šemberská dvanáctka
Píše se druhá říjnová sobota a to znamená jediné, je tady další ročník Šemberské dvanáctky aneb závodu
dvojic ve dvanác skautských disciplínách. Letos pořádají skau ze střediska Ing. Ládi Nováka už 41. ročník
a na start se v něm staví téměř stejné množství závodních hlídek. Konkurence je tedy velká, avšak hlavní
cenu, putovního ptáka, si může odnést jen jedno středisko.
Pro některé začal závod už v pátek. Hlavně pro řadu
organizátorů, ale nejen pro ně. Ve vytápěném stanu
nocovalo i devět vlčat, která závody spojila s oddílovou výpravou. A tak si kluci mohli les v Zahradech užívat ještě o chvíli déle než ostatní závodníci.
V sobotu se všichni probouzí do svěžího rána a sví cí sluníčko slibuje hezké počasí. Postupně se sjíždějí
závodníci z obou skautských středisek z Českého Brodu, a také kolínš Slanečci. Během dopoledne se na
startu registruje celkem 42 dvojic, které jsou odhodlány změřit svoje síly a dovednos s ostatními ve své
kategorii, a po 10. hodině už vybíhají první závodníci.
Každý soutěžící si postupně vyzkouší stavění stanu,
střelbu ze vzduchovky, vysílání morseovky nebo
rozdělávání ohně a přepalování provázku. Jako
dvanáctá kontrola, která je překvapení a každý
rok se mění, na závodníky čeká stavění domečků
z karet. Po poslední disciplíně, přelézání bariéry, už
schází jenom poslední kousek do cíle, kde všichni
s unaveným, ale vděčným výrazem odevzdávají závodní karty a startovací čísla.

Výpočetní středisko jede na plné obrátky, závodníci vybíhají a přibíhají a až na jednu malou přeháňku počasí stále přeje. Doběhnuvší si sdělují
dojmy ze závodů a soutěživější už vypočítávají,
kolik trestných minut po cestě nasbírali oni a kolik
jejich soupeři. Rozjíždějí se spekulace o tom, kdo
koho může porazit a kolik bodů si každé ze středisek vysoutěžilo na to, aby zabojovalo o putovního
vyřezávaného ptáka.
Poslední běžci doběhli, body jsou sečteny, diplomy
nadepsány. Je tu 15. hodina a s ní i očekávané vyhlašování. Za potlesku všech přítomných si každý
odnáší diplom a větší či menší odměnu. Po dramacké pauze a chvíli cha se dozvídáme, že putovní
cena letos zůstává doma, ve středisku Ing. Ládi Nováka! Alespoň zase do dalšího ročníku Šemberské
dvanáctky. Tak kdo se s námi vydá změřit síly zase
příš rok?
Kristýna Zumrová,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Nezapomenutelný výlet do Francie
Naše gymnázium pořádá každý rok zájezd do zahraničí, ať už jednodenní, vícedenní nebo i výměnné pobyty. Tento rok nebyl výjimkou, ostatně covidová situace byla docela příznivá, a tak jsme jeli na konci září na
pět dní do Paříže. Zájem o tuto akci byl obrovský. Celkem jelo přes osmdesát studentů.
V den odjezdu jsme se odpoledne sešli na určeném
místě a po příjezdu autobusů jsme naložili kufry,
usadili se na místa a po chvíli už ubíhala naše cesta směr Francie a Paříž. Tam nás uvítal nádherný
východ slunce a pondělní ranní nekonečné kolony
aut.
Eiﬀelova věž byla skvělým začátkem prohlídky města. Po výstupu na ni se nám ukázala Paříž v celé své
impozantní kráse. Pak následovala cesta k Vítěznému oblouku, který patří mezi nejznámější památky
města. Odtud vedly naše kroky do ulice Champs
-Elysées, kde jsme dostali krátký rozchod na malý
oběd. Pak následovala prohlídka Invalidovny a jízda
lodí. Program celého dne byl velmi náročný, a tak
všichni přivítali odpočinek v hotelu.
Následující den jsme vstávali brzy ráno, nasnídali
jsme se, byly typické francouzské croissanty, a vyrazili na další průzkum Paříže a Versailles. Krása

této památky nás překvapila. Pak následovala prohlídka moderní čtvr La Défense. Zde nám vyučující dali čas na oběd a případné nákupy.
Poslední den byl ve znamení návštěvy umělecké
čtvr Montmartre, dostali jsme se až k Louvru, katedrále Notre-Dame a Panthéonu. V Luxemburské
zahradě byl opět krátký rozchod a pak hurá do autobusů a domů.
Výlet byl fajn, avšak zážitky pokazilo nepříznivé počasí. První den vydatně pršelo a byla velká zima.
V následujících dnech se počasí umoudřilo a my
jsme si začali výlet užívat.
Určitě bychom se chtěli do Paříže někdy vrá t, strávit zde podstatně víc času a opět si projít všechny
památky.
Se všemi účastníky prožili a viděli studen 8.A8
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Beanie
I letos se na našem gymnáziu konal uvítací ceremoniál pro nové studenty prvních ročníků čtyřletého
i osmiletého gymnázia, takzvaná Beanie.
Beanie je pro nás již tradičním plesem s ak vitami,
které si pro nováčky připraví poslední ročníky. Mezi
ně patří například kvíz o našem gymnáziu, překážková dráha či předem připravený tanec. Tyto ak vity
by měly otestovat schopnos našich nových žáků,
hlavně zdatnost a vytrvalost, kterou každý gymnazista potřebuje. Kromě těchto soutěží se však dočkáte i živé hudby, oﬁciálního šerpování a především
spousty zábavy. Ani tento rok nás naši noví spolužáci nezklamali a do všeho se pus li po hlavě.
Letos se Beanie konala v sobotu 22. října. Celá akce
začala proslovem našich moderátorů, kteří všechny přivítali a přiblížili, jak bude celý večer probíhat.
Hned poté následovaly soutěže prokládané přestávkami s volnou zábavou, například vyfocení se
ve fotokoutku.

Velice nás potěšili rodiče i prarodiče všech studentů, kteří se během soutěží nebáli podporovat hlasitým potleskem a jásotem a kteří se zároveň velice
ak vně zapojovali do tance během přestávek, někdy i více než samotní studen .
Nejvíce nás ale potěšilo, že si všichni tuto akci užili,
jak rodiče, prarodiče, tak učitelé, ale hlavně naši
noví studen , a moc doufáme, že si tuto krásnou
vzpomínku uchovají a že až budou jednou Beanii
připravovat oni sami, vzpomenou si na tu svoji stejně jako my letos na tu naši.
Za čtvrté ročníky studen Brunnerová,
Mrázek, Škarohlídová
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Halloween v ZŠ Tyršova v Českém Brodě
V pondělí dne 31. 10., tedy na Halloween, jsme se všechny deváté třídy sešly v budově naší školy k tradiční
deváťácké akci.
Tento projekt vznikl před lety v hodinách anglič ny
a má za úkol seznámit žáky s tradicemi evropských
národů, vést k pochopení kulturní rozmanitos
v Evropě a pomoct utvářet pozi vní postoje k tradičním evropským hodnotám.
My jsme to letos pojali jako kraťoučká interak vní
vystoupení s ukázkami a pochopitelně v maskách.
Po příchodu do školy jsme se rozdělili do skupin
a začali jsme se připravovat, malovat a oblékat do
kostýmů. Měli jsme na to celou první a druhou vyučovací hodinu a moc nás to bavilo. Těšili jsme se,
že ukážeme naše kostýmy ostatním žákům školy
a navodíme tak tu správnou atmosféru Halloweenu. My všichni ze tří devítek jsme si rozdělili třídy
ve škole a postupně jsme je jednotlivě navš vili.

Všechny dě od nás dostaly sladkos a dozvěděly
se, odkud Halloween pochází, co tato tradice znamená a další zajímavos ohledně tohoto svátku.
Nejvíce se nás báli malí prvňáčci, ale nakonec to
zvládli a bylo velmi pěkné, jak s námi spolupracovali. Žáci nám řekli, jaký kostým se jim nejvíce líbí
- nejčastěji to byla dobrá víla nebo kůň - a jakého
převleku se nejvíce bojí. Dokonce nám jeden žák
šestého ročníku zazpíval písničku o kozlovi. Celé
naší škole se tato akce líbila a všichni si ji užili. Myslíme si, že je to hezká tradice naší školy, ve které
bychom měli jistě pokračovat i příš ch letech.
Lucie Jelínková a Richard Baloun, 9. A, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Petra Adamovičová, ZŠ Tyršova
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Designblok 2022
Studen oboru Informační technologie Střední školy managementu a graﬁky navš vili 24. ročník největší
a nejvýznamnější přehlídky designuv České republice, fes valu Designblok, který proběhl 5. až 9. října
2022 v Praze.
Fes val už od roku 1999 každoročně prezentuje
novinky z dílen návrhářů i výrobců s důrazem na
český design a tvorbu z regionů střední Evropy.
Tématem, které tradičně propojuje jednotlivé čásfes valu, se pro letošní ročník stal LES. Bohatý
program nabídl také řadu speciálních výstav věnovaných českému sklu a porcelánu, současnému
ukrajinskému designu, rodinnému podnikání nebo
progresivní studentské tvorbě.

Studen mohli obdivovat limitovanou kolekci porcelánových váz pokoušejících hranice fantazie i fyzikálních zákonitos . Dále viděli a zjis li, jak funguje elektrický motor nového automobilu Hyundai.
A v neposlední řadě si prohlédli expozici Svět je
Flex, která ilustruje vývoj mobilních telefonů, jejichž nový skládací design s ohebným displejem
Samsung přenesl z říše sci-ﬁ do našich kapes.
Šárka Šmejkalová, pedagog

DEN BEZ DLUHŮ
Právě probíhá 11. ročník akce Den bez dluhů. Lidé, kteří se potýkají se splácením dluhů a potřebují poradit, mohou po celý měsíc listopad využít bezplatnou telefonní linku 800 700 880
anebo pokládat své otázky prostřednictvím webových stránek www.nasedluhy.cz. Současně
zájemci mohou odborné poradce zdarma požádat o výpis z Centrální evidence exekucí, tedy
informaci, jestli je pro nim aktuálně vedena exekuce. Organizátorem je společnost KRUK
Česká a Slovenská republika, která se zaměřuje na správu pohledávek ﬁnančních ústavů
a korporátních zákazníků. Hlavním partnerem akce je již několik let Úřad práce ČR.

Ze škol
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Projekt 72 hodin v Základní a Prak cké škole
72 hodin - to byly tři dny dobrovolnických ak vit v polovině října, které pořádala Česká rada dě a mládeže letos už po jedenácté. Dobrovolníci po celém Česku se v tyto dny pus li do ak vit, kterými mohou pomoci druhým, přírodě, či okolí. Už popáté jsme se k tomuto projektu přidali také v českobrodské Základní
školy a Prak cké škole.
Protože jsme už v září při podobné akci Ukliďme
Česko uklízeli prostranství v parku a podél Šembery, tentokrát jsme se zaměřili na úklid hlavně
okolo naší školy. A tak se všichni žáci základní školy
se svými pedagogy po deváté hodině rozběhli po
areálu školy, aby vyčis li školní hřiště, zahradu
a nádvoří od všeho, co tam nepatří. Přidali si
k tomu také ještě přilehlé chodníky. Celou zahradu připravili na zimu, zryli záhonky, upravili keře
a stromky, vyhrabali trávníky a zametli chodníky.

rý před kavárnou zůstal po řemeslnících, shrabali
lis , které se už nyní pomalu mění na kompost - listovku. Také s hli vysadit růže, které se snad uchy
a budou už příš léto zdobit prostranství u venkovního posezení kavárny.

Dě ze základní školy speciální se se svými učiteli vypravily sbírat kaštany a žaludy, které pak předaly do Vrátkova, aby měla lesní zvěř v zimě něco na přilepšenou.

Užili jsme si společně dopoledne, kdy jsme všichni
podle svých možnos pomáhali udělat svět kolem
nás alespoň trošku krásnější. K tomu nám po ranním hrozivém lijáku, který nás tak trochu vystrašil,
sví lo celý den sluníčko. Výsledkem naší společné
práce bylo nejen hezké prostředí tam, kde jsme
uklízeli, nebo pytle kaštanů a žaludů pro lesní zvěř,
ale hlavně radost a dobrý pocit z vykonané práce.

Středoškoláci se věnovali okolí kavárny Tranzit
Café v areálu nemocnice. Zametli nepořádek, kte-

Nikola Znamínková,
ZŠ a PrŠ Český Brod
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Stáž v Radostné kavárně - Café Joyeux
Už druhý školní rok realizuje Základní a Prak cká škola projekt Tranzitní program, jehož cílem je připravit
žáky školy na přechod ze školy do dospělého života. V září se tým Tranzitního programu vypravil sbírat
zkušenos do Francie.
Tranzitní program je v zahraničí znám pod pojmem
transi on planning. Zajištuje komplexní podporu
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při
přechodu ze školy do další etapy života.
V rámci realizace projektu Tranzitní program se
tým pedagogů a průvodců pracujících se žáky prakcké školy dvouleté vydal koncem září na šes denní stáž do země galského kohouta. Cílem cesty bylo
získat nové zkušenos pro práci se žáky se sníženou schopnos adaptace v životě, seznámit se, jak
probíhá práce s klienty v podobném zařízení, jako
je naše českobrodská kavárna Tranzit Café, v sí
kaváren Café Joyeux.
Stejně jako českobrodská kavárna Tranzit Café se
i francouzský řetězec zaměřuje na adaptaci klientů s Downovým syndromem, au smem a jinými
kogni vními znevýhodněními. Podle zakladatele
řetězce kaváren Café Joyeux směřuje mto projektem k prak ckému uplatnění nositelů takových

znevýhodnění v prak ckém životě, a m i jejich sebevědomému zařazení do společnos . To je také
hlavním cílem realizace našeho projektu.
Během své cesty jsme navš vili síť kaváren Café
Joyeux v Lyonu, Bordeaux a také tři pracoviště
v Paříži. Ne nadarmo se francouzský řetězec kaváren jmenuje Café Joyeux, což v překladu znamená
Radostná kavárna. O tom jsme se přesvědčili při
všech pě návštěvách. Vždy jsme se setkali s veselou a velice příjemnou atmosférou. Ujal se nás
manažer nebo manažerka provozovny s několika
milými zaměstnanci, kteří nám nabídli kávu a další občerstvení. Seznámili nás s provozem kavárny,
způsobem zaměstnávání, požadavky na uchazeče
o zaměstnání z řad handicapovaných osob i na jejich průvodce. S francouzskými kolegy jsme sdíleli
zkušenos z práce s handicapovanými lidmi, jejich
možnostmi a potřebami. Shodli jsme se na potřebě
velké míry podpory při přechodu handicapovaných
mladých lidí ze školy do profesního i osobního živo-

Ze škol
ta. Dozvěděli jsme se o způsobu odměňování těchto zaměstnanců, ale také o tom, že centrála sítě
Café Joyeux podporuje svá jednotlivá pracoviště
téměř ve všem, od přijímání nových zaměstnanců,
zajišťování chodu a ekonomiky provozoven až po
předávání receptur na všechny výrobky, které jsou
v sí těchto kaváren zákazníkům nabízeny. Tyto
kavárny jsou soběstačné díky velkému zájmu Francouzů podporovat zařízení zaměstnávající handicapované, ale také podpoře velkých ﬁrem, které
poskytují své prostory k pronájmu za symbolické
nájemné, u kavárny na Champs-Elysées dokonce
zcela zdarma.

Českobrodský zpravodaj
listopad 2022

31

příliš mnoho inspirací a návodů, jak to vlastně dělat, se nám nedostává, tak naše výsledná práce je
hodně podobná té, jak to za velké podpory provozují v Café Joyeux. A také, že to všechno má smysl.
Přijďte se přesvědčit do naší kavárny Tranzit Café,
přijďte podpořit naše žáky. Rádi a s úsměvem vás
přivítají.
Za tým Tranzitního programu ZŠ a PrŠ Český Brod
Marie Šnajdrová, ředitelka školy

Získali jsme mnoho inspirací a nápadů, které bychom chtěli postupně zavést také do naší kavárny
Tranzit Café.
Našim partnerům se velmi líbil náš projekt Tranzitní program, zaujala je zejména práce se žáky
v tréninkových bytech. Obdivovali také, že vše, co
v rámci programu se žáky děláme, připravujeme
úplně sami. V Café Joyeux se soustředí pouze na
výrobu podle dodaných receptur a prodej, ostatní
jim zajišťuje pařížská centrála.
Největší radost nám udělalo vyslovené uznání našich francouzských partnerů a také naše zjištění, že
i když jsme prvními vlaštovkami v takto realizovaném tranzitním programu v regionu, možná i v ČR,

Tranzitní program na Českobrodsku Příprava mladých lidí na samostatný způsob života“, CZ.02.3.62/0.0./0.0./19_077/0016766
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Společenský den na ZŠ Tyršova
Umí se dnešní mládež chovat podle Gutha-Jarkovského? Zná pravidla e kety? Ví, kdy si vzít džíny a kam
se hodí spíš oblek a kravata? Jestli se smí po jídle ústa otřít rukou nebo by to bylo společenské faux-pas?
Deváťáci z 9. C na ZŠ Tyršova se rozhodli zjis t,
jak na tom dnešní mladí lidé jsou. A tak v úterý
25. října, těsně před podzimními prázdninami,
uspořádali Společenský den. Zúčastnili se ho žáci
druhého stupně a také páťáci, kteří sídlí na hlavní
budově.
Hlavním úkolem dne bylo přijít do školy slušně
oblečen a společensky naladěn. Většina žáků tento úkol splnila do pun ku. Chlapci přišli v košili
a saku, někteří dokonce v obleku i s kravatou nebo
kloboukem. Děvčata v sukni a halence, společenských šatech nebo v kostýmu.
Bylo však potřeba zkontrolovat, jestli spolužáci
znají pravidla společenského chování. Deváťáci
z „céčka“ se vypravili do jednotlivých tříd. Kladli
záludné otázky a vyzkoušeli tak znalos mladších
spolužáků, Kdo vchází do restaurace, do schodů

jako první? Muž nebo žena? Kdo smeká klobouk?
Kam patří na stole nůž, vidlička či lžíce? Kam položit látkový ubrousek, kam dezertní talíř?
Věřte, že všechny otázky, lehké i těžké, byly zodpovězeny. A kdo v tomto křížovém výslechu obstál,
tedy věděl správnou odpověď, získal nejen bonbón, ale i uznání svých vrstevníků.
Nakonec celé akce jsme se všichni vyfo li, abychom měli vzpomínku na hezký den.
A zhodnocení za nás deváťáky? Vydařená akce, při
které si dě oprášily pravidla společenského chování!
Leontýna Mertlíková, 9. C, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Jitka Rybnikářová, ZŠ Tyršova
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Prosincový program v KD Svět a předprodej na nové pořady
Ještě před zveřejněním programu na nové čtvrtle pro vás máme pozvánku na několik zajímavých pořadů.
V prosinci se v KD Svět odehraje divadelní komedie, do křesla pro hosta usedne další vzácný host a pár dní
před Vánoci se společně potkáme při hudebním vystoupení.
TIK TIK
V čekárně psychiatra se setkávají tři ženy a tři muži,
různého věku, zaměstnání a osudu. Spojuje je
stejný problém: trpí „ kem“, chcete-li obsedantní
neurózou, se kterou se těžko žije. Pacien překonávají zábrany a seznamují se vzájemně se svými
„ ky“. Během dlouhého čekání hrají hry, a nakonec
se sami pokusí o skupinovou terapii. Soubor z Komorního divadla Kalich, ve kterém nechybí zvučná
jména jako Tereza Kostková nebo Jaromír Nosek,
vystoupí v KD Svět se svou hrou TIK TIK v pondělí
5. prosince od 19 hodin.
Večer s Ivou Hü nerovou
Do křesla pro hosta usedne v úterý 6. prosince
v 19 hodin populární herečka, moderátorka, spisovatelka a výtvarnice Iva Hü nerová. Po skončení
pořadu se v prostorech KD Svět uskuteční autogramiáda a vernisáž výstavy, během které bude
probíhat také prodej obrázků, kalendářů, betlémů
a dalších předmětů paní Hü nerové. Výstava bude
následně ke zhlédnu do středy 21. prosince. Kalendáře a další předměty s obrázky této výtvarnice
a moderátorky bude možné během prosince zakoupit také v informačním centru.

Předvánoční koncert
I přes rozpad původní sestavy z Prague Cello Quartet pokračují dál ve své umělecké vizi – dělat hudbu na nejvyšší úrovni, v originálně propracovaných
aranžích a s řádnou dávkou humoru. Zveme vás na
Cello Republic – jedinečnou čtveřici violoncellistů,
vítězů mezinárodních soutěží, sólistů i pedagogů,
popularizátorů klasické hudby. Koncert se uskuteční v pátek 16. prosince od 19 hodin.
Předprodej vstupenek na nové pořady
Ve čtvrtek 1. prosince na našem webu www.cvik.info
naleznete program na první čtvrtle roku 2023.
V tento den bude zároveň spuštěn i prodej vstupenek. Chodí vaši příbuzní a přátelé rádi do divadla?
Připravte jim pod stromeček překvapení v podobě
vstupenek do KD Svět. Vstupenky budou v prodeji
tradičně online nebo v informačním centru, zakoupit je bude možné také před každým představením
v KD Svět.
Ing. Klára Tesaříková,
KD Svět/CVIK

POZVÁNKA
Dne 7. prosince 2022 od 17.00 hodin proběhne v obřadní síni městského úřadu v budově
radnice, nám. Husovo 70, projednání změny č. 3 Územního plánu Český Brod. Tato změna se
týká podnětů ze strany města a městského úřadu. Projednání je veřejně přístupné.
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Ztracený kouzelný kufr
Při stěhování knihovny do provizorních prostor jsme se snažili vytvořit také malý koutek, kde si mohou naši
dětš čtenáři prohlížet knížky, číst nebo hrát a kam se vejde alespoň jedna třída dě , abychom i během rekonstrukce mohli pokračovat ve spolupráci se školkami a školami.
Jsme rádi, že jsme hned začátkem října mohli do
knihovny pozvat dě z mateřských škol na náš
nový pořad, malé pohádkové čtení a hraní s názvem Ztracený kouzelný kufr. Dě s velkou odvahou otevíraly tajemný kufr, ze kterého vybíraly různé předměty, a podle nich pak poznávaly, kdo zde
kufr zapomněl.
Pak už mohl začít náš hlavní čarodějnický program.
Když jsme zjis li, jak vlastně čarodějnice přišly na
svět, učili jsme se společně čarovat stejně jako
Malá čarodějnice s havranem Abraxasem. Malé
čarodějnici ze stejnojmenné knížky O rieda Preusslera čarování ale moc nešlo, to dě byly daleko
úspěšnější a moc je to bavilo. Svoje čarodějnické schopnos prokázaly i při „nácviku“ létání na
koště , když dokázaly udržet rovnováhu na balanční podložce.
Potom se dě seznámily s třemi malými čarodějkami Zojou, Zarou a Zigou z pohádkové knížky Georgie
Adamsové. Společně s nimi jsme připravovali čaro-

dějný kouzelný lektvar na halloweenský večírek a při
vaření poznávali různé bylinky a koření.
O tom, že všechny čarodějnice nejsou hodné a laskavé, se dě přesvědčily poslechem živého čtení
z knížky Daniely Fischerové Pták Noh a ptáček Nožička, kteří se v trochu hrůzyplném příběhu potkali
s opravdu hodně zlými a odpornými čarodějnicemi.
Na závěr si dě samozřejmě mohly prohlédnout
a prolistovat spoustu novějších knížek nejen o čarodějnicích.
Během října si do naší knihovny přišlo nebo přijelo
zkusit čarování a kouzlení téměř 300 dě ze všech
tří českobrodských školek, z MŠ Vyšehořovice, Klučov, Tismice, Chrášťany, Přišimasy, Tuchoraz, Poříčany a dětských skupin z Českého Brodu a Štolmíře.
V listopadu a prosinci se těšíme na žáky 1. stupně
ZŠ z Českého Brodu i okolí, pro které jsme připravili
literární pořad s názvem Nečtu? Poslouchám!
Vlasta Novotná, Městská knihovna/CVIK
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Semínkovna, místo pro sdílení osiva je znovu v provozu
Centrum vzdělávání, informací a kultury obnovilo kontaktní místo pro sdílení semínek. Semínkovna se nachází v přízemí budovy CVIKu (Náměs Arnošta z Pardubic 1) v informačním centru. Nově má semínkovna
pobočku i v Ekocentru Vrátkov, kterou provozujeme ve vzájemné spolupráci.
Po malé přestávce je znovu
k dispozici domácím pěs telům a všem, kteří se snaží udržovat i naše původní
plodiny. Jsou to semínka nehybridních a neinvazivních
rostlin. Můžete ušetřit na
osivu a také pěstovat již téměř zapomenuté druhy,
které často zahrádkáři střeží jako poklad. Semínkovna je místem, kam může každý přinést nebo
si odnést (v rozumném množství) semínka rostlin,
které sám pěstuje nebo chce vyzkoušet. Je založena na principu sdílení, kdy věříme, že po úspěšné
sklizni vlastních semen se s nimi opět podělíte.

Jak semínka do semínkovny připravit?
Zralá a suchá semínka je dobré vhodným způsobem nasáčkovat (použít můžete papírové sáčky,
recyklovat obálky, složit si sáčky ze starých novin
ap.), nezapomeňte je správně popsat. Stačí uvést
název odrůdy, rok a místo sběru. Pokud máte chuť
a čas, připište i vlastnos odrůdy a postup jejího
pěstování, ale to je již čistě na vás. Sdílení semínek
je bezplatné, děkujeme za vaši podporu.
Zdenka Bočková, IC/CVIK
Jitka Čurdová, Ekocentrum Vrátkov

ČASOPIS ZÁPRAŽÍ NOVĚ I V ČESKÉM BRODĚ
Centrum vzdělávání, informací a kultury (CVIK) navázalo spolupráci s vydavatelem časopisu Zápraží. Od října 2022 najdete tento časopis bezplatně na nově zřízeném výdejním místě v informačním centru v přízemí budovy, v knihobudce u nádraží ČD a Zverimexu na Husově náměs .
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Adventní průvod světýlek a rozsvícení vánočního stromu
Vánoce se nezadržitelně blíží, proto bychom všechny dě i dospělé chtěli pozvat na tradiční akci Adventní
průvod světýlek, kterým v našem městě každoročně začíná předvánoční období. Připravte si lampiony nebo
jiné lucerničky a přijďte v neděli 27. listopadu 2022 v 17.00 k českobrodské radnici na Husově náměs .
Nejprve zazní krátké adventní zamyšlení, o které se
postarají pan farář Mar n Sklenář a pan farář Marek
Lukášek. Jen za svitu loučí a vašich světýlek se potom průvod vydá potemnělým městem na cestu kolem sokolovny, směrem do Masarykovy ulice, dále
ulicí 5. května k Podlipanskému muzeu a Penzionu
Anna, zpět zamíří ulicí Vítěznou a Tyršovou na náměs Arnošta z Pardubic k vánočnímu stromu.

kterou si všichni společně zazpíváme píseň Tisíc
andělů od skupiny Čechomor. Sladké a slané občerstvení nebo teplé nápoje, které pro vás připravuje Pizzeria Malechov ve stánku Andělský bar
a kavárna CuKRátkov ve stánku Sladké nebe, doplní ještě stánek českobrodské ﬁrmy Karma, a. s.,
která pro vás chystá prezentaci prak cké přípravy
jídel na venkovním grilu.

Celý průvod povedou dva netradiční andělé na
chůdách, trasu bude zdobit dvacet čtyři andělských zastavení a také spousta projekcí, světel
a světýlek, jež umocní předvánoční atmosféru.
A nebude chybět ani Ježíškova pošta, pro kterou
bude zřízena andělská schránka přímo pod vánočním stromem. Dopisy pro Ježíška do této schránky
nebo do dalších andělských schránek v Liblicích
a ve Štolmíři můžete házet až do 16. prosince. Vzor
dopisu pro Ježíška najdete v tomto čísle ČBZ.

Děkujeme všem tradičním partnerům a spolupracovníkům, kteří mají velký podíl na organizaci akce,
především Lucii Ulíkové, Petru Fořtovi, učitelům
i dětem ze ZUŠ Český Brod, skautům ze střediska
Psohlavci Český Brod, sdružení Guardia Broda Bohemicalis, Technickým službám Český Brod, Městským
lesům Český Brod a Městské policii Český Brod.

Na náměs Arnošta z Pardubic se kromě slavnostního rozsvícení vánočního stromu můžete těšit
třeba na hudební vystoupení skupiny W Band, se

Přijďte společně s námi přivítat předvánoční čas
a přeneste rozzářená světýlka do svých očí, duší
i domovů. Těšíme se na vás!
Eva Vedralová,
Městská knihovna/CVIK
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Mikuláš ve dveřích
Adventní čas se blíží a s ním i příchod Mikulášů, andělů a čertů, kteří se každoročně toulají po vesnicích
i městech a rozdávají dětem sladké odměny. Věříme, že se někteří z nich i letos zastaví v Českém Brodě,
a zveme vás všechny v sobotu 3. prosince na náměs Arnošta z Pardubic, kde se s nimi v době od 14.00
do 18.00 můžete potkat.
Kde Mikuláše s čerty a anděly najdete?
Mikulášské nadílky budou, stejně jako v předchozích dvou letech, probíhat na třech venkovních
stanoviš ch: ve dveřích kostela sv. Gotharda, ve
dveřích zvonice u kostela sv. Gotharda a nově ve
dveřích na dvorku budovy staré radnice č. p. 1.
Jak se k Mikuláši objednat?
Veškeré informace k objednávkám naleznete na
www.cvik.info/mikulas, odkud vede také odkaz na
rezervační systém. V něm si vyberete některé ze
třech stanovišť a následně čas, který vám vyhovuje. Pro každé dítě je vyčleněn dese minutový interval, ve kterém se od čerta dozví, co je o něm
zapsáno v knize hříchů, a od Mikuláše dostane za
zarecitovanou básničku nebo zazpívanou písničku
dárkový balíček. Pokud se chystáte dorazit s více
dětmi a přejete si, aby každé z nich obdrželo svůj
balíček, je nutné zarezervovat víc intervalů. V praxi
to znamená, že pokud se chystáte na Mikulášskou
se třemi dětmi, objednáte si tři časy. Do objednávky vyplníte jména, věk, pochvaly i hříchy všech dě
a vaše kontaktní údaje.
Kolik stojí mikulášský balíček?
Cena za jeden balíček je, stejně jako v loňském
roce, 250 Kč. Po vytvoření rezervace obdržíte platební údaje a po zaplacení následně potvrzení,
na kterém naleznete veškeré informace k místu

i času, které jste si objednali. Pokud vaši rezervaci
neuhradíte do 2 dnů, rezervace propadá a místo si
může rezervovat jiný zájemce.
Nespěchejte domů…
Budeme rádi, když s námi na náměs chvíli pobudete. Pro všechny příchozí bude připraveno sladké
i slané občerstvení a teplé nápoje kavárny CuKRátkov. Kromě toho na dě i dospělé čeká další doprovodný program. Koníci ze stáje Przechwozd se vám
představí od 14.00 do 16.00. Po celé odpoledne
můžete využít malování na obličej nebo si koupit
vánoční drobnost pro radost. Nenechte si ujít také
fotografování a zábavné ak vity s opravdovým čertem, které v 17.00 zakončí ohnivá show.
Těšíme se na vás.
Ing. Klára Tesaříková, CVIK
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Vybíráme z knižních novinek
Markéta Lukášková: Co vás v dějáku nenaučili
ás
Pamatujete se na školní dějepis? Vždycky končil druhou světovou. Jenže právě to, co nás
ve škole nenaučili, ovlivnilo naše životy nejvíc. Jak se komunisté dostali k moci, že propa-ganda byla i v seriálech, že politika do sportu vždycky patřila nebo že lidé utíkali ze zeměě
v nafukovacím balonu. Nečekejte hromadu dat, ale skutečné příběhy i náladu tehdejšíí
doby. Autorka dějepisných podcastů nabízí spoustu informací podaných netradiční formou, důležité události naší historie dokázala vypíchnout lehce, zajímavě a s humorem.
M
Miroslav Bobek. Ryšavý knihovník a další zápisky ředitele zoo
N
Neobyčejná zvířata, neobyčejní lidé, neobyčejné místo, to je Zoo Praha. Prostřednictvím
zzápisků jejího ředitele se dozvíte zajímavos ze současnos i historie trojského areálu,
k
kromě
toho vycestujete za gorilami do Afriky a za dalšími zvířaty do celého světa. Seznám se s projekty na ochranu zvířat, které Zoo Praha organizuje, a odhalíte záhadu podivmíte
n
ného
tvora, který měl vyhynout již před miliony let. Předmluvu knihy napsala světoznámá
o
ochránkyně
přírody Jane Goodall, poutavé vyprávění doplňují jedinečné fotograﬁe.
Michal Bystrov: Waldemar Matuška – Snům ostruhy dát
Životní příběh a hvězdná kariéra známého českého zpěváka netradičním pohledem. Kniiha se na základě studia různých materiálů zabývá Matuškovou divadelní, filmovou i hu-dební dráhou, tajemstvím spojeným s jeho původem, zákazem, který ho postihl v rocee
1964, i důvody jeho emigrace v roce 1986. Ve světle těchto faktů se Matuškův odchod
d
do USA jeví jako nevyhnutelný krok, k němuž vedlo mnoho menších i velkých křivd. Nechybí fotografie z koncertů, divadelních inscenací a filmů, dobové recenze nebo citace
z rozhovorů.
M
Michala Hošková: Matěj mapuje výtvarné umění
JJeho mapy obletěly svět. Jeho příběh se stal inspirací, jak zatočit s nepřízní osud
du. Pokračování příběhu české rodiny s autistickým synem Matějem, jehož vášní se
sstalo malování dopravních map. Nyní je zpět, aby vás zasvětil do tajů výtvarného
u
umění. Společně se svou mámou Michaelou vám představí známé české výtvarné
u
umělce. Co všechno obnáší studium na umělecké škole? Kde Matěj vyhledává infformace? To všechno se dozvíte v originálním průvodci světem českého výtvarného
u
umění.

Kompletní přehled nových knih za měsíc říjen 2022 je k dispozici
na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.
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Ku lka v pohybu, konec sezóny a plány na jaro
Ku lka v pohybu proběhla tradičně, první neděli po posvícení. Areál plný dě , rodičů, soutěží, pohody
a hlavně pohybu. Ve spolupráci s atle ckým, basketbalovým a tenisovým oddílem TJ Slavoj Český Brod,
takewoondisty a Leccosem jsme připravili pro dě spoustu disciplín nejen sportovních. Letos poprvé si
mohly vyzkoušet pohyb ve velkých balónech a byla z toho pěkná legrace. Bavily se nejen dě malé, ale
také už ty odrostlé. A to je vždy cíl.
V říjnu jsme uspořádali sportovní ukázkovou náborovou hodinu pro dě z MŠ a ZŠ. I tady byly vidět
vykulené oči, rozzářené úsměvy a radost ze zdolaných překážek. Už se těšíme, až se budeme na
Ku lce potkávat pravidelně. Pokud máte doma ratolest milující míče, určitě se u nás vyřádí. A pokud
si nejste ještě jis , který sport je ten pravý, pak pro
vás máme všeobecné sportovní přípravky.
Podzimní fotbalová část už se blíží do ﬁnále a my
pomalu vyhlížíme zimní přípravu. Podzimní sezonu z pohledu mládeže hodno me velmi pozi vně.
Dorost si jde za cílem, kterým byl před sezonou
postup z okresního přeboru, a z 9 zápasů 9 vyhrál.
Starší žáci hrají střed tabulky krajského přeboru.
Mladší žáci jsou na tom lépe a hrají o přední příčky.
V okresních soutěžích přípravek okukují naše mužstva přední příčky, dokonce ročník 2015 vede soutěž pro ročník 2014. Jen tak dál. Velké díky patří
i trenérům, kteří se o mládežnické týmy starají.

Od začátku listopadu trénujeme dle možnos v přilehlých obcích, jelikož se nám pořád nedaří zřídit
vlastní umělou trávu s osvětlením. Během zimního
období odehrajeme turnaje v Kolíně, v Kolodějích
a zimní ligu v Uhříněvsi a na Hájích. Rádi děkujeme
městu Český Brod, České unii sportu a dalším partnerům za podporu našich ak vit.
Na rok 2023 pro vás chystáme pravidelné akce se
širokým záběrem. Už v lednu se můžete těšit na
první z nich. Víc prozradíme v prosinci.
Pokud nevíte, kde oslavit narozeniny, potkat se
s kamarády nebo uspořádat vánoční večírek, srdečně zveme na Ku lku – do nově zrekonstruované hospůdky, do klubovny nebo do tělocvičny. Rádi
vám se vším poradíme a pomůžeme.
Iveta Librová a Mar n Sahula,
SK Český Brod
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Strašidelný týden ve sportovním oddílu Corridoor
V týdnu od 17. do 21. října se v sokolovně cvičilo na téma Halloween. Dě všech věkových kategorií si na
každé cvičení mohly přinést svoji strašidelnou masku a ani trenérky na masku nezapomněly. Tělocvična
nás přivítala krásně nazdobená, ručně vyrobenými dekoracemi, což nejvíce ocenili naši nejmenší.
Na první hodině jsme si vysvětlili, co je to vlastně
Halloween a také proč a jak se slaví. Každé cvičení
začínalo rozcvičkou na téma ckou hudbu a následně se dě protáhly s barevnými šátky a vyzkoušely
si tak zase něco nového. Poté dě soutěžily, překonávaly překážkovou dráhu na čas, vymýšlely v týmech svou vlastní sestavu na halloweenskou hudbu nebo mezi sebou soutěžily s různým náčiním.
Po řádném zahřá se jako každý jiný týden muselo
pracovat na závodních sestavách. Na konci hodiny
byla vyhlášena nejhezčí maska tréninku, která byla

náležitě odměněna. Z každé soutěže byly medailově oceněny vždy tři dě , kterým se v dané disciplíně vedlo nejlépe. Snažili jsme se zvolit takové
soutěže, aby každý den mělo šanci vyhrát jiné dítě
a šanci na vítězství tak stále měli všichni. Teď už
se můžeme těšit na vánoční vystoupení pro rodiče
a kamarády, které bude 14. prosince v naší sokolovně. Tak se můžete přijít podívat, jak nám to jde.
Lucie Blažková,
T. J. Sokol, oddíl Corridoor
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Běh Republiky československé
Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod uspořádal v neděli 23. října 2022 od 14.00 hodin v českobrodském
parku a v okolí Pivovarského rybníka 20. ročník akce Běh Republiky československé. Tato akce se koná na
paměť vzniku samostatného československého státu. První ročník běhu se uskutečnil v roce 2000 a od roku
2003 byla akce pořádána každoročně, s výjimkou roku 2020, kdy jejímu uspořádání zabránila nařízená
opatření pro šíření koronaviru.
Počasí běžcům celkem přálo, bylo sice oblačno až
skoro zataženo, ale s příjemnou teplotou 16 - 18 °C.
Byly vypsány závody pro 14 dětských a mládežnických kategorií (trasy dle věku od 95 m do 1950 m),
běh Buď ﬁt pro ženy na 1650 m a běh na 3250 m
pro 5 kategorií mužů a 3 kategorie žen. Závodů se letos zúčastnilo pouze 124 běžců, 106 předžáků, žáků
a dorostenců (53 chlapců a 53 děvčat) a 18 dospělých (11 mužů a 7 žen). Závod zajišťovalo devět
pořadatelů. Menší účast pořadatelé připisují dešvému počasí ve dnech před závodem a zejména
skutečnos , že na poslední chvíli byly na termín našeho závodu mimořádně přesunuty oblíbené běžecké závody Lipanská stezka. Tato akce se to ž letos
v tradičním termínu na konci dubna neuskutečnila
a pořadatelé nechtěli ztra t v jejím pořádání konnuu. Bohužel se náhradním termínem „treﬁli“ na
termín našeho závodu.
Na startu dostali všichni běžci pamětní odznak (buton) 20. ročníku závodu. První tři závodníci v kaž-

dé mládežnické kategorii dostali medaili, diplom
a věcné ceny. První tři běžci v kategoriích dospělých
a v závodě Buď ﬁt pro ženy dostali diplom a věcné
ceny. Vítězové všech kategorií byli odměněni ručně
malovaným pamětním hrnkem závodu. Nejvíce běžců bylo z Českého Brodu a z českobrodských klubů,
bylo jich 44, z toho 37 jich reprezentovalo oddíl atleky Český Brod. Českobrodš běžci si ze čtrnác sad
mládežnických medailí odnesli 6x zlato, 3x stříbro
a 6x bronz. Kromě jednoho bronzu získali tyto medaile závodníci oddílu atle ky Český Brod. V závodě
dospělých na 3 250 m zvítězil mezi muži nestárnoucí Jiří Miler (47 let), startující za AC Mladá Boleslav,
v čase 10:41 min. Mezi ženami byla nejrychlejší vítězka kategorie žen nad 45 let Mar na Hampejsová
z Vi c, v čase 13:35,3 min. Výsledková lis na a fotograﬁe jsou na www.triathloncb.ic.cz.
Ing. Václav Čokrt, oddíl triatlonu TJ Slavoj Č. Brod
Foto: David Machorek
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Nohejbal 2022
Letošní dětskou sezónu jsme pojali trochu jinak. V minulých letech to ž naši žáci s přehledem dominovali
ve středočeském poháru a tak jsme je posunuli do vyšší soutěže – dorostenecké ligy. Tam si kluci prošli
těžkým křtem, kdy odehráli vyrovnaná utkání, ve kterých jim chyběla zkušenost a síla. Také 2. skupina,
do které jsme byli zařazeni, byla výkonnostně lepší a přechod jim to neusnadnilo. Z této skupiny byli oba
ﬁnalisté letošního ročníku. Celkově jsme se umís li na 10. místě.
Protože se nám to pak termínově krylo, museli
jsme snížit počet hráčů na středočeských pohárech
mládeže. Kluci z dorostu skvěle přijali roli opory týmů a absolvovali turnaje s méně zkušenými
a začínajícími hráči a hráčkami. Ve středočeském
poháru se nám i přesto podařilo vyhrát žákovskou
kategorii a v celkovém umístění žáků a dorostu
jsme skončili na krásném 3. místě.
Velké výsledky se nám povedly na Mistrovství
ČR starších žáků, kdy se v 21. 5. 2022 na singlech
v Modřicích umís l Jan Bálek na 3. místě. Na MČR
dvojic v Holubicích 20. 8. 2022 se podařilo J. Bálkovi
a M. Červenkovi umís t také na 3. místě. Následující
den v trojicích vybojovali hráči J. Bálek, M. Červenka, R. Baloun, A. Blažek a A. Majer krásné 2. místo.
„Celkově jsem s letošní velmi náročnou sezónou
spokojen. Podařilo se nám zapojit nové žáky do soutěží a celkově se výkonnostně posunout,“ komentuje uplynulý rok trenér Lukáš Červenka.
Muži A si letos také vedli dobře. Po základní čásstáli na druhém místě jen díky vzájemné bilanci
s vedoucím družstvem Prostějova. Do play-oﬀ tak
mohli jít se skvělými vyhlídkami, ale vzhledem
k budoucí koncepci českobrodského áčka výsledně o postup do extraligy ani nestáli. Výsledně tedy
skončili v semiﬁnále play-oﬀ a umís li se na děle-

ném 3. - 4. místě. V budoucím roce to ž plánujeme
přijmout mezi dospělé i naše dorostence a začít je
vychovávat pro ligu. Letos si už naši žáci a dorostenci vyzkoušeli okresní soutěž spolu s muži B.
Jako poslední skončila sezóna i ženám. Na superﬁnále 8. 10. 2022 v pražské UNYP Aréně českobrodské hráčky porazily Santošku Praha v neuvěřitelném poměru 5:1 a vzaly si zpět tul mistryň 1. ligy,
mimochodem už sedmnáctý. Zvítězily zkušenos
a klidná mysl. Všechny hráčky předvedly skvělý výkon bez chyb a naprosto m rozhodily obhajující
Santošku, kterou donu ly chybovat. Udělalo nám
velkou radost i to, že se na výsledku podílela i naše
osmnác letá naděje Adéla Blažková. Přestože během roku nastupuje běžně, v superﬁnále tentokrát
nastoupila poprvé a její výkon byl naprosto stoprocentní.
Lenka Cibulková, nohejbal Č. Brod

Od zastupitelů

Redakční rada neodpovídá
Českobrodský zpravodaj
za obsah příspěvků této rubriky
listopad 2022
ani neprovádí jazykové korektury.
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Po přechodu by to …. šlo!
V našem městě je mnoho míst, kde by v dopoledních, případně poledních hodinách měl být dohled
nad pohybem dě na přechodech.
Bylo by velice dobré, kdyby se obnovila činnost
občanů, kteří kdysi na těchto přechodech na dě
dávali pozor.
Sám jsem si tuto činnost vyzkoušel po nedobrovolném odchodu z radnice a v listopadu 2019 až
lednu 2020 jsem v rámci práce asistenta prevence kriminality na pokyn Úřadu práce, kde jsem byl
evidován, trávil část pracovní doby na přechodech.

Např. přechod u již zmíněné sokolovny byl v poslední době zážitkem. Stavební ﬁrma klidně vyskládala kostky do silnice, zavřela celý přechod
a mysleli, že dě od autobusu u hotelu silnici přele. Někdy to bylo opravdu na hraně. V Žižkově ulici
zase mnohý řidič nedává znamení, že bude zatáčet.
Jsem toho názoru, že když se podaří zabránit jen
jednomu střetu dítěte s autem, není tato činnost
zbytečná. A jen na závěr na všetečné dotazy odpovím. ANO, dělat to budu celý školní rok a tedy ne
jen před volbami. A tuto činnost konám zadarmo.
Na shledanou na přechodech.
Václav Hájek

Každé ráno u sokolovny a v poledne v Žižkově ulici
jsem měl dohled a snažil se mládeži vysvětlit, že
mobil při přecházení není to pravé. Také sluchátka by bylo dobře odložit, také případný telefonát
přerušit.
Když jsem letos před koncem školního roku objevil
strážníky na přechodech u sokolovny, kdy ve třech
hlídali dva přechody, rozhodl jsem, že se zase na
dohled u přechodů dám. Vyřízení pověření se zdařilo a tak od září opět bývám na zdravém vzduchu.
Bohužel ne však každý den, protože 2 až 3 dny
po osmé ranní odjíždím do práce. I tak jsem toho
názoru, že tohle by mělo dělat víc lidí, dokonce
i jeden volební subjekt v této oblas kdysi působil.
Někdy se zdá, že naše mládež je nepoučitelná. Klidně vlezou před auto, či autobus.
Myslím, že by neškodilo na školách důrazně žactvu
připomenout, kde a jak se má přecházet.

BLAHOPŘEJEME
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
á,
paní Miroslava Vosecká, pan Otakar Lanc, paní MUDr. Drahoslava Hanzlíková,
á,
paní Arnoštka Bernadičová, paní Marie Marková, paní Miroslava Vomáčková,
paní Marie Mašínová, pan Zdeněk Mašín, paní Alena Zachariášová,
paní Viktorie Jelínková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Redakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.

Píšete nám

Pravý čas na ochranu pro chřipce
Od října do prosince je ideální čas na očkování pro chřipce. Očkovány mohou být dě od půl roku věku
i dospělí.
Chřipka je nakažlivé onemocnění dýchacích cest,
způsobené virem. Vir chřipky je přenosný podobně
jako vir Covid-19. Každý rok se chřipkou nakazí pět
až patnáct procent obyvatelstva, v dětském věku
až dvacet procent, tedy každé páté dítě. Nemocné
dě výrazně přispívají k šíření chřipky v ostatních
věkových skupinách.
Nejvyšší riziko představuje chřipka pro starší osoby
a pro osoby jakéhokoli věku s dalším onemocněním. Ve vyšších věkových skupinách pozorujeme
také nejvyšší úmrtnost na chřipku. Ročně v České
republice zemřou v důsledku chřipky stovky až síce lidí. Chřipka v těhotenství může ohrozit vývoj
plodu i přispět k předčasnému porodu.
Očkování pro chřipce snižuje riziko onemocnění,
rozvoj komplikací i úmrtnost. Očkování současně
snižuje šíření chřipky v populaci. Očkované dítě
nepřinese chřipku ze školy do rodiny, nenakazí
své babičky a dědečky, pro které je chřipka zvláš-

tě nebezpečná. Očkování pro chřipce v sezóně
2021/22 bylo podle mých osobních zkušenos
v Českém Brodě a okolí minimální. Překvapuje
mne, že rodiče neumožnili svým dětem ochranu před vážným onemocněním, vedle toho také
nechránili své blízké ve vysokém věku.
Očkování bude v naší ordinaci k disposici celý podzim až do konce roku 2022, možná i déle. Pro dě
od 2 do 17 let bude i letos k disposici intranasální vakcína, tedy očkovací látka, která se podává
vstříknu m do nosu bez potřeby injekce.
Důrazně doporučuji všem rodičům, aby zvážili
včasné očkování svých dě pro chřipce v sezóně
2022/23, nejlépe v průběhu října nebo listopadu
2022. Děkuji vám. K očkování se můžete registrovat na tel.: 228 224 921.
MUDr. Milan Cabrnoch, MBA,
prak cký lékař pro dě a dorost

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA NA DPP PRO PRAVIDELNÝ ROZNOS
MĚSÍČNÍKU ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
OBLAST: ČESKÝ BROD (sídliště a část města) a ŠTOLMÍŘ
ZODPOVĚDNOST A SPOLEHLIVOST SAMOZŘEJMOSTÍ.
ZN. JEN PRO FYZICKY ZDATNÉ, AUTO NUTNÉ
INFORMACE NA TEL.: 321 612 219, 730 870 954
Zdenka Bočková, Centrum vzdělávání, informací a kultury
(informační centrum), e-mail:zbockova@cesbrod.cz

1. 12. – 10. 12., 10.00 – 16.00
1., 5., 8. 12., 8.00, 9.00, 10.00 a 11.00
2. 12., 18.00
3. 12., 8.00
3. 12., 14.00 – 18.00
3. 12., 16.00
5. 12., 19.00
6. 12., 8.00 – 12.00
6. 12., 19.00
6. 12., 19.00
7. 12., 9.00 – 13.00
7. 12., 17.00 – 19.00
10. 12., 8.30
10. 12., 9.00 – 16.00
12., 15., 19. 12., 8.00 – 11.00
13. 12., 16.30 – 18.00
13. 12., 9.00 – 12.00
14. 12., 9.00 – 13.00
15. 12., 15.30
16. 12., 19.00
17. 12., 8.30 a 13.00
18. 12., 10.30
18. 12., 18.00
19. 12., od 8.30
20. 12., 19.00
21. 12., 13.00 – 17.00
21. 12., 16.00
22. 12., 17.00 – 20.00

ochoz sv. Gotharda
knihovna
KD SVĚT
výlet KČT
náměs A z Pardubic
KD SVĚT
KD SVĚT
RC Kos čka
KD SVĚT
KD SVĚT
RC Kos čka
RC Kos čka
sportovní hala/KBD
Oranžová zahrada
knihovna
obřadní síň MěÚ
RC Kos čka
RC Kos čka
knihovna
KD SVĚT
sokolovna
autokemp Zahrady
sokolovna
KD SVĚT
kostel sv. Gotharda
KD SVĚT
KD SVĚT
náměs A z Pardubic
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listopad 2022

Velebení domova – prodejní výstava výtvarnic z českobrodského regionu
Nečtu? Poslouchám! – cyklus literárních besed pro žáky 1. stupně ZŠ
Beneﬁce pro LECCOS – beneﬁční večer s aukcí
Adventní výlet do Zi au (Žitava) v Německu – přihlášky nutné
Mikuláš ve dveřích – venkovní akce CVIKu nejen pro přihlášené s doprovodným programem
Chorea Bohemica – vánoční koncert z cyklu KLASIKA VIVA, zvonečky s sebou
TIK TIK – divadelní komedie plná bláznivých situací
Konzultace s psycholožkou a lektorkou Radkou Kocmanovou + online
Křeslo pro hosta: Iva Hü nerová v křesle Jiřího Vaníčka
Iva Hü nerová: Obrázky – vernisáž výstavy
Workshop: Práce, dě , rodina, lektorka Eva Mrázková
Seminář: Kdo s koho aneb dětský vzdor, lektor Mgr. Ondřej Máslo
Veřejné atle cké závody v KBD (60m překážek, 60m, dálka, výška)
Adventní tvoření – výroba svíček, malování na tex l i kameny, prodej, občerstvení…
Nečtu? Poslouchám! – cyklus literárních besed pro žáky 1. stupně ZŠ
Veřejné setkání a diskuze s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou
Vánoční besídka v RC Kos čka
Workshop: Hledám práci, lektorka Barbora Bayerová
Knihohrátky – živé čtení a hraní pro dě a dospělý doprovod, vstup volný
Cello Republic: Vánoční koncert – jedinečná čtveřice violoncellistů
Turnaj v ping-pongu: VII. ročník pro dě i dospělé, registrace nutná
Českobrodská vánoční desítka – silniční běh na 10 km dospělí, www.triathloncb.ic.cz
Roháči z Lokte a host Štěpán Rak – vánoční koncert folkové skupiny
Hvězdička Betlémská – představení pro dě z MŠ, ZŠ
Rybova česká mše vánoční – pěvecký sbor Vox Bohemica a hosté, komorní smyčcový orchestr
Knihovnický jarmark pro LOVCE PEREL – přijďte se pobavit a vybrat si odměnu za ulovené perly
Spisovatelka Michaela Fišarová – literární beseda s autorkou knih pro dě a mládež, živé čtení
Betlémská spirála – tradiční adventní akce s Betlémským světlem od skautů

Kalendář akcí Prosinec 2022. Program kina KD SVĚT samostatně na kdsvet.cvik.info/kino

PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ


MĚSTSKÉ LESY ČESKÝ BROD
HÁJOVNA VRÁTKOV 78
PO - PÁ 7:00 -16:00
SO, NE
9:00 - 15:00
οСРЪиЯСЫЯаЮЫЩЧежЪНѵХПФЩʏЯаЯЧҁПФШСЯʹ
эчьхєюпъуцҟНмщьщѐунпцпэшѮΑРЫЬШЪʏЪфЬЮЫ
ЪиЮЫʊЪʏЦѵѐжиЦСЩПСЫфпоцухлѐхлєэхщя
НэчьхъунтцлѐҟΔ

čerstvé stromky
z místních lesů

KŘESLO PRO HOSTA

Václav Kopta
22 / listopad / 22
od 19:00

KD Svět / Český Brod
Moderuje: Jiří Vaníček

Děkujeme, že podporujete
místní kulturu. Má to smysl!

Setkání s oblíbeným českým hercem doprovázené hrou na klavír
Předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč
V předprodeji na goout.net a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

&X.5£WNRY

3ODNDŮW$.UŷHVORLQGG

www.cvik.info

/ kdsvet



MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ BROD
zve všechny děti
a jejich dospělý doprovod na
odpolední živé čtení

KNIHOHRÁTKY
aneb s knížkou do pohádky

čtvrtek 24. listopadu 2022

čtvrtek 15. prosince 2022
vždy od 15.30

Čtení sluší každému!

27. LISTOPADU 2022 / 17.00
PŘED RADNICÍ V ČESKÉM BRODĚ

A4_2022_v01.indd 1

07.11.22 17:43

Centrum vzdělávání, informací a kultury vás zve na přednášku

JAK POSÍLIT IMUNITU
A LÉČIT SE PŘÍRODNÍ CESTOU
Příjemně strávený podvečer se zajímavými informacemi o našem těle.
Seznámení se blíže s přírodní a čínskou medicínou jednoduchou a srozumitelnou formou

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Bc. ANETA BALVÍNOVÁ, DiS.

29/11/2022
17:00
KD Svět Český Brod
JAK POHLÍŽÍ NA IMUNITU ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ MEDICÍNA?
POSÍLENÍ ZDRAVÍ U DĚTÍ I DOSPĚLÝCH
BYLINY, HOUBY, STRAVA…

CO SE DOZVÍTE
Jak vyřešit zdravotní problémy jednoduchou změnou stravování, přírodní cestou pomocí
bylin a medicinálních hub.
Jaké potraviny byste měli na podzim a v zimě zařadit do vašeho jídelníčku a které byste
naopak měli vynechat,

PŘEDNÁŠKA JE ZDARMA
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NUTNÁ
REZERVACE
606 303 645, anetvon@gmail.com

MIKULÁŠ
VE DVEŘÍCH
3. PROSINCE 2022 / 14.00 - 18.00
U KOSTELA sv. GOTHARDA V ČESKÉM BRODĚ

NETRADIČNÍ SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM, ANDĚLY A ČERTY
INFORMACE A REZERVACE NA WWW.CVIK.INFO/MIKULAS
CENA BALÍČKU 250 KČ

0ČVWVNpOHV\
ýHVNê%URG

DIVADLO

TIK TIK
5 / prosinec / 22
od 19:00

KD Svět / Český Brod
Děkujeme, že podporujete
místní kulturu. Má to smysl!

Příjemná komedie plná bláznivých situací s vtipným a překvapivým závěrem
Komorní divadlo Kalich
Předprodej 450 Kč, na místě 500 Kč
V předprodeji na goout.net a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

&X.5£WNRY

3ODNDŮW$'LYDGORLQGG

www.cvik.info

/ kdsvet



KŘESLO PRO HOSTA

Iva
Hüttnerová
6 / prosinec / 22
od 19:00

KD Svět / Český Brod
Moderuje: Jiří Vaníček

Děkujeme, že podporujete
místní kulturu. Má to smysl!

Setkání s populární herečkou a výtvarnicí spojené s vernisáží výstavy
Předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč
V předprodeji na goout.net a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

&X.5£WNRY

3ODNDŮW$.UŷHVORLQGG

www.cvik.info

/ kdsvet



IVA
HÜTTNEROVÁ
OBRÁZKY

6. 12. - 23. 12. 2022
KD SVĚT

VÝSTAVU JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT V RÁMCI PROGRAMU KD SVĚT
NEBO PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
VERNISÁŽ PROBĚHNE V RÁMCI POŘADU KŘESLO PRO HOSTA V ÚTERÝ 6. 12. 2022

PRODEJ KALENDÁŘŮ, BETLÉMŮ A OBRÁZKŮ V INFORMAČNÍM CENTRU
A V KD SVĚT
www.cvik.info

KONCERT

Cello
Republic

16 / prosinec / 22
od 19:00

KD Svět / Český Brod
Děkujeme, že podporujete
místní kulturu. Má to smysl!

Jedinečná čtveřice violoncellistů, vítězů mezinárodních soutěží, sólistů
i pedagogů, popularizátorů klasické hudby. Vánoční koncert
Předprodej 350 Kč, na místě 400 Kč
V předprodeji na goout.net a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

&X.5£WNRY

3ODNDŮW$.RQFHUWLQGG

www.cvik.info

/ kdsvet
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www.leccos.cz

KD Svět, Krále Jiřího 332,
Český Brod

Pátek 2. 12. 2022
od 18 hodin

aneb
společenský
večer
s tichou aukcí

Benefice
pro LECCOS

Další dotazy ráda zodpoví:
Věra Chamradová
fundraiserka
tel.: 734 108 096, e-mail: vera@leccos.cz

Vstupné dobrovolné

TICHÁ AUKCE
Malá veřejná dražba
Kulturní program
Bohaté občerstvení formou
švédského stolu

Srdečně Vás zveme na charitativní
aukci na podporu činnosti LECCOS, z. s.

Vox Bohemicalis, ZUŠ Český Brod, Římskokatolická farnost Český Brod,
Město Český Brod a Obec Tismice
pořádají

J. J. Ryba
Česká mše Vánoční
„Hej, Mistře!“

Komorní smyčcový orchestr
a Pěvecký sbor Vox Bohemica a hosté

20. 12. 2022 od 19.00 h.

kostel sv. Gotharda, Český Brod

5. 1. 2023 od 19.00 h.

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích
Vstupné dobrovolné

Římskokatolická farnost Český Brod vás zve ke spolupráci na adventně-vánoční akci:

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
ČTVEREC

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
ČTVEREC

Pojďme společně vytvořit peřinku pro Ježíška,
kterou mu se třemi králi předáme
25. 12. 2022 v Živém betlémě.
Ozdobte čtverec látky o velikos 15 x 15 cm a přineste jej na jedno ze sběrných míst:
• do kostela sv. Gotharda (sběrného boxu)
• do poštovní schránky fary (Husovo náměs 78)
Po předání Ježíškovi bude peřinka vystavena spolu s betlémy
v galerii na ochoze kostela sv. Gotharda.

Zrekonstruova výstavní prostory v galerii kostela
Zrekonstruované
sv. G
Gotharda volají po nových betlémech.
Rádi bychom vystavili i ty vaše.
Pokud se chcete podělit, přineste svůj betlém
Po
15. - 16. 12. 2022 v čase od 17:00 do 18:00
do kostela sv. Gotharda.

Nejzajímavější bude oceněn.
více informací na www.farnostbrod.cz

CENÍK INZERCE V M SÍNÍKUU

ÿeskobrodskýý

ZPRAVODAJJ
náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: eský Brod, ŠtolmíƎ, Liblice, Zahrady
distribuce: tƎeơ týden v mĢsíci
formát: A5, prƽmĢrnĢ 68 stran, plná barevnost

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.603 Kē

1/2

138 mm x 100 mm
1.343 Kē

EXKLUZIVNÍ INZERCE
zadní strana:
pƎedposlední strana:
vklad vlastních materiálƽ:
vklad a Ɵsk letákƽ A5:

1/3

138 mm x 66 mm
923 Kē

4.598 Kē
+25 % ceny inzerce
3.254 Kē
4.981 Kē (jednostranný)
6.543 Kē (oboustranný)
logo na Ɵtulní stranĢ: 503 Kē
odkaz na PR ēlánek
na Ɵtulní stranĢ: 293 Kē
Ǝádková inzerce: 0,60 Kē/znak vēetnĢ mezery

1/4

69 mm x 100 mm
692 Kē

PR LÁNKY

1/8

69 mm x 50 mm
356 Kē

OSTATNÍ

PR ēlánek 1/2: 1.259 Kē
PR ēlánek 1/1: 2.309 Kē
PR ēlánek 2/1: 4.619 Kē

Váš inzerát
Vám v pƎípadĢ potƎeby
eby
me.
rádi graĮcky zpracujeme.

Zajišƛuje
Zajišƛuje
Ɵskárna
Ɵskárna
ProĮ
ProĮ
-Ɵ-Ɵ
sksk
group
group
s.r.o.
s.r.o.
objednávky a dotazy smĢƎujte na tyto kontakty:y:
+420
+420
603
603
588
588
338,
338,
brejchova@proĮ
brejchova@proĮ
Ɵsk.cz
Ɵsk.cz
www.proĮ
www.proĮ
Ɵsk.cz
Ɵsk.cz

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• graĮka musí mít požadovaný rozmĢr nebo alespoŸ musí být proporēnĢ v pomĢru k danému rozmĢru
• u všech inzerátƽ musí být texty a dƽležitá graĮka min. 3 mm od kraje; v pƎípadĢ celostránkové inzerce (ostat-atní vždy bez spadu), kde je graĮka do krajƽ strany (na spad), vyžadujeme oƎez. znaēky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez pƎímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je tƎeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodĢ Ģ
• v pƎípadĢ nedodržení výše zmínĢného nemƽžeme zaruēit 100 % kvalitu výstupu
UzávĢrky: 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
poslední aktualizace: 1. 11. 2021

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

Bydlím tu s Vámi!
ČENÍ! t?
OPORU
A ZA D
movitos
edkuji
ODMĚatNně
okolí svoji ne
ho
še
Pokud zprostř
Va
z
o
kd
!
to odměním!

Chce prod
a já Vás za
tní kanceláře
a moje služby
z provize reali
.
Doporučte mě
nu ve výši 10%
w.rkbohemia.cz
mě
ww
od
ch
ká
mě
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e
e od
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prodej, obdržít
naleznete na na
ny
mě
od
ní
ká
k zís
Bližší informace

775 026 455


jedelsky@rkbohemia.eu

www.rkbohemia.cz



Vážené dámy, vážení pánové,
Hnu ANO 2011 ve spolupráci s nezávislými kandidáty děkuje Vám všem,
kteří jste nám dali svůj hlas.

Bohužel vyjednávání o složení koalice se nezdařilo a jedna ze stran již domluvenou
dohodu s námi nedodržela a nakonec k podpisu koaliční smlouvy tedy nedošlo.
V novém zastupitelstvu města budeme mít opět 2 zástupce.
Budeme usilovat o to, aby:
Český Brod měl lékařskou pohotovostní službu, městský úřad byl vstřícnější k potřebám
obyvatel města, město začalo stavět nájemní byty, Městská policie byla ve městě,
prostor před nádražím - a nejen tam - byl pro občany bezpečný,
zlepšilo se parkování aut a to nejen na sídliš , naše město bylo opravdu místem pro klidný
život, mnohé chodníky a ulice ve městě nebyly tankodromem.
Pokud chcete sledovat naší práci v zastupitelstvu města, najdete nás na FB adrese:

Je Vám vhod Český Brod?
Také Vás chceme pravidelně informovat na stránkách Českobrodského zpravodaje v našem
opozičním okénku.
Václav Hájek
Petr Šmejkal

Nabízíme kvalitní maso z českých chovů

NABÍDKA:

Vepřová kýta bez kosti – 139 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 115 Kč/kg
Kuře chlazené – 169,90 Kč/kg

PRODEJNY:
Husovo nám. 41
Český Brod
tel.: 321 622 376
Husovo nám. 61
Český Brod
tel.: 321 622 260

Akce probíhá na obou prodejnách
od 21. 11. 2022 do 3. 12. 2022

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

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby
FASÁDNÍ CENTRUM
HUTNÍ MATERIÁL
DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY
REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH
PŘIJMEME:Řidiče/skladníka
ŘIDIČE a SKLADNÍKA
– ŘIDIČSKÝ
C+E
PŘIJMEME:
– řidičský
průkaz C PRŮKAZ
+E
PRODEJCE
do stavebnin
a interiérového
studia
Prodejce
do stavebnin
– praxe
v oboru podmínkou
+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

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

Křemínská 153
282 01 PŘIŠIMASY

BOSOBOTIČKY.CZ
U ANDÍLKA

Barefoot obuv
*

Dětský textil
bosoboticky

*

Husova 684, Úvaly

*

bosoboticky

PO, ST, PÁ 9:30-12:00 13:00-16:30 * ÚT, ČT 9:30-12:00 13:00-18:00 * SO 9:00-12:00
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LET
S VÁMI

uvtnet.cz

Odborná instalace úsporných
švédských tepelných čerpadel
NIBE pro rodinné domy.
Služby v oblas BOZP a PO včetně prodeje,
kontrol a revizí hasicích zařízení.

Návrh, dodávka
montáž, záruční
a pozáruční servis

Tel: 773 906 800
E-mail: info@hasicipristroje.cz
www.hasicipristroje.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
Bližší informace na tel.: 321 672 815

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

esel

®

www.tc-nibe.cz

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
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„S paní ýernou byla úžasná spolupráce - ochota, vstĜícnost a rychlost.
Mohu jen doporuþit. Tímto, paní
ýerné, ještČ jednou mockrát dČkuji.“

„Férový a velmi zkušený makléĜ
který nemovitost prodal za velmi
dobrou cenu. JeštČ jednou dČkuji!“
Martin KováĜík

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

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

Petra
Petra Neradová
Nerad
ovvá
á
do
604
604 236
23
6 554
554
36
petra@cestakrasy.cz
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sy..c
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asy

do 31.12.2022 zaváděcí ceny
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VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního medu přímo
od včelaře. Množstevní slevy. Přijímáme objednávky na
oddělky s F1 matkou. Samota „U Sedmi větrů“ Štolmíř 99,
Český Brod.
Tel.: 777 913 531,
wwww.medovasamota.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, kvalitně a čistě.
Tel.: 736 734 947
Koupím RD, chatu, ve Středočeském kraji, ideálně v Českém
Brodu a okolí. Stav nerozhoduje, jsem přímý zájemce.
Tel.: 604 215 677

Company INTERNAL

Jak porazit inflaci a kam uložit peníze?
Ptáme se českobrodského investora.
„Čeká nás dlouhá a vleklá krize, ale ještě předtím období
peněžní mánie.“
Zažíváme vysokou inflaci a šok z vysokých cen
energií. Čím je to způsobené?
Rostoucí inflace a ceny energií jsou jevy, které
pozorujeme již od podzimu roku 2021. Často je nyní
spojujeme hlavně s válkou na Ukrajině, ale ta začala
až o několik měsíců později. Je to samozřejmě také
důvod, který nejistotou na trzích a nákupním tlakem
žene ceny nahoru. Nicméně vysoká inflace je
důsledkem dlouhého období od poslední finanční
krize v letech 2008–2013, po které státy začaly
ekonomiku podporovat nově vytvořenými nebo
chcete-li půjčenými penězi. A tak se centrální banky
snažily dovést inflaci k cílové úrovni 2 % ročně, což
se dlouhodobě nedařilo. Pak přišla epidemie
covid-19, na kterou reagovaly vlády extrémně
vysokým uvolněním nových peněz, a to se projevilo
se zpožděním ve vysoké inflaci. Ceny energií
v Evropě pak hnaly nahoru také plány Evropského
parlamentu na tzv. Green Deal, odstavení několika
významných zdrojů elektřiny v Evropě z důvodů
údržby a v neposlední řadě zmíněná válka, která
vyvolala obrovskou poptávku.
Kdy si myslíte, že krize skončí?
Já si nemyslím, že takto vypadá krize. My jsme v ČR
nezažili pořádně ani tu poslední finanční krizi, i když
některé sektory to postihlo výrazně. Ale já vidím
stále plné hospody a nákupní střediska. Máme se
pořád dobře. Nechci se nikoho dotknout, vnímám,
že jsou rodiny a jednotlivci, kteří to nemají
jednoduché, a zejména rostoucí ceny energií je
dostávají za hranu únosnosti, ale obecně takto krize
nevypadá. Velká krize nás jistě časem čeká, jelikož
ta léta blahobytu na dluh, kdy se zadlužovaly vlády,
firmy i domácnosti, nás jednou jistě doženou. Dřív
nás ale dle mého soudu ještě čeká období peněžní
mánie. Víceméně to bylo vidět během covidu, kdy
30 % pracovního trhu bylo takřka bez práce, ale stát
zaplatil tyto náklady spojené s nezaměstnaností
firmám a ty následně zaměstnancům, aby je
nemusely propustit. Něco podobného nás nejspíš
čeká i v dalších letech.

Na dotazy odpověděl

Firmy a domácnosti to přestanou zvládat. A v tu chvíli
zasáhne stát a jako v covidu jim přispěje. Takže ekonomika
půjde dál, lidi budou mít pravděpodobně apetit utrácet. Jak
dlouho to náš peněžní systém vydrží, bude záležet na více
faktorech. Zejména na síle ekonomiky dané země, přílivu
kapitálu, zadluženosti a vlastní měně. Je pravděpodobné, že
postupně budou po světě v jednotlivých státech probíhat
lokální krize jako třeba nedávno na Srí Lance a vlády budou
procházet obměnou, ekonomiky renesancemi a novou érou.
Domnívám se, že v západním světě nás čeká zhruba 10 let
divokého období.
Jak se tedy efektivně bránit proti vysoké inflaci?
Důležité je nenechat si peníze pouze v hotovosti nebo ležet
na bankovním účtu. Takto uložené peníze inflace každým
rokem znehodnocuje v podobě snížení jejich kupní síly.
Volné peníze je potřeba přesunout do třídy aktiv. Třídami
aktiv jsou buď nemovitosti, dluhopisy, fyzické zlato nebo
akcie. Pokud dlouhodobě rozdělíte svůj majetek do více tříd
aktiv, rozložíte tak i riziko. Výnos převyšující inflaci pak
získáte, pokud správně vyvažujete portfolio v čase. Takto
postavené portfolio stačí revidovat jednou za rok. Důležitá je
také likvidita vaší investice, tedy schopnost proměnit jí zpátky
na hotovost. To bývá třeba u nemovitostí problém. Prodej
a hledání kupce může být zdlouhavé a při potřebě rychlých
peněz musíte jít občas hodně pod cenu, zejména v době
vyšších úroků hypoték. Aktuálními riziky nemovitostí jsou
možný růst zdanění a pokles jejich ceny. Dluhopisy aktuálně
přinášejí rostoucí výnos na úrocích za cenu jejich klesající
hodnoty. Ale pokud úroky začnou klesat, může to být
zajímavá investiční příležitost. Pozor však na riziko protistrany,
tedy schopnost dlužníka vám zaplatit. U komodit, a zejména
fyzického zlata odpadá takové riziko protistrany, protože
zlato má ve fyzické podobě svou vnitřní hodnotu, je cenné
samo o sobě. Navíc se jedná o anonymní investici, na kterou
nevidí ani stát. Zlato nenese průběžný výnos, ale ze staleté
historie moc dobře víme, že proti inflaci je zlato tou nejlepší
ochranou a jistotou. Fyzické zlato je osvobozené od DPH.
Velká investiční příležitost je aktuálně ve fyzickém stříbře.
Dlouhodobě se v průmyslu zpracovává více stříbra, než se ho
vytěží a zrecykluje. Jeho zásoba rychle ubývá, a tak investiční
poptávka po stříbře v posledních letech rychle roste.

Ing. Lukáš Čuřík
ekonom a investiční poradce
lukas.curik@goldengate.cz
www.lukas-curik.cz

RODINNÁ STAVEBNÍ FIRMA

PROFI

ELSA
Vše pro vaši spokojenost

Nabízíme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výstavba rodinných dom na klí
rekonstrukce byt, dom, kanceláí, objekt
pdní vestavby
voda, topení, plyn
tesaské a pokrývaské práce
obklady a dlažby
sádrokartonové konstrukce
zemní práce
zateplování domu, objektu - fasádní práce
ploty a betonové dlažby
www.profi-elsa.cz
eský Brod
Tel. 773 991 222, 603 520 743

KVALITNÍ PRÁCI
a VÝSLEDKY

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

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

NABÍZÍME:
NABÍZÍME:
NABÍZÍME:

• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti
• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti
•• hlavní
pracovní
poměr
u stabilní pracovní
a renomované
společnosti
dynamické,
moderní
a přátelské
prostředí
• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí
•• dynamické,
moderní
a
přátelské
pracovní
prostředí
zajímavé platové ohodnocení
• zajímavé platové ohodnocení
•• zajímavé
platovébeneﬁ
ohodnocení
zaměstnanecké
ty (13 plat, až týden dovolené navíc,
• zaměstnanecké benefity (13 plat, až týden dovolené navíc,
příspěvek na dovolenou,
volnočasové
aktivity,
stravování
• příspěvek
zaměstnanecké
beneﬁ
ty
plat, až týden
dovolené
navíc,
na dovolenou,(13
volnočasové
aktivity,
stravování
a
životní
pojištění)
příspěvek
na
dovolenou,
stravování
a
životní
pojištění)
a životní pojištění)
NÁSTUP IHNED.
IHNED.
NÁSTUP
Více informací naleznete na www.eurosun-sonnenschutz.com/cz/kariera
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na l.pokorna@eurosun-sonnenschutz.com
Eurosun Sonnenschutz s.r.o., Svatbínská 494, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,
tel.: 321 679 404, fax: 321 679 403, E-mail: info@eurosun-sonnenschutz.com
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
VE ZPRAVODAJI
Nabízíme vám možnost
ŘÁDKOVÉ INZERCE,
kde můžete zveřejnit
různé prodeje nebo
nákupy nemovitostí,
služeb, předmětů atd.
Cena za řádkovou inzerci
je 0,60 Kč/znak bez DPH
včetně mezery

Mgr. Petra Němcová, notářka se sídlem v Českém Brodě

PŘIJME:
notářského koncipienta/ku na plný úvazek
Popis práce:
úkony v rámci pozůstalostního řízení, příprava notářských zápisů a dalších podkladů pro
notáře, práce s nejrůznějšími rejstříky, samostatná jednání atd.
Požadavky:
– ukončené VŠ právnické vzdělání v ČR
– bezúhonnost
– státní občanství ČR
– samostatnost, pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, schopnost pracovat v týmu,
loajalita, velmi dobrá znalost ČJ slovem i písmem, znalost PC, příjemné vystupování,
komunika vnost, ochotu učit se novým věcem
– předchozí zkušenost s prací v notářské kanceláři výhodou, ale nikoliv podmínkou
– možnost dlouhodobé spolupráce
– mzda: dohodou
Bližší informace notářka ráda sdělí při osobním setkání.
Své životopisy spolu s fotograﬁí prosím posílejte na e-mail: nemcova@notarsky-urad.cz

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

íční
Měs ční
a ro NY
MĚ
OD

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

VOLEJTE, PIŠTE:
E
727 831 985 |

marker@marker.cz

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy

NAKUPUJTE TEĎ. NEČEKEJTE!

NEJVYŠŠÍ SLEVY | ZÁLOHA 990 KČ | DĚTI ZDARMA

*ŘÍDÍ SE VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

PLATÍ DO 31. 12. 2022*

STORNO

NEBO ZMĚNA

ZDARMA
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