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 2 Úvodník

dostáváte do rukou zbrusu nové číslo Českobrodského zpravodaje. 
Doufáme, že změny, ke kterým jsme se odhodlali, budou změnami k lepšímu. 

Českobrodský zpravodaj
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska. 
Vydává Město Český Brod (IČO: 00235334).
Předtiskovou přípravu, tisk a inzerci zajišťuje 
Jaroslav Hor, e-mail: jaroslav.hor@yeti-studio.cz
Řídí redakční rada ve složení:  Jakub Nekolný, Pavel 
Janík, Aleš Kašpar, Zdenka Bočková, Kristýna Šílová, 
Eva Vedralová a Jaroslav Hor.
Adresa redakce: 
Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 24 Český 
Brod.
Tel: 321 612 119 
Fax: 321 612 116
e-mail: silova@cesbrod.cz
Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci 
na výše uvedenou adresu nebo osobně předejte 
na podatelně MěÚ v budově na Náměstí Arnošta 
z Pardubic čp. 56, Český Brod.

Upřednostňujeme autorské příspěvky v elektronické 
podobě a fotografie přijímáme ve všech formátech, 
oddělené od textu.

Texty procházejí jazykovou a redakční úpravou. 
Za jejich obsah ručí autor příspěvku. 
Příspěvky bez autorského podpisu jsou dílem redakční rady.

Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků, případně 
jejich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu titulků, 
vyžaduje-li to celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané 
příspěvky, fotografie, případně kresby se nevracejí. 
Fotografie, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města.

Zpravodaj vychází 11x ročně a je doručen zdarma do všech 
schránek v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradách. 
Zpravodaj je možné rozesílat i mimo Český Brod a městské 
části, pokud zájemce uhradí poštovné. 
------------------------------------------------------------------------
Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
Tisk Astron Print, Veselská 699, 199 00 Praha 9 - Letňany 
(IČO: 26155222) 
Toto číslo vyšlo v únoru 2012 v nákladu 3000 ks.
Uzávěrka čísla 2/2012 je 16.2.2012

Úplnou novinkou je, že časopis budete 
dostávat zdarma každý měsíc do svých 
schránek. Mění se také formát na použitelnější 
a skladnější formát A5. Největší změnou však 
prochází obsahová část, kde již nebudeme 
vydávat v celém znění usnesení zastupitelstva 
a rady města, ale pouze popis nejdůležitějších 
projednaných bodů. Usnesení a další 
podrobnosti budeme i nadále zveřejňovat 
na oficiálních stránkách města www.cesbrod.cz 
a na úřední desce.

Nově zavádíme rubriky např.: Co nového, 
Ze společnosti, Z historie, Píšete nám nebo 
Zábava. Na dvojstraně uprostřed čísla budete 
informováni o plánovaných akcích v daném 
měsíci. Zbytek obsahu pak bude tvořit inzerce, 
jež by měla uhradit převážnou část nákladů 
na výrobu časopisu. Nové pojetí reklamy 
ve zpravodaji umožní bližší představení 
inzerujících a mělo by být novou a věříme, 
že příjemnou službou podnikatelům v našem 
regionu. 

Distribuci bude zajišťovat město. 
Jediné platby pak budeme požadovat od 
předplatitelů mimo Český Brod, Liblice, Štolmíř 
a Zahrady, a to jenom na úhradu poštovného.

Jistě jste zaznamenali, že v lednu Českobrodský 
zpravodaj nevyšel. Důvodem bylo výběrové 
řízení na dodavatele, kdy pro hodnocení 
nabídek bylo nutné vyžádat si ještě dodatečné 
informace. Jelikož chceme dodržet počet 
výtisků na čísle 11 za rok, nevyjde jako každý 
rok prázdninové dvojčíslo, ale v červenci 
i srpnu samostatné číslo.

Pevně věříme, že se Vám nová forma 
zpravodaje bude zamlouvat a přejeme Vám 
příjemné čtení, a protože letos vychází první 
číslo, tak i hodně spokojenosti v novém roce.

Jakub Nekolný, Pavel Janík, Aleš Kašpar  

Vážení čtenáři,
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Zastupitelstvo města bude jednat o směně 
pozemků mezi městem a TJ Slavoj. 
Do majetku města se tak dostanou zbývající 
2/3 radniční zahrady v Tyršově ulici a naopak 
do majetku TJ Slavoj by měly připadnout 
pozemky pod chatičkami v autokempu 
u Podviničního rybníka a travnatý pás 
před sportovní halou.  

V ulici Na Vyhlídce bylo vybudováno nové 
veřejné osvětlení.

Přípravy na největší investiční akci v roce 
2012, jíž je rekonstrukce prostoru před ná-
dražím a oprava Cukrovarské ulice do Liblic, 
vrcholí. Město vybralo organizátora výběro-
vého řízení a dokončuje zadávací dokumen-
taci k výběrovému řízení na zhotovitele 
stavby. Také již byl vybrán technický dozor 
stavby a koordinátor bezpečnosti práce.

Žádost o dotaci z Regionálního operačního 
programu Střední Čechy na vybudování 
parkoviště P+R u nádraží prošla kontrolou 
kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí 
a postoupila k dalšímu hodnocení.

Město vyhlašuje záměr na prodej 
uvolněného bytu ve „věžáku“. V majetku 
města zůstává v tomto domě již pouze 
12 bytů.

Rada města udělila souhlas s uzavřením 
nájemní smlouvy mezi Českobrodskou 
nemocnicí s.r.o. a firmou Omnilab s.r.o. 
na provoz biochemické laboratoře 
v prostorách nemocnice.

Rada města vyhlásila záměr na uzavření 
dodatku k nájemní smlouvě s Českobrodskou 
nemocnicí s.r.o. za symbolický nájem 1,- Kč 
na jeden rok s tím, že veškeré náklady 
na provoz zařízení by šly za nájemcem.

Město neobdrželo dotaci z Operačního 
fondu životního prostředí na vybudování 
nového sběrného dvora.

Zastupitelstvo projednávalo rozpočet města 
na rok 2012 (jednání proběhlo po uzávěrce 
ČBZ).

Město zpracovalo nový Program 
pro podporu kultury, sportu 
a volnočasových aktivit.

Byla dokončena intenzifikace 
Čistírny odpadních vod v Liblicích.  
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Promítací technologie v našem kině 
je zastaralá –  Dresden D2 je poslední tohoto 
typu v ČR. Distributoři postupně omezují 
nabídku filmů na klasických 35 mm a přednost 
dostávají kina digitalizovaná,“ 
uvedla Zdenka Bočková, MěÚ odbor tajemníka. 

Návštěvnost klasického kina, nejen v Českém 
Brodě, v minulých letech výrazně poklesla. 
Jednou z hlavních příčin je legální a nelegální 
internetové stahování filmů a výstavba nových 
multikin. Není se čemu divit, multikino si své 
diváky přitáhne, i když mají dražší vstupné. 

Kino Svět ale těmto multiplexům konkurovat 
nechce. Vedení města má sice v plánu obnovu 
kina, ale zároveň chce zachovat jeho ráz 
a originalitu. Z ekonomického pohledu je však 
nutné zajistit maximální možné funkční využití 
celé budovy. 

V pátek 25. listopadu od 17:00 hodin proběhlo 
v kině veřejné projednání, kde občané měli 
možnost říct svůj názor na budoucí využití 
budovy. Velká většina účastníků navrhovala 
vybudovat v sálu zázemí pro divadelní 
představení, klubovou filmovou projekci, 
koncerty, přednášky a konference. 

Na základě výstupů z tohoto a předešlých 
jednání o obnově kina, bude vypracováno 
zadání pro zpracování studie a následně 
projektovou dokumentaci na multifunkční 
kulturní a společenské centrum, které by mělo 
rozšířit a zkvalitnit nabídku občanské 
vybavenosti v Českém Brodě. Zpracování 
projektové dokumentace bude hrazeno 
ze zdrojů města, nicméně na vlastní realizaci 
obnovy bude město nuceno sehnat dotaci 
z Evropských fondů.

„V meziobdobí je naším záměrem budovu 
i nadále využívat ke kulturním a vzdělávacím 
akcím pro školy, zájmové spolky a širokou 
veřejnost,“ dodal starosta Bc. Jakub Nekolný.  

Město se společně s dalšími neziskovými 
organizacemi vynasnaží, aby toto meziobdobí 
netrvalo dlouho. 

Co bude s kinem Svět?

Kino v Českém Brodě čekají změny. Z technických a provozních důvodů bylo nutné 
ukončit filmovou projekci v kině na stávajícím zařízení. Poslední filmové představení 
bylo v prosinci 2011.



Co nového? 5

O tomto projektu, probíhajícím v rámci 
modernizace území veřejné správy, jsme vás 
informovali již v zářijovém vydání zpravodaje. 
Jeho realizací přispějeme ke zpřehlednění 
činností na úřadu, k rychlejšímu a spolehlivější-
mu poskytování služeb veřejné správy, ale také 
ke snížení administrativní zatíženosti občanů 
a dalších právních subjektů.

Projekt je financován z dotace strukturálního 
fondu ERDF (Evropský fond regionálního rozvo-
je) prostřednictvím Integrovaného operačního 
programu a rozpočtu Města Český Brod. 

„Cílem projektu je propojit celý správní obvod, 
nastavit vedení spisové služby, elektronické 
spisovny a zabezpečit rozhraní na datové 
schránky,“ vysvětlil informatik a správce IT 
Tomáš Hor, „Školení na software a produkty 
poskytované novým technologickým centrem 
proběhlo bez komplikací. Nicméně bude 
nějakou dobu trvat, než se nové věci všichni 
naučíme používat v reálném chodu úřadu 
a než se systém doladí,“ dodal Tomáš Hor. 

Budování Technologického centra je součástí 
postupující elektronizace veřejné správy, a tak 
se klienti mohou těšit na nové kvalitnější služby 
poskytované úřadem v Českém Brodu. 

Úředníci se školili

V počítačové učebně, na kterou se dočasně proměnila malá zasedačka městského 
úřadu, se v listopadu 2011 školila poslední skupina zaměstnanců úřadu v souvislosti 
se zahájením provozu nového technologického centra.
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Schválený městský znak
Rada Českého Brodu dne 3. listopadu 2011 
schválila novou podobu znaku 
Města Český Brod. Podoba městského 
znaku, která se ještě donedávna na MěÚ 
nejvíce používala, neodpovídala popisu dle 
odborné literatury a byla v rozporu 
s heraldickými podmínkami.

Původní městský znak byl nakreslen podle 
kresby znaku města z publikace Jiřího Čarky 
Městské znaky v českých zemích z roku 1985. 
Jedná se o publikaci, která je přehledem 
historických znaků měst a městeček. 

„V kresbě znaku byly barevné a grafické chyby, 
které zdá se, způsobila odvozená publikace 
Jiřího Augustina Velká encyklopedie měst a obcí 
ČR z devadesátých let, v níž byly původní kresby 
z roku 1985 velmi špatným způsobem 
vektorizovány,“ vysvětlil Mgr. Jan Tejkal 
z odboru Heraldické tvorby.

Nejednalo se tedy o změnu městského znaku, 
která by podléhala schválení dle zákona 
o obcích. Prvky znaku se neměnily, šlo jen 
o překreslení stávající podoby dle nového 
závazného blasonu, neboli odborného slovního 
popisu a heraldických zákonitostí.

Schválený blason, neboli slovní popis:

V modrém štítě stříbrná kvádrovaná hradba 
s červeně krytým cimbuřím a černou gotickou 
branou se stříbrnou vytaženou mříží a otevře-
nými zlatými vraty na černých závěsech. 
Nad branou vyniká stříbrná věž s černým 
oknem zakončená červeně krytým cimbuřím 
a červenou valbovou střechou se dvěma 
stříbrnými makovičkami. Po stranách věže 
štítky, vpravo zlatý s černým orlem se zlatou 
zbrojí a červenými jazyky, vlevo červený 
s českým lvem.

„Tímto máme tedy oficiálně uznaný znak 
města, který mohou využít i další instituce, 
avšak po předchozím souhlasu Rady města,“ 
dodal tajemník Ing. Aleš Kašpar.

Dostaneme 6 zvonů na sklo
Technické služby Český Brod dostanou od Ekokomu zdarma do pronájmu 6 zvonů - 
kontejnerů na sklo. Kontejnery budou mít obsah 1400-1500l. 

Ptáme se občanů: „Kam tyto kontejnery umístit, máte nějaký návrh?“

Své názory, prosím, pište na emailovou adresu: krulis@ceskybrod.cz
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Město Český Brod se stalo úspěšným 
žadatelem o finanční podporu prostřed-
nictvím Nadace VIA na opravu Tismické 
kapličky sv. Blažeje. Jedná se o program 
Fondu kulturního dědictví: „Záchrana 
drobných památek místního významu“.

Opravu trojboké výklenkové kapličky 
z 1. poloviny 18. století bude provádět 
restaurátor Jan Přibyl. Přípravné stavební práce 
byly zahájeny v prosinci 2011.

„V plánu je rekonstrukce prejzové krytiny 
a omítky,“ uvedla Jitka Kocourková 
z odboru správy majetku MěÚ Český Brod. 

Součástí prací bude také redukční řez 
vegetace, která je v těsné blízkosti 
kapličky. Řez provede zkušený arborista 
ve vhodném vegetačním období. 

Celkové výdaje na opravu jsou 70 tis. Kč, 
z toho dotace z Nadace VIA činí 
49 tis. Kč a vlastní zdroje města 
představují částku 21 tis. Kč, 
tj. 30 % celkových výdajů. 

Oprava Tismické 
kapličky sv. Blažeje
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Policie České republiky, občanské sdružení Českobroďák a Město Český Brod uzavřeli 
24.11. 2011 Koordinační dohodu. Náplní této smlouvy je dohoda o vzájemné spolu-
práci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 

Vzájemná spolupráce, jejímž cílem je mimo jiné 
dohled nad bezpečností a plynulostí silničního 
provozu, byla zahájena nedávno.   

Občanské sdružení Českobroďák ve spolupráci 
s městem a policií chtěli zvýšit bezpečnost 
na silničních přechodech u základních škol, 
a proto hledali dobrovolníky, kteří nechtějí 
sedět pasivně doma a mají zájem a chuť se 
podílet na prospěšné činnosti.

Přihlásil se bohužel jen jeden zájemce, přesněji 
zájemkyně, která byla proškolena a v současné 
době hlídá ve frekventovaných ranních 
hodinách na přechodech u škol. 

Dobrovolnice potvrzuje, že řidiči ani před 
školami příliš nerespektují snížení rychlosti.  
Na druhou stranu, je obecně známo, že děti 
často bezprostředně po opuštění školy 
zapomínají na zásady bezpečného přecházení.  

Vyhlašujeme druhé kolo náboru dobrovolníků 
pro zajištění bezpečnějšího přecházení dětí 
na přechodech u škol. Máte-li zájem o tuto čin-
nost, kontaktujte prosím Ing. Jana 
Pohůnka, vedoucího odboru dopravy 
na telefonním čísle 321 612 191 nebo na emailu 
pohunek@cesbrod.cz.                                               
                                             
Město nabízí za tuto činnost přivýdělek. 
Finanční odměna za hlídání přechodů je sice 
jen symbolická, nicméně, odměnou Vám bude 
hlavně dobrý pocit. Dále tuto možnost mohou 
využít i občané, kteří jsou na sociální podpoře. 

Pojďme řešit tuto otázku věcně a ne teoreticky 
na Fóru města. Více na www.ceskobrodak.cz.

Všichni chceme bezpečnější přechody u škol
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Umístěním prvků došlo k omezení dopravního 
prostoru pro automobilovou dopravu a naopak 
ke zvětšení prostoru pro chodce. Úpravami se 
zvýšila bezpečnost přecházení chodců, ale také 
se zpomalila doprava v těchto úsecích. Někomu 
se může zdát, že betonové prvky jsou poněkud 
strohé a industriální. Máme radost z toho, 
že do projektu se na jaře zapojí i odbor 
životního prostředí a vzhled prvků vylepší. 

„Naše představa je vyložit bloky geotextilií, 
vysypat štěrkovým substrátem a osázet trvalka-
mi,“ uvedl Ing. Rostislav Vodička, vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství. 

Vedle vodorovného dopravního značení 
v ulicích Zborovská a Palackého, došlo 
k obnovení přechodů pro chodce v přilehlých 
ulicích. Nově byl vybudován přechod v ulici 
Zborovská se všemi potřebnými bezpečnostní-
mi prvky. Vodorovné značení bylo provedeno 
i v dalších ulicích Krále Jiřího, Suvorovova, 
Havlíčkova a Jungmannova. Současně došlo 
i k obnovení žlutého vodorovného značení 
u autobusových zastávek.

Dalšími dopravními úpravami je instalace 
radarů. Radary ukazují rychlost projíždějících 
vozidel, upozorňují na překročení dovolené 
rychlosti a dávají řidičům pokyn červeným 
nápisem „ZPOMALTE“. Součástí radarů jsou 
i kamery, které zaznamenávají rychlost 
a skladbu vozidel. Informace budou sloužit 
městu a MP k lepšímu monitorování dopravní 
situace na komunikacích.

„Radary už jsou instalovány v ulicích Zborovská, 
Palackého, Jana Kouly a Tuchorazská 
a v dohledné době budeme instalovat ještě 
jeden v ulici Žižkova,“ uvedl Ing. Jan Pohůnek, 
vedoucí odboru dopravy.

Město Český Brod vynaložilo na zklidnění 
transitní dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců 
více jak 700 tis. Kč. Tato částka zahrnuje 
přípravu projektové dokumentace, nákup 
a instalaci betonových bloků, radarů a veškeré 
vodorovné a svislé značení. 

Dopravní opatření v ulicích města

Odbor dopravy MěÚ Český 
Brod ve spolupráci 
s Krajskou správou 
a údržbou silnic pro 
Středočeský kraj p.o. 
(KSÚS SK) řešil zklidnění 
transitní dopravy ve městě. 
Jednalo se hlavně 
o vodorovné dopravní 
značení doplněné vodícími 
prvky.
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Co vše můžete darovat:

• letní a zimní oblečení (pánské, 
 dámské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,  
 záclony
• látky (minimální velikost 1m²) 
• domácí potřeby a nádobí
• péřové polštáře, přikrývky, spací pytle
• obuv

Darujte prosím pouze věci, které jsou čisté 
a nepoškozené! 

Věci, které do kontejneru nepatří:

• ledničky, televize, počítače a jinou   
 elektrotechniku
• nábytek, jízdní kola, dětské kočárky
• matrace, koberce

První kontejner je umístěn na pozemku mezi 
obchody Penny a Lidl, a bude přístupný každý 
den po dobu 24 hodin. Kontejner je financován 
městem.

Druhý kontejner je k dispozici ve sběrném 
dvoře TS v Palackého ulici a je přístupný 
v provozní době TS:

Út, St, Pá 13:00 - 17:00 hod.
So   8:00 - 12:00 hod.
 
Druhý, menší kontejner město získalo jako 
ocenění rychlého a efektivního jednání 
s Diakonií Broumov.

Kam shromážděné věci poputují?
 

Obsah z naplněných kontejnerů Diakonie 
Broumov převeze do svých skladů, kde budou 
věci roztříděny a předány k charitativním 
účelům nebo k dalšímu průmyslovému 
zpracování. 

Darováním nepotřebných, čistých 
a nepoškozených věcí pomůžete druhým lidem 
a zároveň budete šetřit životní prostředí. 
Jedná se v podstatě o recyklaci věcí, které máte 
doma nevyužité a jen vám zabírají místo. 

Českobrodské technické služby (TS) spolu s oblastním střediskem Diakonie Broumov 
za podpory města realizují charitativní projekt a instalovaly dva sběrné kontejnery 
ve městě. Do těchto kontejnerů mohou občané odkládat věci, které již nepotřebují.

Nepotřebné věci - potřebné jiným lidem!
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Návštěva Národního technického muzea v Praze

Dne 1. 12. 2011 jsme s paní učitelkou Fuchsovou 
a Bílkovou vyrazili do Národního technického muzea 
v Praze. 

Zápis do českobrodských mateřských škol
Na školní rok 2012/2013 bude zápis do mateřských škol, zřizovaných Městem Český Brod, 
probíhat ve dnech 7. 3. 2012 od 10 – 15 hod.  a 8. 3. 2012  od 10 – 13 hod. na MŠ Kollárova 
a MŠ Sokolská. 

MŠ Liblice bude mít zápis do školky 7. 3. 2012 od 10 – 15 hod.

Bližší informace získáte na  http://www.cesbrod.cz/group/skolstvi  v průběhu února. 

Vyjeli jsme po osmé hodině a před námi byl 
náročný den plný zážitků. Na prohlídku muzea 
jsme si vyčlenili dopoledne. 

I tak to bylo málo času, protože nově 
zrekonstruované muzeum je plné zajímavých 
modelů motorek, letadel, aut a jejich motorů, 
lodí a v hlavní hale stojí dokonce krásná parní 
lokomotiva. Obzvlášť nadšeni byli naši kluci, 
kteří obdivovali historická auta, rádi se u nich 
nechali fotografovat a od těchto modelů 
se nemohli odtrhnout. 

Zajímavé byly místnosti zaměřené 
na zemědělství a astronomii. V tomto 
oddělení můžete vidět pohyblivé modely 
vesmíru, model Země ve sluneční soustavě 
a různé typy dalekohledů pro pozorování 
hvězd. Ve skleněných vitrínách se nám líbily 
modely Prahy z dávno minulých časů. Oddělení 
vojenské techniky opět nejvíce zaujalo kluky. 

Na prohlídce nám vytrávilo, proto jsme se 
těšili na oběd, který nám paní učitelky slíbily 
v oblíbených restauracích MC Donald‘s nebo 
KFC.  To už jsme se přemístili do centra města, 
kde nás čekal ještě jeden zážitek. 

Byli jsme svědky zatýkání, s celou policejní 
parádou, kterou je možné vidět jen v televizi 
– zakuklenci, policisté a houkačky, zadržený 
v poutech na zemi.  Byl to adrenalin! Cestou 
zpět jsme probírali zážitky dne a neuměli jsme 
se rozhodnout, co bylo více zajímavé. 

Annemarie Ulbrichová, 7. A - ZŠ  Žitomířská
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Kdo doběhl první?

V neděli 18. prosince 2011 uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 19. ročník 
silničního běhu na 10 kilometrů „Českobrodská vánoční desítka“. V posledních dvou 
letech se závod konal v pravých zimních podmínkách. V roce 2009 pokrývalo krajinu 
5 cm čerstvého sněhu a teplota vzduchu byla -12°C. V roce 2010 pak byla sněhová po-
krývka dokonce 20 cm a teploměr ukazoval -5°C. Letos nebylo po sněhu ani památky, 
a tak se na startu závodu sešlo rekordních 156 závodníků (130 mužů a 26 žen).

Stejně jako v minulých letech odstartovali 
závodníci v 10:30 hodin od autokempu 
u Podviničního rybníka. Čekala je tradiční trasa 
po silničce údolím potoka Šembery na obrátku 
v Dolánkách a po stejné trase zpět. 

Hned na prvním kilometru se čelo závodu 
roztrhalo do menších skupinek. Ve větrném 
počasí bylo třeba šetřit síly, a tak se do čela 
nikdo moc nehrnul. Na obrátce se už na čele 
zformovala čtyřčlenná skupina – Serbessa, 
Wallenfels, Brychta a Veber. 

V cíli závodu se jako první, v čase 33:15 min., 
objevil čerstvý čtyřicátník  Mulugeta Serbessa 
z Otopedie Týn n. Vltavou, přezdívaný mezi 
běžci „Mireček“. 

„Na šestém kilometru jsem si všiml, že soupeři 
začínají dýchat nějak ztěžka, tak jsem zkusil 
nastoupit a vyšlo to. Náskok jsem si pohlídal 

až do cíle. S časem i výkonem jsem celkem 
spokojen,“ dodal v cíli Serbessa. 

Druhý doběhl tradiční účastník Jiří Wallenfels 
(Sokol Vinohrady), jeho čas 33:34 min. byl 
téměř o dvě minuty lepší než jeho loňský čas 
v sibiřských podmínkách. Třetí skončil 
Josef Veber (Tatran Chodov). 

Závod žen s přehledem ovládla naše 
momentálně nejlepší vytrvalkyně Ivana 
Sekyrová (AK Sokolov), která vytvořila nový 
ženský rekord závodu časem 35:28 min. Druhou 
příčku obsadila Daniela Havránková (PSK Olymp 
Praha), výkonem 38:40 min. a třetí skončila 
Petra Dvořáková, startující za AC Čáslav. 

Závod se obešel bez zranění, jeden běžec závod 
nedokončil. Více na www.triathloncb.ic.cz

Ing. Václav Čokrt
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Vánoce v domově Anna

Přípravy na vánoční svátky u nás probíhaly již od listopadu. Všichni zaměstnanci 
se snažili přispět k vytvoření vánoční atmosféry. Letos se nám výzdoba Domova 
opravdu povedla, a to i díky krásným vánočním jedličkám z Městských lesů a betlému 
z keramického kroužku 1. ZŠ.

Na předvánoční Dílničce jsme s dětmi z o.s. 
Magráta společně ozdobili perníčky, které se 
o následujícím víkendu rozdávaly před 
Domovem při Adventním pochodu světýlek. 
Bylo moc pěkné, že letos vedla trasa průvodu 
Žitomířskou ulicí, takže i naši obyvatelé mohli 
vyhlížet z oken a těšit se ze zvuku bubnů, 
světýlek lampionů a hlaholu dětí. 

V předvánočním čase se uskutečnila dlouho 
plánovaná návštěva poslankyně Heleny 
Langšádlové, která nás přijela podpořit v naší 
činnosti. Obzvláště v období, kdy nám byla 
přiznána nejnižší státní dotace za poslední roky, 
byla návštěva příjemná. 

Opravdu veselo u nás bylo 5. prosince. 
Dopoledne přišly děti z 2. ZŠ převlečené 
za čerty, Mikuláše a anděly, kteří rozdaly 
klientům ovocnou mikulášskou nadílku 
od sponzorské firmy Santana. Den zakončila 
hudba od oblíbené Šporkovjanky z Domova 
na zámku v Lysé nad Labem. 

Ještě ten samý týden proběhla další Dílnička 
s dětmi, kde se vyráběly FIMO lžičky. 
Každý klient si mohl ozdobit svoji lžičku různými 
originálními motivy. 

Další týden již začala doslova „smršť“ různých 
vánočních vystoupení - vystoupení pěveckého 
sboru pod vedením učitelky Houšové a pohádka 
O dvanácti měsíčkách v podání Dramatického 
kroužku dětí z 1. ZŠ, koncert vážné hudby 
umělkyně Zdeny Mudrové a na závěr klienty 
potěšily a doslova dojaly až k slzám děti z MŠ 
Kollárova svým vánočním pásmem písniček. 

Poslední adventní týden byl rovněž pestrý. 
Zahájily ho zpěvem děti ze Základní 
a praktické školy zpěvem vánočních koled 
a pokračovali jsme posezením s hudbou 
a výborným dortem, který upekly klientky 
s ergoterapeutkou Jaroslavou Krutskou. 
Při té příležitosti jsme zapálením svíčky uctili 
památku bývalého prezidenta Václava Havla. 
Dnes již málokdo v našem městě ví, že v době 
rekonstrukce Domova pan Václav Havel přispěl 
z vlastních úspor částkou 1 milion korun 
na dostavbu Domova.

Ještě před Štědrým dnem Domov navštívil Petr 
Kubec se svým vánočním pásmem „Kde se vzaly 
vánoce“, v pátek jsme pak všem popřáli krásné 
svátky, rozdali malé dárky a radovali se z krásné 
vánoční atmosféry, která v domově panovala. 

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Vánoční turnaj v přehazované

Vánoční představení

V pondělí 19. 12. 2011 se ve sportovní 
hale v Českém Brodě utkala smíšená 
družstva 5. - 8. ročníků 2. ZŠ Tyršova 
Český Brod. V zápasech proti sobě 
nastoupily páté třídy proti šestým 
a sedmé třídy proti osmým.

Ve čtvrtek 22. 12. 2011 se v sokolovně v Českém Brodě odehrálo pod vedením paní 
učitelek Ľubici Spurné a Marcely  Serbusové vánoční představení žáků školy v Tyršově 
ulici. 

Mladší skupinu vyhrála 5. B a změřila síly
 s vítězi druhé skupiny – s 8. A. Zápas byl 
velmi napínavý, osmička začala ztrácet 
výrazně body už na začátku. Po pár minutách 
začala srovnávat skóre a po urputném boji 
nakonec těsně zvítězila. 

Z tohoto turnaje byli vybráni nejlepší hráči
a hráčky a utvořili dva týmy, opět mladší 
a starší, a ty se utkaly 21. 12. 2011 
v českobrodské hale s Poříčany. 
Hrálo se na dva vítězné sety. 

Mladší českobrodský tým ve třetím rozhodují-
cím setu prohrál. Avšak starší děti porazily 
Poříčany ve dvou setech a odnesly si pohár. 

Děti držely minutu ticha za našeho 
bývalého prezidenta Václava Havla.

Veronika Kratochvílová, 8. A -  ZŠ Tyršova

V tomto představení kluci a holky z recitačního 
kroužku hráli stínohru a děti z kroužku paní 
učitelky Spurné zpívaly a tančily. Nezpívaly se 
jen koledy, ale i populární popové a rockové 
písně s vánoční tematikou, tančil se 
bodydrumming a rapovalo se.

Ke konci představení zpívala celá sokolovna ty 
nejznámější koledy s pomocí karaoke. 

Program vánočního představení byl velmi 
pestrý, překvapivý a neobvyklý. Byl zařazen 
těsně před vánočními prázdninami a na nás na 
všechny přenesl tu báječnou vánoční 
atmosféru. Účinkovali hlavně žáci osmé a sed-
mé třídy a děti z 1. stupně.

Johana Pokorná, 8. A - ZŠ Tyršova
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Výlet do pražských Benátek

Mikuláš

Naše třída vyrazila koncem minulého roku na prima výlet do Prahy. 

V pondělí 5. 12. 2011 navštívili ZŠ Tyršova Mikuláš, 
čert a anděl. Pořádně se v našich třídách 
vyřádili hlavně čerti. Zúčastnily se i učitelky 9. tříd, 
paní Dvořáková a Martínková. 

Z nádraží jsme vyjeli v 7:55. Cesta ubíhala 
rychle, kluci se bavili máváním cizím lidem 
na nástupištích. Lidé odpovídali různě.

Dorazili jsme na Masarykovo nádraží v 8:30. 
Hned jsme se vydali směr Vltava. Cestou jsme 
míjeli kostel sv. Salvatora v Karlově ulici. 
Před námi se vynořil kostel sv. Františka, 
ve kterém jsme si prohlédli výstavu betlémů. 
Měli tu betlémy dřevěné, pohyblivé, hliněné, 
a dokonce i slaměný, v životní velikosti.

Po prohlídce jsme vešli do sousední budovy, 
ve které je muzeum Karlova a Juditina mostu. 
Je to jedno z mála muzeí, kde si můžete 
vyzkoušet věci z doby, kdy se stavěl Karlův most, 

např. kladku, tesařské nástroje atd. Je tu také 
pětimetrový model staveniště Karlova a Juditina 
mostu. Na závěr prohlídky jsme navštívili 
základy Juditina mostu.

Prohlídka končí a my nasedáme do zrekonstru-
ovaných lodí z 19. století. Zatímco  nám kapitán 
povídá zajímavosti o mostech, Vltavě a historii 
řeky, vplouváme na Čertovku. Když míjíme dům, 
ve kterém se točily „Chobotničky“, právě nám 
kapitán vypráví historku o žralokovi, kterého 
před pár lety vylovil jeho kamarád právě zde, 
na Čertovce. Opouštíme Prahu příjemně 
vánočně naladěni.

David Spurný, 8. A - ZŠ Tyršova

Nejprve čerti vlétli do třídy a všechny, kteří jim 
přišli do cesty, černě počmárali. Když přišel 
Mikuláš, rázně zakročil proti řádění čertů. 
Pokračoval projevem o tom, že mají být žáci 
hodní na své učitele a i celkově. 

Dále se v naší třídě vyjádřil k jasným kandidá-
tům na přednostní transport do pekla. Vybrané 
osoby musely zazpívat nebo zarecitovat 
básničku. Mezi vybranými byla i naše 
redaktorka třídního časopisu, Johana Pokorná, 
a další žáci z naší třídy, tzv. „zlobivci“, jak říká 
naše paní učitelka třídní Fišarová. 

Vyslechli jsme si kázání, zpěv zlobivců a dostali 
jsme i sladkou odměnu od dívčích andělů 

a pořádnou dávku uhlí od čertů. Kostýmy byly 
opravdu nápadité, hlavně u čertů působily 
hrůzostrašně.

Mikuláš s anděly a čerty si obešli všechny 
budovy školy, které patří k naší škole a penzion 
Anna. Hlavně dědečkům a babičkám se líbil 
jejich program a vánočně je naladil.

Tereza Grossová, 8. A - ZŠ Tyršova
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Vánoční pohádkový strom Karla Jaromíra Erbena

Městská knihovna v Českém Brodě již tradičně v době adventu připravila 
literárně-zábavný pořad pro žáky ZŠ. Letos byl věnován Karlu Jaromíru Erbenovi, 
od jehož narození uplynulo v listopadu 200 let.

Během první poloviny prosince tak proběhlo 
celkem dvacet besed, kterých se zúčastnilo 395 
žáků obou českobrodských ZŠ, českobrodské 
Základní a Praktické školy a ZŠ Poříčany.  

Po úvodní písni z televizní pohádky Zlatovláska 
a stručném seznámení s Erbenovým 
životopisem jsme si přečetli několik ukázek 
z Erbenových pohádek a z Kytice. Potom už 
přišla řada na děti, které nám měly pomoci 
ozdobit vánoční pohádkový strom K. J. Erbena. 
Jejich úkolem bylo zodpovědět 24 otázek, 
které jsme pro ně připravili ve formě barevných 
vánočních ozdob. Děti poznávaly Erbenovy 
pohádky podle obrázků, doplňovaly lidová 
říkadla nebo verše z Kytice a hledaly správnou 
odpověď na otázky z Erbenových pohádek.
 Nápovědou jim tentokrát bylo začáteční 
písmeno správné odpovědi, které bylo 
nalepeno na přední straně ozdoby. 
Po splnění úkolu si každý svoji ozdobu pověsil 
na stromeček. 

Všechny třídy, které se prosincových besed 
v českobrodské knihovně zúčastnily, měly 
za úkol přinést obrázek, inspirovaný pohádkou 
nebo básničkou K. J. Erbena a proto v další části 
besedy hádaly správnou odpověď i knihovnice. 

Kromě obrázku z pohádky Dobře že je smrt 
na světě se nám všechna další výtvarná díla 
povedla bez problémů pojmenovat, protože se 
dětem opravdu povedla. Výběr těchto obrázků 
bude vystaven od 19. prosince ve vstupní hale 
českobrodské knihovny.  

Jako hudební předěl mezi jednotlivými částmi 
besedy zazněly veselé písničky z dílny pánů 
Svěráka a Uhlíře, nakonec se tradičně 
ochutnávalo knihovnické cukroví a jako 
odměnu za soutěžení si děti odnesly část 
sladkého pokladu ze staré knihovnické truhly. 

Eva Vedralová, Městská knihovna

Nové knihy v Městské knihovně
Výběr z knižních novinek za prosinec 2011 a leden 2012 si v tištěné podobě můžete 
vyzvednout přímo v Městské knihovně, kompletní přehled nových knih najdete na 
www.knihovna-cbrod.cz.
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Cyklo-turistický klub ACFR 11 ve spolupráci s TJ Sokol Český Brod pořádal dne 
3. 12. 2011 již XX. jubilejní ročník Českobrodské tlačenky. Soutěže o nejlepší 
tlačenku se zúčastnilo celkem 30 vystavovatelů. 

Blahopřejeme!
Významné životní výročí oslavili: 
paní Hana Kopecká, paní Zdeňka Miková, paní Dagmar Šálková a pan Jiří Ťopka. 
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Mezi občany města Český Brod jsme 2. prosince 2011 přivítali:
Michala Takáče, Antonii Ptáčkovou, Tobiáše Holého, Denise Lamberta, Annu Kašparovou, Sáru 
a Emmu Kassa, Kateřinu Drobnou, Barboru Záveskou, Lucii Kovářovou, Jakuba Tomáška, Marii 
Houškovou a Lukáše Pokrupu. Rodičům blahopřejeme a přejeme hodně radosti z jejich dětí.

Řeznictví U Řezbů mělo opět nejlepší tlačenku

Sponzoři:

Sedmičlenná porota neměla v hodnocení 
tlačenek vůbec lehkou úlohu. V soutěži se 
hodnotilo podle několika kritérií - řez, mozaika 
a především chuť tlačenky. 

„Ochutnat celkem 31 soutěžních vzorků 
tlačenky je pořádné sousto i pro fajnšmekry. 
Kdo byl někdy v porotě, tak ví, o čem je řeč,“ 
řekl Jaromír Olexa, prezident CTK ACFR 11. 

První cenu 15-ti litrový soudek 16-ti stupňové-
ho piva, který věnoval do soutěže Petr Marek 
z firmy Sklad nápojů Liblice, si odneslo Řeznictví 
u Řezbů, s celkovým počtem bodů 114. Druhé 
místo obsadila tlačenka od paní Zdeňky 
Řezbové (108 bodů) a na třetím místě se 
umístila paní Zdena Morávková (107 bodů). 
Za klub CTK ACFR 11 se umístil nejlépe pan 
Svoboda Zdeněk, a to na 9. místě s 97 body. 

„V divácké soutěži bylo nejvíce hlasů dáno 
tlačence Řeznictví U Řezbů, která byla 
vystavována pod pořadovým číslem 15,“ 
dodal pan Olexa.
     
Součástí programu byla dražba prvních třech 
tlačenek. Ta nejlepší se vydražila za 800 Kč. 
Zábavu zajistila živá hudba od skupiny SYNTÉZA 
bratrů Jirsíků, jejichž zpěvačka Veronika 
Čechová prý neměla chybu. 

Cyklo-turistický klub ACFR 11 děkuje touto 
cestou všem zúčastněným, výbornému 
personálu sokolovny, členům klubu 
CTK ACFR 11 a hlavně níže uvedeným 
sponzorům, bez nichž by nebylo možné 
soutěž uskutečnit.

Jaromír Olexa, CTK ACFR 11

TJ SOKOL ČESKÝ BROD
ACE a.s.PRAHA
Petr Marek – Sklad nápojů Liblice
CTK ACFR 11 Český Brod
VINAŘSTVÍ RUŽIČKA Třebestovice
KERAMOS Český Brod
CUKRÁRNA Kašovi

ZLATNICKÁ DÍLNA Bulharovi
DŮM TEXTILU Jeník
PLOBERGER Znojmo
ELEKTRO Faldus
FANOUŠCI TLAČENKY Karlova Vary
DROGERIE Procházková
KERAMOS
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LECCOS a jeho plány do nadcházejícího roku

Občanské sdružení LECCOS působí v Českém Brodě a okolí už více než 10 let. 
Svoji historii začalo psát v roce 2000 otevřením klubu s čítárnou pro mládež,
jehož činnost spočívala především v dobrovolnické práci jeho zakladatelů.

V dalších letech LECCOS otevřelo mateřské 
centrum a postupně svoji práci zprofesionalizo-
valo. Klub s čítárnou se proměnily na Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, 
které poskytuje registrovanou sociální službu 
a Mateřské centrum Kostička se stalo 
významným místem pro rodiny s dětmi, 
které postupně rozšířilo také nabídku 
volnočasových aktivit. 
 
Jak je na tom Občanské sdružení LECCOS dnes? 

Do roku 2012 vstupuje opět s velkým 
očekáváním. Jak dopadnou žádosti projektů 
na nové sociální služby, které chtějí v tomto roce 
rozšířit o programy primární prevence 
ve školách a o sanaci rodin ve spolupráci se 
sociálním odborem MěÚ. Přes všechny změny 
v dotačních řízeních českých ministerstev 
a prodlužující se finanční krizi, věří, že své plány 
na rok 2012 uskuteční. 

V novém roce nastávají v  LECCOSu další změny. 
Mění podobu webových stránek.  Rodinné 
centrum Kostička, příchodem nové 
koordinátory v počátku roku, projde 

proměnou v pravidelných programech i dalších 
službách. Důležitou kapitolou činnosti je také 
rozvoj úspěšných seminářů a poradenských 
služeb pro podnikatele, pro rodiny i neziskové 
organizace.

V roce 2012 se samozřejmě můžete těšit 
na tradiční akce jako je Den dětí, Drakiáda nebo 
Adventní průvod světýlek. LECCOS se stále 
významně zapojuje do tvorby a plnění cílů 
strategického a komunitního plánu sociálních 
služeb města a je aktivním členem o.p.s. Region 
Pošembeří.

Další informace o aktivitách sdružení naleznete 
na www.leccos.cz.   
                                                                                                  

Dita Nekolná, o.s. LECCOS
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Starší žáci ztrácí na vedoucí Kouřim v 1 A třídě 
pouhých 5 bodů, jejich mladší kolegové suve-
rénně vedou okresní přebor mladších žáků, 
k výsledku „9 zápasů - 9 vítězství“ není 
co dodávat. 

Z individuálních výkonů je třeba vyzdvihnout 
Matěje Skořepu, v mladší přípravce dal  44 gólů 
ze 49 svého týmu a neztratí se ani mezi 
staršími fotbalisty. Jeho kariéru bude určitě stát 
zato sledovat.

„Příští sezónu už budeme hodnotit na Kutilce, 
projekt rekonstrukce klubovny byl vybrán 
k podpoře v rámci programu Leader MAS 
Pošembeří,“ chválí si vedoucí družstva žáků 
Standa Lindauer a dodává, „máme dobrou 
partu, do práce se zapojují i rodiče. Klukům 
třeba připravili sestřih videa a fotek z celé 
sezóny, aby měli být na co pyšní. S financemi 
nám pomohla dotace od města Český Brod, 
fotbalového svazu a místní sponzoři. 
Práce s mládeží je pro klub prioritou.“

SK Český Brod

Mikulášská rozlučka s podzimní fotbalovou sezónou

V klubovně tenisového oddílu v Českém Brodě bylo v neděli zcela plno. Sešly se 
tu všechny mládežnické týmy SK Český Brod. Mikulášská nadílka stála zato. Mladí 
fotbalisté si nadělili skvělé výsledky po podzimní části sezóny, a tak bylo co slavit, 
chválit, ale také zdůraznit, kde je třeba přidat.
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Nebojte se podnikání, ukážeme Vám, jak na to!

Neuvažovali jste, že podnikání by pro Vás 
mohlo byt tím pravým řešením 
seberealizace při péči o děti? Že právě 
podnikání by Vám mohlo dát tu pravou 
svobodu si rozhodovat o časovém 
rozložení své práce i jejího obsahu? 

Zapojte se tedy do kurzů v projektu „Maminky, 
nebojte se podnikání“ financovaného 
z Evropského sociálního fondu a podpořeného 
Asociací malých a středních podniků 
a živnostníků ČR, odložte děti do herny a max. 
dva půldny v týdnu vstřebávejte informace pro 
svou vlastní budoucnost od zkušených lektorů 
a podnikatelů.

Kurzy jsou zdarma.

Pokud jsme Vás zaujali, přijďte se zeptat 
osobně na jednu z informačních schůzek, které 
trvají vždy od 9 do 12 hodin na těchto místech 
(přednáška vždy každou celou hodinu, tj. v 9, 10 a 11 hod):

18.1. Dolní Počernice, RK Veselý čertík, Národních hrdinů 3 
23.1. Brandýs n. L., Brandýský Matýsek, Zahradnická 1723/A
25.1. Čelákovice, Kulturní dům, Sady 17. listopadu 1380/6
30.1. Nymburk, MC Svítání, Letců R.A.F. 1989
1.2. Pečky, MC Pramínek, Tř. J. Švermy 141
6.2. Úvaly, Kačenčina školička, Náměstí Arnošta z Pardubic 16
8.2. Přišimasy, Klub Šikulka, v budově OÚ Přišimasy
13.2. Český Brod, Kavárna U Madony, Suvorovova 58
15.2. Dolní Počernice, Hotel Svornost, Novozámecká 284
20.2. Kolín, RC Hvězdička, Antonína Kaliny 1351

Více informací: www.nebojtesepodnikani.cz, e-mail: info@nebojtesepodnikani.cz, 
tel.: +420 724 535 898

Bc. Dita Eyblová
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Nebojte se podnikání, ukážeme Vám, jak na to! - rozhovor

Proč jste se do projektu zapojila?
Když jsem s roční holčičkou na klíně rozjížděla 
Rodinný klub, měla jsem s podnikáním malé 
zkušenosti. Začátky nebyly jednoduché. 
Kdybych měla znalosti, které mám nyní, 
mohla jsem ušetřit spoustu času i financí.
Rozhodla jsem se připravit projekt, který 
ostatním rodičům pečujícím o děti tuto cestu 
usnadní.

Co se v rámci projektu učí?
Účastníci dostanou „na stříbrném podnose“ 
všechny teoretické a praktické informace, aby 

mohly začít podnikat. Naučíme je, jak vše 
vyřídit na úřadech, jak získat finance, jak vést 
účetnictví, atd. 

Kdy projekt začíná?
Výuka druhé vlny začíná v březnu 2012. Kurzy 
trvají čtyři měsíce (2x nebo 1x týdně 3 hodiny), 
navazují 4 dny praxe a pět měsíců 
individuálního poradenství při rozjíždění 
vlastního projektu. 
Děkujeme za rozhovor

Bc. Dita Eyblová

VÝSTAVA - Počátky školství na Českobrodsku s programem pro školy

Český Brod - Podlipanské muzeum v Českém Brodě vás zve na výstavu, která je
prodloužena do 29. února 2012.

Výstava mapuje vývoj, stav a každodenní provoz 
škol v Českém Brodě a okolních obcích 
od 16. století do 2. poloviny 19. století. 
Historii školství můžete poznávat prostřednic-
tvím informačních nástěnných panelů, 
unikátních fotografií i autentických předmětů 
(psacích potřeb, penálů, učebnic, apod.). 

Uvidíte zde také věrnou rekonstrukci celé školní 
třídy z období kolem roku 1910 a další zajímavé 
exponáty ze sbírek nejen Podlipanského muzea. 
Pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ jsme připravili didak-
tické hry a zábavné pracovní listy. Programy pro 
školy s průvodcem na objednávku - více 
na www.podlipanskemuzem.cz
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Počátky školství na Českobrodsku

Nejstarší venkovské školy ve středověku byly v celých Čechách zřizovány katolickou 
církví, a to přímo u jednotlivých far. Tento model bezpochyby fungoval, snad už 
ve středověku, i na Českobrodsku a Černokostelecku. Přesto pocházejí nejstarší 
písemné zmínky o konkrétních venkovských školách až ze 17. století. 

Pro starší období se tedy o rozsahu školské sítě 
v našem kraji můžeme jen dohadovat 
na základě existujících far. Ve 14. století to byly 
tyto: Bříství (fara poprvé zmíněna už roku 1315), 
roku 1352 se zmiňují i Český Brod, Mochov, 
Velenka, Hradešín, Horka, Kounice, Lstiboř, 
Poříčany, Přistoupim, Rostoklaty, Skramníky, 
Štolmíř, Tismice, Tuklaty, Vitice, Vyšehořovice 
a na Černokostelecku: Kostelec nad Černými 
lesy, Aldašín, Chocerady, Konojedy, Mukařov, 
Ondřejov, Kostelní Střimelice a Oleška. Později 
se k nim přidávají i fary ve Slušticích (1359), 
Kozojedech (1362), Bylanech a ve Škvorci 
(1410), tedy okolo 28 far. Chybí mezi nimi 
ovšem například Úvaly, které tehdy patřily 
k faře hradešínské. 

Jestli skutečně při každé faře existovala i škola, 
dnes už nedokážeme říci. Jisté ovšem je, že 
alespoň na některých místech fungovala škola 
už dříve - například přímo v Českém Brodě. 
Tehdejší „Biskupský“ Brod byl významnou 
obchodní zastávkou na Trstenické stezce mezi 
Prahou a Kolínem. Zdejší kostel sv. Gotharda byl 
podle tradice vybudován už roku 1136. 

V polovině 13. století byl Brod povýšen na 
město, což pochopitelně souviselo i se vzrůsta-
jící důležitostí a prestiží, takže lze předpokládat, 
že nejpozději v této době zde začíná i samotné 
vyučování. 

Potřeba vzdělání se záhy projevila v okruhu 
šlechty, a ve 13. - 14. století především 
v prostředí rozvíjejících se měst. Alespoň 
základní vzdělání, obnášející znalost čtení, psaní 
a počítání se stalo nezbytností pro vedení 
jakékoliv živnosti nebo obchodu, nutností bylo 
zejména pro osoby činné v městských správních 
orgánech, pro právníky, učitele a lékaře. Znalost 
práce s textem otevírala další možnosti osobní 
kariéry, především v městských kancelářích. 

S farami zůstávaly v mnoha ohledech školy spo-
jeny i v následujících obdobích, kdy přestaly být 
výlučně církevními institucemi a jejich správa se 
dostala i do rukou laiků. Na faře se obvykle 
zajišťovala strava pro učitele, kteří stejně jako 
žáci byli vázáni i řadou povinností v kostele.

PhDr. Vladimír J. Mrvík

Výroba pergamenu 
na dřevorytu z roku 1568.

Výroba papíru na dřevorytu 
z poloviny 16. století. Nejstarší 
dochovanou úřední knihou 
v Čechách psanou na papíře je tzv. 
Liber vetustissimus z roku 1310, 
pro běžnou školní výuku se však 
až do počátku 19. století používaly 
především břidlicové či voskové 
tabulky.
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V Českém Brodě vzniká nový prostor pro Vaše podnikání, školení, rekvalifikační kurzy, 
sport, relax, besídky, klubová představení, prezentace, neformální setkání, dětské oslavy, 
výstavy. Nabízíme příjemné prostředí nedaleko náměstí, vybavené nábytkem, ozvučovací 
a projekční technikou, otevíráme 1. března 2012.

Všichni jsou vítáni

Vítáme u nás jak organizace na pořádání 
jednorázových akcí, tak společenství lidí, kteří 
pro svoje relaxační a případné lehké sportovní
aktivity hledali intimnější, ale přesto 
odpovídající prostor. Pro podnikatele, kteří 
podnikají takzvaně „z domova“ a nemají vlastní 
kancelář, nabízíme pro práci a setkávání 
s partnery příjemné prostředí s odpovídajícím 
vybavením (WiFi, tisk).

Zábava

Vítáme zájemce o pořádání volnočasových 
pravidelných týdenních aktivit, pro které bude 
na daný objednaný termín prostor vždy 
připraven (tanec, jóga, cvičení s dětmi).

Členství

Pravidelným návštěvníkům nabízíme členství 
v klubu. Oproti neregistrovaným budou 
o veškerých změnách a novinkách v provozu 
centra informováni, čekají je také další 
zajímavé bonusy.

Partneři

Více informací a kalendář akcí najdete 
na stránkách partnerů tohoto projektu, který 
vznikl pro ty z Vás, kteří máte nápady a myšlen-
ky, jen Vám schází prostor odpovídající svojí 
vybaveností a komfortem právě Vašim 
potřebám.

Chcete se setkat a nemáte kde?

Kancelář Konference

Zábava Školení

Lukáš Šedina
www.linkadesign.cz www.leccos.cz www.tjslavojcb.cz

Partneři
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Okamžitá pomoc a podpora nejen pro seniory

Sociální služba Tísňové péče dává pocit klidu, jistoty a bezpečí nejen seniorům 
a zdravotně postiženým občanům, ale i jejich rodinným příslušníkům a známým. Cílem 
služby je minimalizovat počet rizik zdravotního či kriminálního charakteru a dosáhnout 
tak zlepšení psychického a zdravotního stavu klientů.
Většina lidí z této skupiny žije v domácnosti 
sama a pracovní vytížení rodiny neustále roste. 
Nepředvídanou událost, jako je pád, náhlé 
zhoršení zdravotního stavu, napadení či jinou 
krizovou situaci pomůže řešit právě Občanské 
sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou. Ve spolu-
práci s představiteli měst či obcí, sociálních 
pracovníků, pečovatelských služeb, zdravot-
nickou záchrannou službou a městskou poli-
cii i ostatními poskytovateli sociálních služeb, 
se daří zajišťovat klidnější život spoluobčanů 
doma, v jejich prostředí, na které jsou zvyklí.

Jak systém tísňové péče funguje?

Jedná se o nepřetržitou telefonickou službu. 
Do bytu je zapojen speciálně upravený telefon, 
přes který je zprostředkována okamžitá 
odborná pomoc. Klient nosí u sebe pouze 
tísňové tlačítko - přívěšek na krk nebo ve formě 
náramkových hodinek na ruce. V případě 
potřeby pouze stiskne tlačítko, signál se 
přenese na centrální dispečink a zdravotní 
sestra zorganizuje okamžitou odbornou pomoc. 

Ztratí-li senior vědomí, nestačí zmáčknout 
tlačítko nebo se více hodin po bytě 
nepohybuje, speciální pohybové čidlo nahlásí 
tento krizový stav na dispečink. Opouští-li 
uživatel byt na delší dobu, například z důvodu 
hospitalizace, pobyt v lázních apod., zařízení lze 
přepnout do hlídacího režimu. Vstoupí-li 
do bytu nepovolaná osoba, zařízení hlásí 
na dispečink narušení objektu.

„Rychlá a odborná pomoc pomohla v nejednom 
případě zachránit život a zabránit tomu, aby 
člověk bezmocně zůstal několik hodin nebo 
i dní bez pomoci,“ uvedl Zdeněk Jelínek, ředitel 
sdružení.   

Více informací na www.zivot90-zrucns.cz nebo 
na tel. 327 532 901.

Zdeněk Jelínek, o.s. Život 90
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Toulavé tlapky

Občanské sdružení Toulavé tlapky bylo založeno 
v roce 2007 s cílem pomáhat a dát druhou šanci 
zvířatům, která byla odebrána z nevhodných 
podmínek, týraná nebo zanedbávaná. Veškerá 
činnost této nestátní neziskové organizace je 
hrazena pouze z darů lidí s dobrým srdcem, kterým 
není lhostejný osud těchto zvířat. Členové sdružení 
a dobrovolníci pracují ze všech sil, aby zvířatům 
zajistili důstojné podmínky.

Po poslední kauze v Nemoticích převzali do svého azylu nedaleko obce Pátek u Poděbrad přes 80 
zubožených psů, kteří do té doby žili v otřesných podmínkách. Nyní se v azylu nachází více než 150 
psů a 60 koček. Je potřeba pro ně vytvořit plnohodnotné zázemí, proto bychom Vás rádi požádali 
o pomoc těm, kteří si v našem lidském světě sami pomoci nedokážou. 
Uvítáme zejména:

- finanční dar na účet č.: 216955754/0300 u ČSOB, 
- krmivo – granule, konzervy, maso a jiné psí a kočičí dobroty,
- spotřební materiál (deky, ložní prádlo, ručníky, koberce, velké plastové pelíšky – může 
 být i použité, stelivo pro kočky, potřeby na čištění, pevné velké pytle na odpad, matrace…)
- stavební materiál (pletivo, dřevo, desky, prkna…), krytiny na střechy kotců, hřebíky, 
 šrouby, cement, apod.

Dary je možné předat osobně v azylu u Poděbrad. Návštěvu je nutné domluvit předem
na tel. 776 083 090 nebo poslat balíček na adresu: P.O.Box 43, 158 00 Praha 5. 

Největší pomocí je ale poskytnutí milujícího a láskyplného domova některému z opuštěných zvířat.

MERIDI z Nemotic 2 roky - kastrovaná. Velmi přátelská a hodná fenečka, dobře chodí na vodítku,
ke psům bezproblémová, vhodná i k dětem. Lepší spíše k domku.

BOREČEK z Nemotic 4 roky - kastrovaný. Moc hezký, velmi přítulný, milý, zvyklý na pejsky. 
Za plotem dobře hlídá a štěká. Vhodný k domku se zahrádkou 
i k dalšímu psovi.

Další pejsky k adopci i ostatní informace o sdružení naleznete 
na www.toulavetlapky.cz 

o.s. Toulavé tlapky

MERIDI

BOREČEK
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Prvním je ruční secí stroj, tvarem připomínající 
trakař. Stroj je dřevěný. Kovová hřídel 
pojezdového kola prochází výsevními skříněmi. 
Ve skříních jsou na hřídeli trny, které při práci 
míchají osivo, aby pravidelně padalo. Na spodní 
straně výsevních skříní je regulace vysévaného 
množství. Stroj má malé výsevní skříně a seje 
pouze 4 řádky, pravděpodobně byl používán 
k setí osiva cukrovky. Na zadní straně každé 
skříňky je velice dobře čitelný nápis - originál 
JÁNSKÝ Český Brod.

Druhým exponátem je lejta na močůvku, 
předchůdce fekálního vozu. Jedná se 
o dřevěnou nádobu opatřenou obručemi 
a naloženou na potahovém voze. Močůvka se 
do nádoby nalévala ručně - šoufkem. 
Vypouštěcí otvor byl pouze vyvrtaná díra, 

ucpaná dřevěným kolíkem a utěsněná hadrem. 
Při jízdě po vesnici většinou tyto lejty 
zanechávaly nepříliš voňavou stopu. 
Na dně lejty je nápis J. NOVÁK, BEDNÁŘ, ČE… 
a dál je nápis nečitelný. Není jasné, zda je to 
Český Brod, Černíky, Čelákovice, apod. 

Prosím čtenáře a pamětníky, kteří by něco 
věděli o firmách JÁNSKÝ nebo J.NOVÁK, 
popřípadě měli fotografii, výstřižky z novin 
nebo letáčky, aby se ozvali. Rádi bychom 
věděli, kde firma byla, co vyráběla, v kterých 
letech, kolik měla zaměstnanců, apod.

Pavel Víša

www.veterantraktory.cz

V minulém měsíci nám přibyly do Muzea veterantraktorů v Chotouni dva exponáty. 

Hledáme informace o tvůrcích výrobků
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Vážená redakce,

ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování za akci pořádanou Městskou knihovnou v Českém 
Brodě. Prožila jsem příjemný večer 23. listopadu při autorském čtení M. Viewega. Milé prostředí, 
povídka s lidským přesahem, neformální povídání se známým spisovatelem a sklenička vína k tomu, 
prostě skvělé.

Přeji českobrodské knihovně hodně dalších úspěchů.

Lenka Lasáková, ředitelka ZŠ Kostelec n. Č. lesy

Napište nám i Vy!
V rubrice Píšete nám rádi uvidíme Vaše příspěvky, dotazy či články. Můžete je posílat mailem 
na adresu silova@cesbrod.cz nebo osobně doručit do podatelny MěÚ v Ćeském Brodě. 
Preferujeme elektronickou podobu textu i příloh, ale poradíme si i materiály reálnými 
(fotografiemi nebo psaným textem). Nevyžádané příspěvky a fotografie nevracíme. 
Těšíme se na Vaše příspěvky! 

Redakční rada ČBZ  
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Cvičíme si angličtinu

Grammar - Fill in the gaps

Every morning, I go to work …………… car.    (to, in, by)
Do you like sushi? No, I ……………     (don‘t, do, doesn‘t)
I …………… English.      (work, go to, am learning)
Has anyone …………… Laura?      (seen, see, saw)
…………… you like some more tea?     (could, want, would)
I went to the store to buy …………… milk.    (any, none, some)
I haven‘t talked to Nicole …………….      (never, recently, someday)
We …………… a wonderful time, thanks for inviting us.   (should, can, had)
Have you got your ticket for the concert …………… Friday yet?  (by, in, on)
I have …………… some plants in my garden this year.   (grow, make, grown)
Andrea‘s husband is …………… truck driver.     (a, one, an)
He reminds me …………… someone.     (for, of, with) 
The rooms ............. small.       (is, are, go)
My train leaves .............. 6 pm tomorrow.     (in, by, at)

Joke

A man goes to the doctor and says, „Doctor, please can you help me. I hurt all over.“  The doctor 
asked the man to explain more. The man said, „When I touch my arm it hurts, when I touch my 
leg it hurts, when I touch my head it hurts. Everywhere I touch it hurts.“ The doctor examined the 
man and said, „Mr Smith, your finger is broken!“

Správné rozluštění sudoku a odpovědi z angličtiny najdete v příštím čísle zpravodaje.

Sudoku
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Optika Aleš Novák
náměstí Husovo 80
Český Brod 282 01

+420 723 314 261

www.optika-novak.cz

info@optika-novak.cz

V Českém Brodě již šest let funguje Optika Aleš 
Novák, historie firmy však sahá 20 let zpátky. 
Jejich přáním bylo vždy pracovat v rodinném 
prostředí. Jejich zákazníci nejsou pouhými 
zákazníky, stávají se součástí jejich života. Díky 
dlouholetým zkušenostem jsou Aleš i Martina 
Novákovi sehraný tým, schopný poskytovat tu 
nejlepší možnou péči a odborné poradenství. 
A když si u nich necháte vyšetřit zrak, můžete 
se spolehnout, že jste v rukou profesionálů!

Vyšetření zraku na mezinárodní úrovni? Ano, v Českém Brodě! 

Optika se přesunula do Českého Brodu kvůli 
těžkému úrazu syna. Jak říká paní Nováková 
„Potřebovali jsme zvolnit tempo a celkově se 
zklidnit. Skloubit náročnou péči o syna 
a přitom podávat dobré pracovní výkony 
nebylo jednoduché.“  A ještě dodává: „ Mimo 
to naší povaze více vyhovuje práce v Českém 
Brodě, než v hektické Praze. Lidé jsou zde 
milejší a sdílnější, na výběr brýlí si udělají čas. 
Tak to má být. Za to bychom chtěli poděkovat“

Díky rodinné atmosféře se Optika Aleš Novák 
těší velké oblibě. O čem ale mnoho lidí neví, 
je skutečnost, že Bc. Martina Nováková, MSc 
Optom je opravdovým unikátem v oboru. 
Stala se první a v současné době jednou 
ze čtyř optometristů v  republice, kteří absol-
vovali studium klinické optometrie na prestižní 
americké univerzitě v Pensylvánii. Díky tomu 

je schopna vysoce kvalifikovaného vyšetření 
nejrůznějších očních vad a onemocnění. 
Ani „obyčejné“ měření zraku totiž není 
tak jednoduchou záležitostí, jak se může zdát. 
„Existuje mnoho aspektů, které si lidé ani 
neuvědomují. Rozhodně to není jen o přečtení 
písmenek či kouknutí do stroje,“ vysvětluje 
optometristka.

Výraz optometrista je v naší zemi doposud 
všeobecně chápán jako nedostudovaný lékař 
či někdo, kdo prodává v optice, ale tak tomu 
rozhodně není. „Jen to u nás není zažité. 
V cizině se optometristou rozumí člověk se 
specializovaným univerzitním vzděláním. 
Ten může nejen měřit zrak, ale dokonce je 
povinen kontrolovat a vylučovat nejrůznější 
onemocnění zraku,“ dodala s úsměvem 
Martina Nováková.
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V březnu loňského roku otevřeli Miroslav a Šárka 
Baladránovi  v Palackého ulici v Českém Brodě 
prodejnu nábytku, aby zužitkovali 18 let zkušeností 
u přední české výrobní nábytkářské firmy. 

Také ztrácíte mnoho času úklidem, ačkoliv si myslíte, že byste ho 
mohli využít lépe? Jedna možnost je neuklízet nebo to delegovat 
na někoho jiného, ale tak to donekonečna nejde. Další možností 
je kontaktovat paní Alenu Hajdlovou, která se zabývá 
profesionálním úklidem domácností a firem.

Vsadili na široký sortiment, ale také na výrobky 
předních českých výrobců. Ceny přitom nasta-
vili lákavě, v dobrém poměru s poskytnutými 
službami a kvalitou. „Hlavní je ale individuální 
přístup a spokojenost našich zákazníků“  
zdůraznila Šárka Baladránová fakt, že nabízí 
také služby navíc,  ať jde o  poradenství,  
dopravu,  tak i  o možnost splátkového prodeje.

Sortiment kvalitního, cenově dostupného 
interiérového nábytku renomovaných značek 
je skutečně rozsáhlý. Modulové i klasické sedací 

soupravy, rozkládací pohovky, sektorový 
nábytek i nábytek z masivu, ložnice, postele, 
lamelové rošty, zdravotní matrace, lůžkoviny, 
stoly a židle, nábytek do dětských pokojů, 
ale i kancelářský nábytek a výklopné postelové 
systémy. Kompletní, přehledně seřazenou 
nabídku, najdete na webu firmy.

Říkáte si, že nejste dost bohatí na to najmout 
si někoho na úklid? Alena Hajdlová s sebou 
přivede spolupracovnici a ve dvou Vám uklidí 
za velmi krátký čas celý byt či dům. Pracují 
pouze s profesionálními čistícími prostředky 
a za lidové ceny. Díky tomu mohou služeb paní 
Aleny využít i maminky s dětmi nebo senioři.

Tato ryze česká firma poskytuje i úklidy prostor 
po malování, mytí oken v domácnostech 
i firmách a v neposlední řadě mají pochopení 
pro dlouhodobé zákazníky, kterým umějí 
nabídnout výhodné nabídky. Alena Hajdlová 
se vždy časově přizpůsobí, stačí jen zavolat.

Český nábytek  =  jistota kvality

Úklid? Minulostí!

Akros nábytek
Palackého 497
+420 602 212 307
www.akros-nabytek.cz
akrosnabytek@email.cz

Alena Hajdlová
Přehvozdí
+420 776 540 886
www.hajdlova.cz
uklid@hajdlova.cz
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Solná Jeskyně 
Český Brod
Staňte se naším       anouškem

www.solnajeskyne-ceskybrod.cz

info@solnajeskyne-ceskybrod.cz

CO JE VLASTNĚ SOLNÁ JESKYNĚ A JAK JE TVOŘENA?
Solná jeskyně je relaxačně ozdravné zařízení, 
ve kterém se nachází mimořádně intenzivní
mikroklima obohacené o minerály a stopové 
prvky mající blahodárný účinek na lidský
organismus.

„Účinky soli jsou známé již po staletí,
dnes se k této léčebné kůře vracíme.“

V naší solné jeskyni je použita sůl z Mrtvého 
moře v přírodní podobě, z Černého moře,
mineralizovaná jodová sůl z Klodawy, sůl 
z Ruských dolů a Himalayské solné krystaly.
Náročným technologickým postupem je tato sůl 
zpracovávána do bloků, z kterých jsou vystavěny 
stěny jeskyně. Strop jeskyně je tvořen uměle 
vybudovanými krápníky, které jsou pokryty 
několika milimetrovým nástřikem soli 
a hvězdným nebem se světelnými efekty.

Podlaha je pokryta 10 centimetrovou vrstvou 
hrubé krystalické soli z Mrtvého moře, která
je prohřívána podlahovým topením. Vzniká tak 
hypoalergické a bakterií prosté prostředí, 
o teplotě 19 - 23C s optimální vlhkostí 50-70%, 
mající pozitivní vliv na lidský organismus.

ÚČINKY A VLIV SOLNÉ JESKYNĚ

Solná jeskyně je novou, originální a čistě 
přírodní léčebnou metodou, kterou lze rozšířit
škálu léčebných prostředků bez nejmenšího 
rizika pro organizmus. Použitá sůl obsahuje
kromě chloridu sodného i další, velmi důležité 
minerály a stopové prvky - jód, bróm,

draslík, hořčík, vápník, železo, selen. 

Bylo prokázáno, že tyto prvky se v jeskyních 
uvolňují mnohem intenzivněji než ve volné 
přírodě. Proto v průběhu 45 minutového 
pobytu vdechnete množství odpovídající 
třídennímu pobytu u moře.

Pobyt v jeskyni je účinný při onemocnění 
dýchacích cest, astmatu, zánětech krku 
a nosohltanu, chronické rýmě, chřipce, angíně, 
onemocněních trávícího traktu, ale i alergiích, 
výskytu psoriázi, atopického ekzému a jiných. 
Stejně blahodárný efekt byl zjištěn i při 
neurózách a psychickém stresu, vyčerpanosti, 
depresích, nemocech krevního oběhu, ischémii 
a vysokém krevním tlaku.

Zároveň je potřeba zdůraznit pozitvní vliv 
na stabilitu imunitního systému, což 
představujevelmi důležitý preventivní faktor 
v rámci chřipkových onemocnění, jejichž riziko 
je v současné době velmi aktuální. Prevence 
vzniku různých onemocnění je jistě složitá 
a časově i finančně náročná, ale zároveň 
je vizí do budoucna!
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Tomuto způsobu občas bývá vytýkána malá 
rychlost, nespolehlivost a někdy i vysoká cena. 
MSC-NET, s.r.o. ovšem rok od roku zlepšuje 
a rozšiřuje své služby. Koncem roku 2011 byla 
uvedena do provozu páteřní optická síť, která 
propojuje důležitá místa a napojuje síť 

na prakticky neomezený zdroj konektivity. Toto 
řešení umožní do budoucna výrazné navýšení 
poskytovaných rychlostí při zachování současné 
ceny. Páteřní síť končí až na sídlišti Jahodiště 
a nejlepší uplatnění nachází při připojování 
celých bytovek nebo činžovních domů.

Optická síť v Českém Brodě

Internet je v dnešní době nepostrada-
telnou technologií a již se najde opravdu 
málo lidí, kteří by k němu neměli přístup. 
V Českém Brodě je více možností jak se 
k internetu připojit, velmi lákavá je 
ovšem nabídka bezdrátového Wi-Fi 
připojení od společnosti MSC-NET, s.r.o. 

MSC-NET s.r.o.
Palackého 143
Český Brod
+420 608 033 330
www.msc-net.cz
info@msc-net.cz

Informace o inzerci v Českobrodském zpravodaji najdete
na stránkách www.yeti-studio.cz
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Soukromá školka v centru Úval nabízí nevídané 
skutečnosti. Vysoce profesionální individuální 
program po celý den, hlídání i přes noc, výuka 
cizích jazyků s rodilým mluvčím, tanců nebo 
hudebních nástrojů, časté výlety a jiné akce pro 
zpestření. 

Velkým plusem pro školku je vlastní zahrada 
a zvířátka, která děti milují. Mají zde kozy, 
králíka a morče a samozřejmě nesmí chybět 
kočka a pes. Toto umožňuje dětem poznat 
různá zvířata již v takto malém věku a naučí se, 
jak se k nim chovat. Ve školce probíhá 
i canisterapie s pejskem Argem, což je velmi 
hodný pejsek se všemi potřebnými certifikáty 
pro vykonávání canisterapie. 

Další výhodou je možnost svačin, obědů 
i večeří. Dostupnost autem, autobusem nebo 
vlakem, školka je přímo na náměstí.

I přes všechny výše zmiňované plusy a fakt, že 
jde o soukromou školku, jsou ceny o mnoho 
nižší, než u jiných, více komerčních školek. Dost 
často se dá s Kateřinou Novákovou dohodnout 
na individuálním plánu a programu a to platí 
i o měsíčních platbách.

Léto vyplňují příměstské tábory, přes rok jsou 
to akce pro děti i rodiče. Najdete zde i kroužky 
pro dospělé s hlídáním dětí ve stejném objektu. 
Konečně si tedy můžete zajít zacvičit bez 
nutnosti řešit hlídání. Kateřina Nováková, 
ředitelka MaxBabyCafé - Kačenčiny školičky, 
si váží „svých“ dětí i jejich rodičů a celkově zde 
panuje rodinná atmosféra.

Prostory školky jsou nově zrekonstruované 
a nabízejí moderní barevný a čistý prostor 
pro hry těch nejmenších.  

Pro děti to nejlepší

Dětský intelekt by se měl rozvíjet již 
od školky. Učení se cizím jazykům 
pomáhá v budoucím studiu a v rozvoji 
mozku, dostatečná péče nejen ve školce 
zase naplňuje sociální potřeby dětí. 
V dnešní době, kdy je problém dostat 
své dítko do školky, se můžou hodit 
informace o MaxBabyCafé - Kačenčina 
školička v Úvalech u Prahy.

Kačenčina školička
Náměstí Arnošta z Pardubic 16
Úvaly

+420 605 706 882
www.skolka-uvaly.cz
info@skolka-uvaly.cz
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AUTOSERVIS
tel.: 606 607 406, info@automalcev.cz 

 kompletní servis a kontroly
 kompletní diagnostika
 příprava a zajištění STK
 náhradní vozidlo po dobu opravy
 autoparking 

 (parkování v areálu s 24 hod. ostrahou)

 prodej náhradních dílů 
 (nové, repas., použité)
 klempířské práce      
 pneuservis       
 odtahová služba

ROSTOKLATY U PRAHY
 směr 
 kolínská výpadovka 
 z Prahy

 k
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ech osobních a užitkových vozidel
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www.automalcev.cz

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI

PLATBA HOTOVĚ
RYCHLE

720 524 663



 - drobné opravy a montáže v systémech topení, vody, kanalizace a plynu

 - kompletní rekonstrukce systému topení, vody, kanalizace a plynu

 - vytvoření návrhu a kompletní projektové dokumentace k systému
   topení, vody, kanalizace a plynu

 - návrh, montáž a servis měřícího a regulačního systému 

 - servis a revize plynových, elektrických kotlů a plynových spotřebičů všech značek,
    autorizovaný servis společnosti  

 - provádíme veškeré revize rozvodů plynu 

 - drobné opravy a montáže v bytových rozvodech elektro, drobné elektropráce

 - provádíme revize rozvodů elektro

 - veškeré naše práce provádíme LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

 - termín realizace práce u vás přizpůsobíme vašim časovým možnostem

 - objednávky a poptávky přijímáme telefonicky a nebo e-mailem -
   24 hodin denně - 7 dní v týdnu

 - veškeré naše práce provádíme zejména ve Středočeském kraji a Praze

    FP INSTAL s.r.o.    mobil: 776 628 888
    Tuchorazská 1433    e-mail: info@fpinstal.cz
    282 01 Český Brod    www.fpinstal.cz

Drobné opravy a montáže v systémech topení, vody, kanalizace a plynu.

Kompletní rekontrukce systému topení, vody, kanalizace a plynu.

Vytvoření návrhu a kompletní projektové dokumentace k systému topení, vody, 
kanalizace a plynu.

Návrh, montáž a servis měřícího a regulačního systému.

Servis a revize plynových, elektrických kotlů a plynových spotřebičů všech zna-
ček, autorizovaný servis společnosti:

Provádíme veškeré revize rozvodů plynu.

Drobné opravy a montáže v bytových rozvodech elektro, drobné elektropráce.

Provádíme revize rozvodů elektro.

Veškeré naše práce provádíme LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

Termín realizace práce u vás přizpůsobíme vašim časovým možnostem.

Objednávky a poptávky přijímáme telefonicky a nebo e-mailem - 
24hodin denně a 7 dní v týdnu

Veškeré naše práce provádíme zejména ve Středočeském kraji a Praze.

FP INSTAL s.r.o.
Tuchorazská 1433
282 01 Český Brod

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


