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 2 Úvodník

Máme za sebou Okruh českobrodský, Královské brodění, turnaje přípravek ve fotba-
le, Bambiriádu a další květnové kulturní, sportovní a volnočasové akce. Pokud jste se 
některé z akcí zúčastnili, zcela jistě vedle prožitků spojených s akcí se Vám do mysli 
vloudila myšlenka, jak je to s fi nancováním akcí ze strany města?

Českobrodský zpravodaj
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska. 
Vydává Město Český Brod (IČ: 00235334).
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Zastupitelstvo schválilo v lednu Programy 
podpory kultury, sportu a volnočasových akti vit 
s tí m, že na podporu vyčlenilo z rozpočtu města 
na tento rok 880 ti síc. V 1. Výzvě bylo posou-
zeno 11 žádostí  o dotaci Programu 1, který je 
zaměřen na celoroční činnost a 14 žádostí  
o pořádání jednorázové akce. Přidělené dotace 
byly ve výši 500 ti s. Kč. Finanční požadavky 
žadatelů byly takřka 1,5 mil. Kč, tedy výrazně 
nad možnosti  městského rozpočtu. Samotné 
náklady na činnost a akti vity žadatelů činily přes 
4 mil. Kč. Z tohoto je patrné, že ze strany města 
jde o fi nanční příspěvek, protože většina 
nákladů spočívá na pořadatelích samotných 
a jejich základním vkladem je nadšení, bez 
něhož by se asi žádná akce nepovedla.

Je ale nějaká naděje jak navýšit fi nanční 
podporu ze strany města? Koncem loňského 
roku byla schválena novela zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která 

mění od roku 2012 způsob rozdělení výtěžku 
z loterijních a sázkových her. Významná část 
těchto prostředků je přidělena do rozpočtu 
obcí. Zmíněné prostředky ze státního rozpočtu 
byly v obcích v minulosti  přerozdělovány 
ve prospěch sportu, kultury a charitati vní 
činnosti . Tudíž nyní bude záležet na zastupite-
lích obce, aby tyto prostředky v rozpočtu obce 
přidělili na podporu činnosti  v oblasti  kultury, 
sportu, volného času i mimoškolních akti vit.

Protože máme v našem městě velmi akti vní 
organizace v oblasti  kultury, sportu a volnoča-
sových akti vit, věřme, že po navýšení fi nančních 
prostředků zkvalitní a rozšíří svoji činnost 
a osloví i další občany.
 

Pavel Janík

Město a jeho podpora kultury, sportu a volnočasových akti vit



Z města 3
Zastupitelstvo města schválilo přijetí  dotace 
z ROP Střední Čechy ve výši 8,3 mil. Kč na 
vybudování parkoviště P+R u nádraží. 
Otevírání obálek s nabídkami na zhotovite-
le stavebních prací v okolí nádraží (dopravní 
terminál, ulice Cukrovarská i P+R) proběhlo 
21. května. Tedy po uzavírce květnového 
čísla ČBZ, proto Vás o výsledku budeme 
informovat v příští m čísle. Zahájení prací 
předpokládáme v červnu či červenci.

Zastupitelstvo taktéž schválilo přijetí  dotace 
ve výši 450 ti síc Kč z Programu Leader 
Regionu Pošembeří na vybudování nové 
školní družiny v bývalém bytě školníka 
na hlavní budově ZŠ Žitomířská. Rada města 
již vybrala zhotovitele. Výběrové řízení 
s nabídkou 1,1 mil Kč vyhrála společnost 
Arnošt z Tismic.

Také výběrová řízení na radniční zahradu již 
skončila. Kovový plot bude opravovat pan 
Karel Procházka z Kostelce nad Černými lesy 
za 163,5 ti síce Kč a sadovnické práce prove-
de společnost Kejha Suk za 443,5 ti síce Kč. 
Více o projektu na htt p://www.cesbrod.cz/
item/radnicni-zahrada-pro-vsechny-10231

Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu na 
nově vybudovaný vodovod v ulici V Lukách. 

Byla vydána obecně závazná vyhláška 
o pohybu psů na veřejných prostranstvích, 
která jim nově umožňuje volný pohyb 
v některých lokalitách

Město nabízí k odprodeji dva volné byty ve 
věžáku o velikosti  1+1 za minimální cenu 900 
ti síc Kč. Menší byt již svého nového vlastníka 
získal. Rada města také vyhlásila záměr 
na pronájem bývalého foto studia 
v Suvorovově ulici.  

Stavební práce na úpravách třetí ho patra 
budovy úřadu čp. 56 na Náměstí  Arnošta 
z Pardubic se odkládají na letní měsíce 
z důvodu nedostatku investi čních fi nancí. 

Příprava vybudování chodníku v Tuchorazské 
ulici pokračuje schvalováním a podepisová-
ním smluv o výpůjčce pozemků. Tím město 
jako budoucí uživatel bude mít zajištěné 
právo nakládat s pozemky pod plánovanou 
stavbou chodníku.

Rada města doporučila vydat obecně 
závaznou vyhlášku o stanovení místního 
koefi cientu daně z nemovitostí  na 2 pro celé 
území města. O záležitosti  rozhodne na svém 
příští m zasedání zastupitelstvo města.

Příští  jednání zastupitelstva města se 
uskuteční ve středu 13. června od 18:00 
v nově otevřeném farním centru na Husově 
náměstí  č.p. 78. Na programu schůze bude 
mimo jiné schvalování závěrečného účtu 
za rok 2011, problemati ka nemocnice či 
projednávání regulace výherních hracích 
přístrojů.



Český Brod výrazně přispěl k ochraně životního prostředí                
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Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníko-
vých plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti  ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr 
a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos 
poprvé jsme získali certi fi kát vypovídající 
nejen o přínosech třídění televizí a počítačo-
vých monitorů, ale také o významu sběru 
drobných spotřebičů.

Studie jednoznačně prokázala, že zpětný odběr 
elektrozařízení má nezanedbatelný poziti vní 
dopad na životní prostředí. Zpětný odběr 
a recyklace např. stovky mobilních telefonů 
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní 
úsporná lednice za více než 4,3 roků provozu. 
Díky recyklaci jednoho notebooku dojede 
ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní 
automobil ujede téměř 100 km, nebo dojede 
k úspoře 392 litrů pitné vody.

„Z certi fi kátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti  ASEKOL vyplývá, že občané našeho 
města v loňském roce uspořili 226 MWh 
elektřiny, 11 445 litrů ropy, 982 m³ vody, 8 tun 
primárních surovin a zároveň došlo ke snížení 
produkce skleníkových plynů o 49 t (t CO₂ ekv.),“ 
popsal konkrétní úspory pro životní prostředí 
Ing. Rosti slav Vodička, vedoucí odboru 
životního prostředí.        

Když si uvědomíme, že například osobní 
automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny 
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná 
domácnost průměrně ročně spotřebuje 
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní 
čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí 
a přispívají tak k ochraně životního prostředí, 
zaslouží veliký dík.

Kristýna Šílová

Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Loni občané města Český Brod odevzdali 
k recyklaci 417 ks televizí, 170 ks monitorů a 5643 kg drobného elektra, celkem 
17 503 kg (zdroj dat fi rma Asekol).
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Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit 
vzdělávání zaměstnanců městského úřadu 
včetně volených zástupců územně samospráv-
ného celku a vytvoření efekti vního úřadu, který 
bude připraven poskytovat plnohodnotné 
služby občanům a plnit další povinnosti , 
svěřené mu v rámci výkonu veřejné správy 
i přenesených kompetencí státní správy.

Celkové plánované výdaje projektu jsou 
3.240.166,72 Kč, z toho poskytnutá dotace činí 
2.754.141,71Kč. Plánovaná doba realizace 
projektu je od 1. 11. 2011 do 30. 8. 2013. 
V tomto časovém úseku by mělo být proškoleno 
78 zaměstnanců a 19 zastupitelů města. 
Z plánovaných sedmi kurzů by mělo vzejít 
celkem 167 úspěšných absolventů.   

V rámci projektu již proběhla výběrová řízení 
na zpracování výběrového řízení 
na dodavatele služeb, které vyhrála společnost 
ML Compet, a.s. s nabídkou v ceně 18.000 Kč, 
na pořízení výpočetní techniky, které vyhrála 
společnost MSC-NET, s.r.o s nabídkou ceny 
za zařízení 119.502 Kč a na realizaci vzděláva-
cích akti vit, kde zvítězila společnost Tayllor & 
Cox s.r.o. s nabídkou v ceně 1.253.520 Kč.

Město ve dvou splátkách obdrželo část 
dotace ve výši 1.101.656,10 Kč. V únoru 2012 
byla pořízena výpočetní technika pro realizační 
tým a promítací plátno, dataprojektor a ti skárna 
v ceně 119.502 Kč. 

V dubnu 2012 proběhlo školení „ISO 9001 
manažer procesu“, které absolvovalo 76 účast-
níků. Cílem školení bylo vysvětlit pracovníkům 
veřejné správy vztah mezi tí mto implementova-
ným standardem a jejich pracovní náplní. 
Klíčovým přínosem bylo získání povědomí 
o své roli v procesním řetězci úřadu, jaké vstupy 
a pracovní nástroje jako úředník má a jaké 
výstupy jsou od úředníka vyžadovány. Další 
kurzy budou probíhat v květnu a červnu 2012. 

Podrobnosti  o projektu na www.cesbrod.cz 
a www.esfcr.cz.

Mgr. Klára Uldrichová, MPA a Iveta Peukerová

PROJEKT: “Vzdělávání a odborná příprava města Český Brod“     
Město Český Brod se stalo úspěšným žadatelem o fi nanční podporu z prostředků 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Tento projekt navazuje na potřeby vzniklé z právě probíhajícího 
projektu OP LZZ č. 53 „Moderní úřad Český Brod“ a je zaměřen na cíle, které jsou 
stanoveny výzvou OP LZZ č. 69 a jsou v souladu s cíli oblasti  podpory. 
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Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se vyjádřil k informaci o pořizování nového 
územního plánu města Českého Brodu a připojených obcí Liblic, Štolmíře a Zahrad 
pro budoucí období 2013 – 2025, plánu rozvoje územní výše zmíněných celků pro další 
2. období 12 let, navazuje na 1. období, které bylo schváleno zastupitelstvem města 
v listopadu 1997.
Určitě jste si v minulém roce všimli činností  i nás 
některých občanů a úředníků řešeného území 
při sčítání dopravních prostředků, hlavně osob-
ních a nákladních automobilů, 
které mají a budou mít určitě více vliv 
na životní prostředí, hluk, zplodiny, bezpečnost 
a zdraví nás všech. V tomto územním celku kde 
bydlíme, užíváme rekreaci a sportovní vyžití , 
někteří našli i zaměstnání. Doprava byla, je 
a bude důležitá pro naše žití  a měla by 
nám sloužit a ne nám život znepříjemňovat. 

O to více mě překvapilo, když jsem v březnovém 
Zpravodaji viděl barevnou mapku pro mnohého 
laika nic neříkající o novém obchvatu města – 
do návrhu ÚPD na příští  období 2013 – 2025. 
Tento návrh byl předložen i na dopravní komisi, 
už tam jsem zdůvodnil tento návrh nereálný 
z mnohých důvodů – podélný sklon, nepřijatel-
né vést rozvoj města do půd orné půdy 
1. a 2. bonitní třídy zákon o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu dle zák. č. 332/1993 Sb. 

Pouze možné doplňovat rozeklané hranice 
intravilánu, hlavně obchvat v terénu s přecho-
dem hlavního železničního koridoru Praha – Ko-
lín je nereálný, byl jsem osobně si prohlédnout 
celou trasu a vyfotografoval sporná místa likvi-
dace stávajících 2 dvojdomků u veterinární 
nemocnice, dále vedení v celé trase až na 
nepatrnou výjimku v Mexiku.  Další špatný 
návrh dávat obchvat na západní stranu 
od města podél obytné stáv. zóny většinou 
RD - veškeré exhalace, hluk, prach od západu 
jde do stáv. zástavby RD Českého Brodu! Kolik 
bude stát výkup zemědělské půdy a kolik tam 
pojede automobilů? Vážení, nepřijatelné 
a zásadně nesouhlasím! Občané, budete mít 
možnost se na to podívat.

Již před tí m jsem předložil architektovi ÚPD 
Českého Brodu p. Ing. arch. Myškovi svůj návrh 
obchvatu, který vychází z již předchozích 
dopravních studií VÚC (velké územní celky) 
v kraji, který odklání a řeší dnes dosti  zatí žený

Nový územní plán vyvolal řadu otázek…                                                      
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Návrh nového územního plánu města Český Brod není 2. obdobím současně platného 
územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Český Brod, pouze z něj koncepčně vychází. 
Platnost stávajícího územního plánu končí podle zákona nejpozději k 31. 12. 2015.
Výkres dopravy a samotné řešení dopravy je 
dílčí částí  ÚP, avšak částí  velmi důležitou. Je 
zřejmé, že bez návrhu realizace dopravního 
řešení by nemohly vznikat ani návrhy dalších 
zastavitelných rozvojových ploch, a to nejen 
pro bydlení, ale např. i plochy pro občanskou 
vybavenost, komerční plochy zajišťující nová 
pracovní místa, rekreační plochy atd.

Budoucí návrh dopravního řešení byl konzulto-
ván jak s dopravní komisí a odborem dopravy, 
tak s vedením města. Zpracovatel nového ÚP 
na pracovní schůzce dne 6. 12. 2011 popsal 
i všechny zdroje (strategický plán města, 
průzkumy a rozbory území, územně analyti cké 
podklady, záměry města, dopravní průzkum), 
z nichž čerpal během zpracování tohoto řešení.

Rozhodně ne veškeré nově navrhované silnice 
jsou vedeny do půd I. a II. bonitní třídy. Je však 
takřka nereálné do těchto kvalitních půd 

nevstoupit. S ohledem na ochranu zemědělské-
ho půdního fondu bylo naopak snahou 
v navrhovaných rozvojových plochách (nejen 
dopravních) jejich využití  minimalizovat. 

Návrh obchvatu, který vypracoval Ing. V. Klinde-
ra v době realizace stávajícího ÚPSÚ Český Brod 
(tedy v letech1995 -1998) byl vypracován 
za platnosti  tehdejších zákonů, vyhlášek, 
a tehdy platné nadřazené územně plánovací 
dokumentace (ÚP VÚC Pražský region). 
Dokonce i dnes platné Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, které ÚP VÚC 
Pražský region nahradily, doznaly značných 
změn. Dopravní řešení v novém územním plánu 
Český Brod vychází ze současně platných 
legislati vních a technických norem. Na odboru 
stavebním a územního plánování je kromě 
jiných k dispozici výkres podélných profi lů 
a výkres dopravy (ten je možné si prohlédnout 
i na webových stránkách města). 

tangenciální vztah Dl mimo Kostelec n. Č./l., 
kolem křižov. Praha, Kolín – Kostelec, dále 
po hranici kat. Liblice, Bylany, východně 
od Liblic, s křížením silnic na Bylany, na Lsti boř 
a na Poříčany s přechodem mostním o dvou 
polích (Šembera, trať Praha - Kolín) nad 
terénem 3 m, kolem pekárny (70 m západně) 
dále po stáv. polní cestě nad Traktorkou 
údolím kolem Zálužníku s přikloněním se 
k silnici na Kounice, jednáno se starostkou 
a v souladu s obchvatem Kounic, východně 
200 m od obce. Důležité: s minimálními 
nároky na zeměd. půdu východně od Č. Brodu 
(exhalace do polí). Celá trasa 7 km, z toho 
5,5 km v kat. Liblic, vše v kat. H 9, objekty dopor. 
pro dálniční provoz, důl. podélný sklon pouze 
max krátký úsek  300 m  - 4,3%, jinak plně 

vyhovující náklad. Dopravě, více jak 30% j.v. 
nákladové dopravy.

Náklad 7 km odhaduji na 0,5 miliardy včetně 
mostů přes údolí Šembery v dálničním 
provedení. Pro město velice přitažlivá výstavba 
dvou supermarketů, nedoporučuji další Tesco. 
Zátěž Koulova ul. dvojnásobná. Dodám pohyb 
celodenní na Koulově. Dále nesouhlasím se zří-
zením okružní křižovatky před ZZN skoro 10 000 
j.v. 16 hod. Interval ve špičce na okruhu 6 - 7 
sek, okruh nefunkční a k tomu vjezd a výjezd 
do ZZN. K tomuto záměru jsem již dávno dal 
protest, nikdo neodpověděl.

Ing. Vladimír Klindera

Komentář k článku Ing. Vladimíra Klindery
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Územní plánování není snadný proces, 
podstatné je však vnímat jej jako celek, řešení 
hledat komplexně s ohledem na udržitelný 
a harmonický rozvoj území.

Dne 3. 5. 2012, proběhlo společné jednání 
o návrhu ÚP Český Brod, na základě kterého 

mohou dotčené orgány a sousední obce ještě 
v zákonem stanovené lhůtě uplatnit svá 
stanoviska a připomínky k předloženému 
návrhu ÚP Český Brod.

Ing. Ilona Kunešová, 
Odbor stavební a územního plánování

Mohu potvrdit, že východní obchvat rovněž 
považuji za významnější. Odklání dopravu, 
která napříč celým Českým Brodem dnes musí 
projíždět, aniž by zde měla cíl. Tento obchvat 
však neřeší všechny dopravní potřeby 
a vztahy města, včetně pohybů dopravy cílové, 
která tvoří další významný podíl dopravních 
pohybů uskutečnitelných dnes pouze středem 
města nebo obydleným městským prostorem. 
Komunikace vedená po severním a západním 
okraji zástavby řešení nabízí a podstatně 
snižuje negati vní podíl dopravy u veškerých 
vnitroměstských ploch. Navíc nabízí důležité 
chybějící bezkolizní mimoúrovňové křížení 
s dráhou. 

V novém územním plánu (ÚP) představují obě 
nové komunikace nazvané „obchvat východní“ 
a „obchvat severozápadní“ komplexní ucelené 
možné výhledové dopravní řešení, přičemž je 
na dalších jednáních a průkazech, která trasa 
bude časově preferována, která bude vedena 
v návrhovém období a která jako možná 
výhledová rezerva. Obě mají své klady a své 
zápory, není bohužel jediné trasy ideální, jak by 
se na prvý pohled zdálo. To ale neznamená, 
že budou obě realizovány. Je možné, že po 
realizaci jedné trasy nebude delší dobu druhá 
potřebná. V textu ÚP je proto mj. také před 
proces povolení jakékoliv z navrhovaných 
komunikací předřazena povinnost zpracování 
podrobnějších dopravně – urbanisti ckých 

srovnávacích studií (obsahujících i hygienické 
a ekonomické aspekty a výpočty) včetně 
vyhledávání opti málních tras v podrobnosti  
a obsahu problemati ky a údajů, které ÚP řešit 
nemůže. I přesto však bylo v průběhu jeho 
tvorby zpracováno a prověřováno několik 
variant včetně podélných profi lů modelovaných 
tak, aby bylo co nejvíce eliminováno pronikání 
hluku z provozu do okolí. 

ÚP vznikal déle než jeden rok a je výsledkem vá-
žení (a vyvažování) množství skutečností  
a potřeb z oblasti  vývoje města: urbanizmu - 
funkčního a prostorového utváření města, 
demografi e, sociologie, občanského vybavení, 
hygieny prostředí, všech druhů technické 
infrastruktury, ochrany zemědělské půdy, 
krajiny, její prostupnosti , zeleně, tvorby 
územního systému ekologické stability, atd.

ÚP Českého Brodu je vytvořen k tomu, aby 
pohlížel do výhledu, a určil základní ideovou 
koncepci rozvoje území do budoucna. Je nyní 
před projednáváním dle stavebního zákona a je 
obvyklé, žepodle připomínek ještě dozná úprav. 
Mohu za sebe sdělit a slíbit, že veškerými 
připomínkami i náměty se seriózně zabýváme 
a budeme zabývat.

Ing. arch. Jaromír Myška, 
zpracovatel návrhu ÚP 

Komentář k článku Ing. Vladimíra Klindery
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Kdo předběhl Pošuka?                                                      

Několik kamarádů , kteří stejně jako další Českobroďáci vybíhají každý víkend do 
malebných zákoutí  ř íč ky Šembery, uskutečnilo běžecký závod, aby ukázali ostatním to 
nejlepší z celého údolí. Trať  dlouhá 16,5 km vedla po obou svazích malebného údolí 
a zdolávala 7 náročných stoupání a klesání s převýšením 500m. 
Odpoledne 28. dubna v 14:30 se na trať  
hlavního závodu vydalo 10 žen a 34 mužů. 
Každý závodník se musel poprat s nástrahami 
náročné trati  a s velmi teplým počasím. 
Všichni závodníci se úspěšně̌ dostali do cíle. 
Vítězem hlavní kategorie mužů se stal Jiří Mareš 
v č ase 1:18:27, mezi ženami zvítězila Anna 
Krátká za 1:30:02. Všem se naše náročná trať  
líbila a těší se na další ročník.

Před hlavním závodem byly připraveny i běhy 
pro děti . Nejmenší školáci běželi 100m, větší 
300m a velcí cca 1000m. Běhy se uskutečnily 
v Dolánkách na louce v blízkosti  startovací 
plochy, kde byly připraveny mimo jiné 
doprovodné programy a dílny pro děti . Děti  si 
zde mohly vyrobit postavičku lesního běžce 
„Pošuka“. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám 
s přípravou a organizací pomohli - Železářství 
Hlávka, o.s. Magráta, AutoMotoVelo, AlpinePro 
Český Brod, Region Pošembeří, Město Český 
Brod, ComGate, MUDr. Miroslav Palma.

Díky tomu, že některé náklady pokryli sponzoři 
a členové o.s. Magráta a dobrovolníci pomáhali 
bez nároku na odměnu, vybrali jsme ze startov-
ného přes 5 300 Kč do rozpočtu o.s. Magráta. 
Tato částka bude využita na realizaci tradičních 
“Dílen přes čtyři generace”, při kterých spolu 
tvoří děti  a senioři z čekobrodského penzionu 
Anna. 

Jirka Slavík, Petr Jirásek a Filip Ulík
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Alkohol, děti  a mládež                                                                   

Alkohol je legální, společensky tolerovanou 
drogou, se kterou se setkáváme v každodenním 
životě. Alkohol je natolik běžný, že se s ním děti  
setkávají už kolem desátého roku života. O pár 
let později si sami zvládnou alkohol obstarat 
a zkouší, co s nimi udělá. Alkohol je také nedíl-
nou součástí  diskoték a večerních zábav v partě.

Je jen malá pravděpodobnost, že se děti  stanou 
v této fázi experimentování závislými. 
Nebezpečí se skrývá v něčem jiném. Největším 
rizikem je, že děti  neznají svoji míru. Často 
různé druhy alkoholu míchají a vzájemně se 
předhání, kdo vypije více. Problém je i v tom, 
že děti  nevědí, jak v případě krize správně 
zasáhnout, anebo jsou ovlivněny strachem 
z rodičů.

V extrémních případech může dojít 
i k otravám, zadušení nebo úrazům. Jedním 
z účinků alkoholu je ztráta zábran, kdy má 
člověk pocit, že zvládne vše. Třeba i vylézt na 
vysoký strom, přeplavat rybník nebo řídit auto. 
Zvláště u dívek může dojít k nevyžádanému 

pohlavnímu styku s velmi rizikovými osobami 
bez jakékoliv ochrany. Alkohol hýbe 
i s emocemi, někdo může být nekontrolovatel-
ně agresivní, někdo plačti vý. Dochází 
ke zraněním na duši i na těle. Pod vlivem 
alkoholu se také mnohem snáze páchá drobná 
kriminální činnost. Je nutné si uvědomit, že tato 
rizika mohou mít celoživotní následky, nejen 
pro mládež samotnou, ale i pro její okolí.
Více na www.leccos.cz 

Denisa Průšová, vedoucí programů pro děti  a 
mládež O.s. LECCOS

V Českém Brodě probíhá několik preventi vních akti vit. O alkoholu se mluví ve školách, 
během preventi vních programů, např. prostřednictvím O.s. LECCOS nebo Městské 
policie. O alkoholu s dětmi diskutují také lektoři zájmových kroužků nebo pracovníci 
NZDM Klub Zvonice. Je však zapotřebí, aby k rozhovorům o tomto tématu byli vstřícní 
i rodiče. Mládež by měla vědět nejen to, že pít není správné, ale zároveň jaké následky 
může konzumace alkoholu mít a jak řešit případné krizové situace.

Několik základních doporučení pro mládež!
• Před tí m, než se vydáte pít, přemýšlejte o tom, jak se bezpečně dostat domů.
• Mějte s sebou někoho, kdo se neopije a dokáže zavolat záchranku.
• O sexuálních aktech se rozhodujte před tí m, než požijete první doušek nebo až vy 
 střízlivíte.
• Neodjíždějte nikam s člověkem, kterého neznáte. Když už to uděláte, domluvte si  
 s kamarádem, jak často budete hlásit, že je vše v pořádku a co má dělat, když se 
 neohlásíte. 
• Nemíchejte alkohol s drogami, nikdy nevíte, jakou reakci to může vyvolat.
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I letošní závod historických vozidel začal 
tradičně na náměstí  přehlídkou starých modelů 
aut a motorek. Milovníci těchto skvostů si 
skutečně přišli na své. Samotný závod odstarto-
val pořadatel Veterán Car Club v pravé poledne. 
Letošní trasa vedla do Kounic, Vykáně, 
Mochova, Císařské kuchyně, Přerova nad 
Labem, Semic, Kerska, Velenky, Chrástu, 
Poříčan a zpět. 
 
„Tento rok závodníkům přálo počasí, a tak účast 
byla veliká,“ řekl starosta města Jakub Nekolný 
a dodal, „jsem moc rád, že zde máme tolik 
šikovných spolků a organizací, díky nimž město 
žije, vyznavači vůně benzínu mezi ně 
dlouhodobě patří.“ 

A jaké jsou letošní výsledky? V kategorii 
motorek (rok výroby do 1945) se umísti l 
na 1. místě Vladimír Šitych na A16 z roku 1933, 
z aut se na 1. místě umísti l Petr Svoboda 
s Aero 30 z roku 1935. V motorkách (rok výroby 
před 1965) se na Jawa péráku z roku 1954 
umísti l na 1. místě Miroslav Záruba a z aut 
Marti n Žebro na Škoda 450 RC z roku 1958.

Absolutním vítězem na počet trestných bodů se 
v motorkách umísti l Miroslav Záruba a v autech 
Marti n Žebro. Nejlépe umístěnou ženou byla 
Eva Reimanová, nejstarším jezdcem byl Jaroslav 
Brych z Českého Brodu, nejstarší motorkou BSA 
770 E 28 z roku 1928 s jezdkyní Libuší Šulcovou, 
nejstarším autem byla Tatra 12 z roku 1929 
s jezdcem Petrem Brábníkem. Českobroďáky 
potěšilo pěkné 3. místo hasičské Pragy An 
z roku 1929 s jezdcem Miloslavem Oklešťkem.

Budeme se opět těšit na shledanou s nablýska-
nými karoseriemi a jejich fanoušky v příští m 
roce 2013.  

Kristýna Šílová

Kdo projel první cílem?  

Historie Českobrodského okruhu sahá až do první republiky. První ročník byl 
odstartován 12. května 1934. Samotnému závodu tenkrát předcházela soutěž 
spolehlivosti  bez rychlostního kritéria, která se jela týden před závodem. Trasa vedla 
z Českého Brodu do Tismic, Vrátkova, Kostelce nad Černými lesy, Krupé, Kleček 
a z Liblic zpět do Českého Brodu. Okruh musel každý závodník absolvovat sedmkrát. 
Průměrná rychlost byla 50 km/h. Pořádání závodů přerušila II. světová válka a k jejich 
obnově došlo až 6. ročníkem v roce 2002. 

foto: Tomáš Mukařovský

foto: Tomáš Mukařovský
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První čarodějnice pořádané o.s. Českobroďák se opravdu vydařily. Mimo jiné k tomu 
přispělo i krásné počasí.  Na hřiště v Žitomířské ulici svíti lo od dopoledních hodin až do 
večera sluníčko, a tak nic nebránilo přípravám ani průběhu akce. 
Přípravy probíhaly už od časného rána a během 
dopoledne na hřišti  vyrostla čtyřmetrová hrani-
ce, na kterou byla umístěna i látková čaroděj-
nice. Nedaleko velké hranice bylo připraveno 
ještě jedno menší ohniště na opekání buřtů. 
Čarodějnice by ovšem neproběhly bez podpory 
města Český Brod, fi rem Rákocy Garden a Janků 
s.r.o., kterým tí mto děkujeme.

Od čtyř hodin se začaly scházet děti  s rodiči a 

kamarády. V půl sedmé zapálili symbolicky pan 
starosta Nekolný a pan místostarosta Janík hra-
nici s čarodějnicí za přítomnosti  přibližně dvou 
set lidí. Kromě zapalování hranice byly pro děti  
uspořádány hry v létání na košťatech, ve kterých 
mohly získat krásné odměny. Hrami děti  prová-
děly dvě čarodějnice, kterých se ale děti  vůbec 
nebály a společně si soutěže moc užily. 

Pro návštěvníky bylo také připraveno občerstve-
ní - děti  se mohly osvěžit ve stánku limonádou, 
rodiče pivem či vínem a všichni si mohli zakoupit 
a na ohni opéct buřty či klobásy. Akce začínající 
ve čtyři hodiny se protáhla až do pozdního ve-
čera a celkový počet účastníků odhadujeme ke 
třem stovkám. 

Všichni se dobře bavili, ohlasy byly zatí m klad-
né a fotografi e si můžete prohlédnout na našich 
webových stránkách www.ceskobrodak.cz nebo 
na našem facebooku www.facebook.cz/ceskob-
rodak. Všem moc děkujeme za účast a těšíme se 
na příští  rok!

o.s. Českobroďák

Čarodějnice v režii Českobroďáka                                     
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Pálení čarodějnic skautského střediska Ing. Ládi Nováka                  
Čarodějnice jsme letos pálili nadvakrát. 
V pátek 27. dubna odpoledne vyrazili 
skauti  a skautky na tábořiště Pod kopcem 
Pohoř. Tam je čekal pestrý víkendový 
program. Zahráli si spoustu her, 
nacvičovali skok salta do matrací, v rámci 
tréninku na tábor si uvařili výborný oběd 
v kotlíku. A protože jim přálo počasí, 
čekala je stopovačka po okolí a v jejím cíli 
v Lipině i první letošní koupání. 

V sobotu večer pak nastalo tolik očekávané 
pálení čarodějnice, kterou si ale předtí m museli 
sami vyrobit. A že se jim povedla… V neděli je 
čekal úklid srubu a pak už hurá na vlak domů.
A protože víkendová čarodějnická výprava 
vyšla netradičně na termín ještě před skuteč-
ným datem pálení čarodějnic, mohli skauti  
i skautky doma 30. dubna zažít oslavy 
fi lipojakubské noci ještě jednou.

Světlušky a vlčata pálili čarodějnici v klubovně 
na Podzimku. Tam na ně v podvečer nejdříve 
čekal nelehký úkol. Zlý čaroděj nám toti ž ukradl 
chleba, hořčici i kečup, zkrátka všechny dobré 
přísady k opečeným buřtům. Po sobě nechal jen 
zprávu v šifrované obrázkové řeči. Jenže naše 
děti  jsou šikovné, zprávu vylušti ly a všechny 
ingredience byly zakrátko zpět v klubovně. 

Pak následovala tradiční jízda zručnosti  
na koštěti , kde děti  předvedly své letecké 
dovednosti  a získaly za to letecký průkaz 
na koště, a to v kategoriích od bezmotorových 
košťat pro jednoho pasažéra až po nadzvuková 
košťata a vysavače. A pak už přišel čas 
zapálit oheň i s čarodějnicí. Se soumrakem jsme 
si opekli buřty a před odchodem domů jsme si 
ještě sti hli zahrát pár her. 

V měsíci dubnu jsme ještě vyrazili na první 
letošní brigádu na tábořiště Pod kopcem Pohoř. 
24. dubna jsme oslavili 100 let skauti ngu jako 
skautský šátkový den. Jelikož nechystáme 
program jen pro děti , ale bavíme se i my 
dospělí, tak jsme vyrazili na chrudimskou Akci 
Vpřed a rovnou tam obsadili zlatou příčku. 
O tom se můžete dočíst na www.skaut7.cz.

Radka Novotná, 
skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Co se dělo v Kavárně U Madony?                                     

I v tomto měsíci se v příjemném prostředí kavárny uskutečnily dvě zajímavé kulturní 
akce: vyprávění Radomíra Špinky o Severní Koreji a pokračování již tradičního Večera 
poezie s Rudolfem Kvízem.

Ve čtvrtek 19. dubna se přišel s přítomnými 
posluchači podělit o své dojmy a zážitky z téměř 
ročního působení v Severní Koreji Ing. Radomír 
Špinka, člen ADRY, o. s., který pracuje na 
projektech v různých zemích už řadu let 
(např. v Indii, Afghánistánu, Pákistánu). 

Ve své přednášce nazvané „Severní Korea, 
země, kde se zastavil čas“, působivě hovořil 
za doprovodu fotografi í nejen o průběhu své 
mise, kterou bylo organizačně zabezpečit 
výstavbu školy v malém venkovském městě, ale 
i o místním způsobu života a poměrech 
v Koreji, o životě v Pchjongjangu, o vymývání 
mozků obyvatel stranou a vládou, o megaloma-
nii vůdce  Kim Čong-ila atd. Posluchači jen 
nevěřícně krouti li hlavou. Po téměř dvou 
hodinách „šílených“ informací se posluchači 
shodli na tom, že u nás v Čechách je ráj a vřelým 
potleskem se s panem Špinkou rozloučili. 
Ten přislíbil další přednášku, tentokráte 
o Bangladéši. 

Za týden, v pátek 27. dubna, jsme v kavárně 
pokračovali dalším setkáním z cyklů Večery 

poezie s panem Rudolfem Kvízem. Ten si 
tentokrát připravil pro svůj okruh posluchačů 
výběr z díla českého básníka Franti ška Halase 
(1901 - 1949). V první části  večera zazněly 
v jeho podání úryvky z básnických sbírek Sépie, 
Kohout plaší smrt, Staré ženy, Torzo naděje 
a v jejím závěru fragmenty z oslavného cyklu 
Naše paní Božena Němcová, který básník 
vytvořil v roce 1940 ke 120. výročí narození 
Boženy Němcové. 

V druhé části  večera pan Kvíz provedl 
posluchače lyrizovanou prózou Já se tam 
vrátí m, kterou básník v roce 1939 oslavil kraj 
svého mládí (Kunštát, Českomoravská 
vrchovina). Celý večer úžasný básnický přednes 
citlivě doprovázela na příčnou fl étnu paní 
Karolína Drašarová (pedagog ZUŠ v Českém 
Brodě). Všichni účastníci večera odcházeli 
pohlazeni na duši a již se těší na červnové 
pokračování cyklu Večery poezie.
     

Zdena a Petr Bouchalovi
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Sezóna 2012 začala pro sportovce z TJ Slavoj Český Brod další rekonstrukcí areálu - V+T 
mat arény. Minulý rok prošly rekonstrukcí dva antukové kurty, v tomto roce začaly 
úpravy na zbytku areálu. Na jaře letošního roku se naskytla možnost přemísti t část 
nepoužívané tribuny z Kuti lky na naše sportoviště. Tím jsme vytvořili dalších 60 míst 
pro příznivce nohejbalu, kterým bychom chtěli představit nohejbalová družstva 
v různých úrovních nohejbalových soutěží.
Muži „A“ v loňském roce prohráli baráž se 
Vsetí nem a sestoupili z Extraligy do 1. ligy. 
Mužstvo je oslabeno o J. Sýkoru (studium na VŠ) 
a M. Vedrala (hostování v Čelákovicích). Naopak 
se vráti li R. Chuchla, L. Červenka a hostující 
P. Voldřich.  Zkušenost a vyrovnaná sestava by 
měly být velkou výhodou v sezóně 2012. Vstup 
do jarní části  se klukům vydařil a po pěti  kolech 
jsou v čele tabulky 1. ligy. Trenér T. Cibulka si 
přeje skončit do 3. místa po základní části  
a poprat se o návrat do nejvyšší soutěže 
Extraligy. 

Ženy „A“ , hrající v nejvyšší soutěži v 1. lize, 
chtějí obhájit ti tul. Za družstvo nastupují 
i reprezentantky ČR, L. Vokáčová, L. Fischerová, 
L. Majerová, M. Chuchlová, J. Möglichová, 
a jejich dalším cílem je i kvalitně se připravit 
na MS, které se bude konat na podzim v Brně.

Muži „B“ postoupili do krajského přeboru. 
Jejich cílem je umístění ve středu tabulky. 

Družstvo doplňují i naši dva dorostenci, kteří 
současně hrají dorosteneckou ligu za družstvo 
SK Kotlářka Praha. Ženy „B“ hrající Pohár žen 
ČNS mají ambice na přední pozice. 

Žáci hrají soutěž formou turnajů. V dubnu jsme 
pořádali první ze 7 turnajů. Český Brod 
reprezentovaly 4 trojice, z toho se jedna 
umísti la na 6. místě.

Naše nejmladší „přípravka“ trénuje jednou 
týdně. Tyto hodiny jsou vyhrazeny dětem 
ve věku 3 až 8 let. Pro děti  dále pořádáme různé 
akce v podobě: Pálení čarodějnic, Dětský den, 
Mikuláše a další. Kromě mistrovských utkání 
můžete na našem sportovišti  navští vit i další 
akce, viz. kalendář uprostřed zpravodaje. 
Srdečně Vás zveme na naše utkání a předem 
děkujeme za diváckou podporu.   

Lucie Vokáčová 

Nohejbalisté vstupují do nové sezóny                                              
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Chvilku před 18 hodinou dorazil instruktor 
českobrodské lezecké stěny Jirka Slavík 
a krátce po něm se naše klubovna začala rychle 
plnit dalšími významnými hosty. Pozvání tak 
přijal například místostarosta Města Český 
Brod, či zástupci skautského střediska Ing. Ládi 
Nováka. 

Po krátké úvodní řeči a vřelém poděkování 
všem, kteří nás podporovali a s výrobou stěny 
nám jakkoliv pomáhali, přišel na řadu 
slavnostní přípitek a konečně tolik očekávané 
otevření stěny. Pepa stěnu pokřti l kapkou 
šumivého vína a ostatní si zatí m nadšeně 
prohlíželi nově zrekonstruované prostory. 
Nemálo očí spočinulo i na bohaté sbírce 
táborových fotek či starých kronikách.

Nápad postavit lezeckou stěnu pro naše děti  
vznikl přibližně před rokem. K jeho realizaci 

nám dopomohlo vypsání grantu České rady dětí  
a mládeže na podzim minulého roku. Hlavním 
cílem bylo zlepšit fi nanční gramotnost dětí  při 
vymýšlení a následné realizaci náročnějšího 
projektu a stavba lezecké stěny nám tak přišla 
jako výborný nápad.

Lezecká stěna nám tak ode dneška bude 
sloužit jako atrakti vní doplňkový program při 
našich pravidelných schůzkách a díky své 
mobilitě si její zlezení bude moci vyzkoušet 
i široká veřejnost na mnoha akcích, kde se naše 
středisko prezentuje.

Závěrem bychom rádi ještě jednou poděkovali 
všem, kteří nám pomáhali a při výrobě stěny 
nás podporovali. Nechť je smích a radost dětí  
to jediné, co bude naši lezeckou stěnu 
doprovázet... Foto na www.psohlavci14.cz

Honza, Psohlavci 14

Ve čtvrtek 19. dubna proběhlo ve večerních hodinách v naší klubovně slavnostní 
otevření nové lezecké stěny, na jejíž výrobě se v posledních měsících podíleli všechny 
děti , vedoucí i naši spřátelení známí.

Slavnostní otevření lezecké stěny                                                 

Nová okna sokolovně
Od pondělí 18. června bude až do odvolání uzavřen velký sál sokolovny, včetně přilehlých 
prostor, z důvodu výměny oken a údržby sálu a šatny. Tato akce je z části  fi nancována za pomoci 
programu Leader, vyhlašovaném MAS Region Pošembeří a vlastních zdrojů T.J. Sokol Český Brod.
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„Jen počkejte, až bude stát farní centrum...“, 
neopomene nikdy během hovoru zmínit páter 
Matúš Kocián a oči mu nadšeně zazáří. 
Ekumenická skupinka fandů kinematografi e má 
plnou hlavu fi lmového klubu a dohaduje se, jak 
a kam nejlépe umísti t promítací plátno, 
nadšení brigádníci již při vyvážení hlíny 
z podzemních prostor fary takřka cítí  vůni vínka, 
které budou labužnicky usrkávat v plánovaném 
farním sklípku. Děti  se těší na stolní tenis, 
fotbálek či hokej, zatí mco maminky debatují 
o projektu farní školky.

Farní centrum jsme pojmenovali „Oranžová 
zahrada“. Nebude tady rozhodně jen pro 
„tvrdé jádro“, bude otevřené všem. Kromě 
velkého sálu s kuchyní a dalším příslušenstvím 
bude možné využít i knihovnu s čítárnou, 
učebnu, klubovnu a goti cký vinný sklípek. 
Strach z toho, že by prostor neměl kdo využít, 

rozhodně nemáme. Vždyť například vánoční 
výstavu betlémů navští vilo na přelomu 
letopočtů víc než 1500 lidí. Při vernisáži se 
živým betlémem panovala výtečná atmosféra 
otevřenosti . 

Věříme, že taková atmosféra naplní i Oranžovou 
zahradu a navážeme tak na naši celkem 
úspěšnou snahu být v centru dění ve městě 
a na dosavadní spolupráci se všemi, kdo mají 
zájem něco budovat, bez ohledu na to, zda jsou 
věřící či nikoli. Co se u nás všechno děje, můžete 
sledovat též na www.farnostbrod.cz.

Slavnostní otevření a požehnání centra proběh-
ne 17. června 2012, kdy zároveň šesti ce našich 
farníků přijme svátost biřmování od pana kardi-
nála Duky. Přijďte to s námi oslavit!

Jan „Čáp“ Žák

Stavíme, vystavujeme, slavíme, opravujeme, zpíváme, hrajeme, tančíme, a protože už 
je nás všude plno vznikl projekt farního centra. Architektonický návrh zpracovali 
Ing. arch. Václav Hacmac a Ing. arch. Eva Daňková z Prahy, projektovou dokumentaci 
náš mladý nadějný Ing. arch. Dominik Landkammer a do přípravných prací, úklidů 
a brigád se zapojila spousta akčních farníků.

Oranžová zahrada aneb Farnost s centrem, farnost v centru            

Oznámení Městského úřadu
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o vystavení občanských průkazů a cestovních dokladů zejména 
pro osoby mladší 15 let jsme rozšířili úřední hodiny pracoviště úseku občanských průkazů 
a cestovních dokladů s platností  do 30.6.2012 následovně:

Pondělí  8,00 - 11,00      12,00 - 17,00
Úterý      8,00 - 11,00      12,00 - 14,00
Středa    8,00 - 11,00      12,00 - 17,00 
Čtvrtek   8,00 - 11,00      12,00 - 14,00
Pátek      8,00 - 11,00

Mgr. Klára Uldrichová, MPA



Fotbalové přípravky budují novou tradici na Kuti lce  

Memoriál profesora Jaroslava Pelikána                                                                                                                            
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První máj slavilo 23 družstev mladších přípravek 
fotbalem na Kuti lce. 8. května tu bylo 20 druž-
stev starších přípravek.  Přijeli z nejbližšího okolí 
– Přišimasy, Kolín, Pečky, ale i ze značné dálky – 
Havlíčkův Brod, Kladno, Mladá Boleslav. Byly tu 
budoucí hvězdy z týmů jako Slávia Praha či Vik-
toria Žižkov. 

A jak dopadly naše týmy? Vůbec se neztrati ly v 
obrovské konkurenci. Mladší přípravka prohrála 
v boji o třetí  místo se Slávií Praha A na penalty. 
Starší přípravka v „brodském“ derby o páté místo 
podlehla Havlíčkovu Brodu. Diváci, trenéři i děti  
si turnaj pochvalovali. V Brodě se jim líbilo. Z prv-
ního ročníku se stane tradice. Přijďte se podívat 
příští  rok 1. a 8. Května 2013.

Mladší přípravka
1. SK Zeleneč
2. FK Slavoj Kladno
3. SK Slávia Praha
4. SK Český Brod A

Starší přípravka
1. FK Kolín
2. FK Viktoria Žižkov
3. TJ Tatran Sedlčany
..
6. SK Český Brod 

Fotbalový klub si v loňském roce stanovil jako jednu z hlavních priorit MLÁDEŽ. V mlá-
deži vidíme budoucnost. Díky velkému nasazení a značnému úsilí týmu, který se o 
mládež stará, rodičů, podpoře města a partnerů, jsme naši práci završili organizací fot-
balového turnaje nevídaných rozměrů. 

15. ročník turnaje mládeže v šachu uspořádal 5. května v příjemném prostředí 
českobrodské sokolovny šachový oddíl T. J. Sokol Český Brod. Memoriál se hrál 
na paměť legendy českobrodského šachu prof. Jaroslava Pelikána, za jehož vedení bylo 
dosaženo největších úspěchů v 90leté historii šachového klubu v Českém Brodě, 
kterou si v letošním roce připomínáme. 
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Soutěž organizačně zajisti li a o hladký průběh 
soutěže se postarali vedle pisatelů těchto řádků 
další členové šachového oddílu Jan Fiala, 
Ing. Miroslav Urban, Ing. Ivan Koudelka, Ondřej 
Šedivý, Vít Brandejský a Stanislav Švec. 
Ke spokojenosti  všech přispělo i občerstvení, 
které provozovaly sestry Bízková, Farkašová 
a Fodorová.

O poháry, medaile a věcné ceny bojovalo 
63 chlapců a děvčat ve třech kategoriích, 
švýcarským systémem na 7 kol, 2x25 minut 
na parti i. Pro účastníky regionu Polabí byl turnaj 
také kvalifi kací pro Krajský přebor mládeže.

K presti ži turnaje přispěla účast tajemníka 
Městského Úřadu v Českém Brodě Ing. Aleše 
Kašpara, který byl přítomen závěrečného 
vyhlašování vítězů a předal ceny účastníkům 
tohoto klání. Poděkování patří Městu Český Brod 
za podporu turnaje. 

Výsledky:

Vítězem kategorie mladších žáků se stal Matěj 
Škrabánek (T. J. Sokol Nymburk) před Šimonem 
Jirouškem (Klub šachistů Říčany 1925) a Klárou 
Hlouškovou (DDM Kolín), která tak byla zároveň 
nejlépe umístěnou dívkou. 

V kategorii starších žáků získal 1. místo Lukáš 
Daňhel (Bohemians Praha), druhé Michal Škvařil 
(Bohemians Praha), na 3. místě skončil Miroslav 
Šťastný (Klub šachistů Říčany 1925). Josefi na 
Králová (TJ Praha-Pankrác) si vybojovala 
prvenství mezi děvčaty.

Mezi juniory byl nejlepší Marti n Vesecký 
(T. J. Sokol Kolín) před Patrikem Tesařem, 3. místo 
obsadil David Žigmund (oba T. J. Sokol Nymburk). 
Nejlepší juniorkou byla Alžběta Kubitová 
(ŠK Praha-Smíchov).

V základním kole Krajského přeboru mládeže 
zvítězili v jednotlivých kategoriích:

H,D10 : Matěj Škrabánek (T. J. Sokol Nymburk), 
H,D12 : Klára Hloušková (DDM Kolín)
H,D14 : Marti n Homola (T. J. Sokol Český Brod), 
H,D16 : Pavel Plechata (Uhlířské Janovice)
Cenu pro nejmladšího účastníka získala teprve 
pěti letá Barbora Jiroušková.

Dobře si v turnaji vedli i mladí šachisté 
domácího oddílu. Nejlepšího výsledku dosáhl 
Jaroslav Boháč, který v kategorii mladších žáků 
obsadil 4. místo a vybojoval si postup do fi nále 
Krajského přeboru mládeže. 9. místem v kategorii 
chlapců do 12 let si postup do Krajského 
přeboru zajisti l Stanislav Ježek a také Marti n 
Homola v kategorii starších žáků. Umístění 
dalších českobrodských žáků a žákyň: David 
Patočka 24., Kryštof Trojan 28., Veronika 
Homolová 32., Klára Musilová 36. a Štěpán 
Moravec 37. (všichni kategorie mladší žáci 
a žákyně).

Při pohledu na výsledky našich hráčů 
v turnajových tabulkách musíme brát v úvahu 
i to, že se turnaje účastnili jak ostřílení turnajoví 
borci, tak i ti , kteří se této královské hře věnují 
teprve několik měsíců. Potěšilo by nás, kdyby 
jejich úspěchy podníti ly zájem o šachy v řadách 
českobrodské mládeže. Zájemci se mohou 
přihlásit na úterních nebo pátečních trénincích 
pro mládež od 17:00 hod. v klubovně sokolovny 
(1. poschodí, zadní vchod).
Více na www.sokolceskybrod.cz
                                                                          

Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný
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Byla to již druhá příležitost, kdy se kovová 
konstrukce proměnila v alternati vní výstavní 
plochu. Loni v květnu ji zdobil PET orchestr 

a letos byla útočištěm pro šneky. Obrázky 
doplňovala instalace keramických ulit a mušlí. 
Děti  byly nadšené, že si mohly vystavené 
objekty pohladit a pochovat. 

Výstava vyvrcholila „šnečím pokladem“. 
Pro každou třídu připravily maminky z Klubu 
rodičů a přátel MŠ Letadýlko krabici plnou 
sádrových odlitků (mušle, šneci, motýlci a jiná 
havěť). Z dětí  se tak stali na chvíli archeologové 
a ukrytý poklad si museli vykopat z pískoviště. 

Alice Jirásková, 
Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko

Ve čtvrtek 19. dubna se na zahradě školky MŠ Letadýlko přemnožili hlemýždi pestrých 
barev a tvarů. Stará prolézačka se během chvilky proměnila v „Šnečí muzeum“, které 
výtvarnice Lucie Ulíková zaplnila obrázky a keramickými objekty. Práce žáků výtvarné-
ho oboru ZUŠ doprovázely také dekorované papírové ulity dětí  MŠ.

Šnečí výstava s hledáním pokladu                                           

Při vyprávění příběhu o zahrádce, kterou ze 
zimního spánku probouzí jarní sluníčko, si děti  
vyrobily vlastní sluníčka, pohybem vyjádřily 
probouzející se přírodu a namalovaly každé 
svou květi nku. Pro ni pak vytvářely z mechu, 
kamínků a větviček útulné zahrádky. 
Na pomyslném paloučku vznikla zahrádkářská 
kolonie plná originálních květi nových koutků. 
Na závěr si každý mohl prohlédnout výtvory 
ostatních zahradníčků a nahlas sdělit své dojmy 
ze společné práce. 

Děti  odcházely spokojené a vyrobená sluníčka 
i namalované květi nky si odnesly domů. Navíc 
ještě každé dostalo kelímek s hlínou, semínko 
lichořeřišnice a úkol vypěstovat doma 
skutečnou rostlinku. Zahrada si naposledy 
ospale zívla a probudila se do jara plna 

očekávání, jaké proměny ji letos čekají …

Štěpánka Šoupalová, 
Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko

Ve středu 11. dubna se děti  a rodiče sešli, aby společně ze zimního spánku probudili 
zahradu. Průvodkyní odpolednem se jim stala paní učitelka Bašusová, která malé 
i velké vedla 

Děti  a rodiče probudili zahradu v MŠ Letadýlko
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Interiéry mateřské školky Letadýlko ožívají. 
Tentokrát nejen štěbetáním dětí , ale také 
svěžími jarními barvami na stěnách tříd. 
Největší jásot u malých a velkých vyvolávají 
autorské malby výtvarnice Lucie Ulíkové, které 
v každé ze tříd navozují jedinečnou atmosféru. 
Jednou je to laskavý koloniál a rozkvetlá louka, 

jinde zase rybárna v malebném přístavu či 
tajemný les a bylinkářská chýše.  Chybět nesmí 
moti v k MŠ těsně přiléhající železnice v podobě 
zapadlého nádražíčka a oblíbené lokálky. 

Nechte se vtáhnout do nálady tříd alespoň 
prostřednictvím naší malé fotoreportáže:

Jaro přineslo do MŠ Letadýlko barvy                                                                                      

Cvrčci

Bobříci

Dráčata

… a „Medvíďata“ se těší na tajemný les a bylinkářskou chýši.

Proměna interiérů MŠ Letadýlko v Českém Brodě je z velké části  fi nancována z dotačního 
programu LEADER z Programu rozvoje venkova, který administruje místní akční skupina 
Region Pošembeří, a spoluúčastí  města Český Brod.

Informační centrum se přestěhovalo
Informační centrum má od 15. května novou kancelář v přízemí budovy čp. 56 na Náměstí  
Arnošta z Pardubic (druhá budova Městského úřadu). Všechny služby, e-mailové i telefonní 
kontakty zůstávají zachovány. Vstup do podzemí a do galerie Šatlava umožníme na požádání.
Provozní doba: po, st 8.00 – 11.00; 12.00 – 17.00h, út,čt,pá  8.00 – 11.00; 12.00 – 17.00h, 
sobota (květen – září) 9.00 – 12.00h. Tel. 321 612 217 – 9, www.cesbrod.cz/infocentrum
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Benefi ční veselice -  Myšárna                                                     

Závody sokolské všestrannosti 

Školská rada a SRPŠ ve spolupráci s T. J. Sokol Český Brod pořádala 14. dubna v sokolov-
ně Benefi ční veselici „Myšárna“. Účelem veselice bylo získat startovací fi nanční obnos 
na výměnu oken v historické budově školy v Tyršově ulici. 
Všichni žáci školy donesli svým rodičům 
pozvánku na zábavu. V osm hodin byla 
sokolovna slavnostně vyzdobena, účinkující 
i kapela byli připraveni, veselice mohla začít. 
V úvodu večera proběhla čtyři vystoupení. 
Nejprve zatančily Myšičky Anety Fodorové 
z Tanečního studia Evy Petráskové. Po sérii 
písní svou sportovní zdatnost předvedla 
děvčata ze sportovní gymnasti ky Jany Bízkové, 
další přestávku vyplnily tance žáků osmé třídy 
opět pod vedením Jany Bízkové a nakonec nás 
svým tanečním umem potěšily tanečnice ZUŠ 
studia pro dospělé. Hostům se vystoupení líbila, 
pak už se věnovali své vlastní taneční produkci. 

Přestože účast nebyla nijak vysoká, vybralo se 
celkem 22 050 Kč a ohlasy na akci byly 
kladné. Dle hesla: Nemusí pršet, stačí, když 
kape, věříme, že podobných akcí přibude, že se 
nás pro dobrou věc zapojí více a žáci naší 
školy se nových oken přeci jen dočkají. 
Děkujeme všem zúčastněným, ale také těm, 
kteří se přímo nezúčastnili, pouze přispěli 
zakoupením vstupenky nebo zasláním 
peněžního obnosu na účet SRPŠ. 

 Hana Fodorová a Jana Bízková

Již tradičně se zúčastnil oddíl sportovní 
gymnasti ky z T. J. Sokol Český Brod závodů 
v sokolské všestrannosti . V tomto sportovním 
klání musí závodníci ukázat svou sportovní 
všestrannost v těchto odvětvích: sportovní 
gymnasti ka, šplh, atleti ka a plavání. 

Koncem března jsme vyjeli do Poděbrad 
na gymnasti ku a šplh, kde děvčata vybojovala 
ve třech kategoriích dvě první místa, dvě druhá 

a jedno třetí . V dubnu nás čekala v Mělníce 
atleti ka - čtyřboj a plavání. I zde se skvěle 
umísti la. V celkovém hodnocení za celou župu 
Barákovu postupují z našeho oddílu 
na republikové klání do Brna - Veronika 
Vomáčková a Marie Vohánková za I. kategorii 
mladších žákyň do 10 let. Držíme pěsti  
a přejeme štěstí !

Jana Bízková, náčelnice T.J. Český Brod
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Chceme mít hezké okolí školy, pomůžete nám?                                         
V pondělí 23. dubna jsme ve škole slavili Den Země, i když svátek naše Země podle 
kalendáře oslavila už v neděli. Den Země ve škole byl plný akcí a soutěží. Nejprve jsme 
malovali a psali vzkazy planetě Zemi na dlážděné ploše kolem školy. Byly vyhodnoceny 
naše třídní EKOkodexy a také soutěž O nejzelenější třídu – třídu s největším počtem 
živých rostlin. Do soutěžní komise se zapojila také paní Tučímová z MěÚ, za což jí moc 
děkujeme. 

Poté jsme přivítali návštěvu ze Záchranné 
stanice pro hendikepovaná zvířata z Pátku, 
ukázali jsme všem přítomným naši nově 
vybudovanou zahrádku i s krásným skleníkem, 
prvňáčci si již dle naší školní tradice zasadili svůj 
strom a na závěr svátečního dopoledne jsme si 
opekli buřtí ky. 

Protože chceme mít okolí školy pěkné a čisté 
a všechny naše dosavadní pokusy zatí m vždy 

skončily dříve či později rozbitými koši, 
utrhanými igelitovými pytli a našim 
nekonečným uklízením odhozených odpadků 
od procházejících strávníků z jídelny, popř. 
špinavou zdí jídelny a školy, vyvěsili jsme 
v areálu školy a jídelny vlastnoručně namalo-
vané plakátky upozorňující procházející lidi, že 
máme rádi okolí školy čisté. Tímto jsme všechny 
poprosili, aby nám v tom pomohli.  Také jsme 
zde rozmísti li vlastnoručně pomalované, 
barevné, veselé kbelíky na odpadky, aby už 
nikdo nemusel odpadky házet po zemi. 

Takže až půjdete kolem naší školy, používejte 
naše malované koše, ať nám hezké prostředí 
kolem školy vydrží!      

Ekotým ZŠ a PrŠ Český Brod

Každý rok probíhá udělování cen pro knihy. Měl 
jsem štěstí  a mohl jsem se zúčastnit této 
slavnosti  spolu s dětmi z knihovny v nedalekých 
Čelákovicích.  Měli jsme možnost vidět Miloše 
Kratochvíla (Pachatelé dobrých skutků), Ivonu 
Březinovou (Saxána a Lexikon kouzel), Evu 
Prchalovou (Hromnice) a další spisovatele 
a ilustrátory. Celé udělování moderovaly děti  
z DTA (Dětská ti sková agentura). Bohužel, 
někteří autoři se ze závažných důvodů nemohli 
dostavit. A jak to dopadlo? 

První cenu dětí  dostala kniha Deník malého 
poseroutky: Psí život.

Cenu učitelů za přínos k rozvoji čtenářství získal 
Listonoš vítr (Radek Malý) a Uzly a pomeranče 
(Iva Procházková).

První cenu knihovníků SKIP (Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků) vyhrála Historie 
Evropy (Renáta Fučíková, Daniela Krouperová).
Po udělení cen začala autogramiáda. Někteří 
z nás dostali brožurku s ukázkami z nových knih 
Miloše Kratochvíla.

D. Spurný, 8. A, ZŠ Tyršova

Udělování cen knihám                



24 Ze společnosti

V rámci grantového projektu „Zvyšování sociálních dovedností  k maximální možné in-
tegraci a inkluzi“, který probíhá v letošním roce na naší škole, jsme v pondělí 7. května 
vyrazili na exkurzi do Perníkového hejtmanství v Rábech, hrad Kuněti ckou horu a far-
mu pod Kuněti ckou horou. 
Navští vili jsme muzeum perníku, pracovali jsme 
v tvůrčích dílnách v Perníkové chaloupce, kde 
jsme si každý vyrobili pod dohledem trošku fou-
saté Ježibaby svůj vlastní perníček, poznávali 
jsme zvířata na farmě, rostliny v krásné přírodě 
pod Kuněti ckou horou, pozorovali okolí z krás-
né vyhlídky u hradu Kuněti cká hora. Viděli jsme 
až do Pardubic a dokonce ti  bystroocí viděli i 
Hradec Králové nebo hodně v dálce Krkonoše, 
opékali jsme buřtí ky, obědvali v restauraci a uží-
vali si všichni společně krásného jarního dne. A 
na závěr bylo ještě jedno překvápko při cestě 
domů. 

Dík patří všem, kteří nám tento den vyplnili 
množstvím zážitků a nových poznatků, např. 
panu Ježidědkovi, který nám objasnil, jak to 
vlastně bylo s Jeníčkem a Mařenkou v pohádce 
O perníkové chaloupce, lektorům, kteří nás ce-
lým dnem provázeli, zaměstnancům restaurací, 
kteří zajisti li, abychom neměli hlad, pánům řidi-
čům, kteří nás bezpečně vozili a i všem ostatním 
zde nejmenovaným, kteří se přičinili za prima 
strávený den.

žáci IV. třídy, ZŠ a PrŠ Český Brod

Byli jsme v Perníkové chaloupce                                                            

V páté třídě jsme začali s první vlasti vědnou 
učebnicí od pravěku po středověk. Druhá 
vlasti vědná učebnice začínala národním 
obrozením a končila současností  a také velmi 
proslulým bývalým prezidentem České 
republiky Václavem Havlem. S paní učitelkou 
jsme si udělali také výlet do Prahy, kde jsme 
se procházeli po různých památkách, jako jsou 
Pražský hrad, Loretánské náměstí , Karlův most 
a Staroměstské náměstí , na kterém stojí Orloj.

Navští vili jsme i muzeum voskových fi gurín, kde 
byly postavy od Mistra Jana Husa až po 
Michaela Jacksona. Byl to krásný výlet! 

Ve škole jsme potom namalovali známé 
osobnosti  od pravěku po současnost a tí m jsme 
se rozloučili s dějinami. 
                                                                                                         

A. Spurná, 5. A, ZŠ Tyršova

Historické osobnosti  v našich hodinách vlasti vědy                     
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Tenisovému oddílu TJ Slavoj Český Brod se na podzim loňského roku podařilo 
uskutečnit plán výstavby přetlakové tenisové haly. Tato hala, kterou dodala fi rma 
Callipso a jejíž fi nancování je výhradně v režii tenisového oddílu, byla vztyčena přes 
kurty č. 6 a č. 7 a umožnuje tak na těchto dvorcích celoroční hraní. 
Díky nejmodernější technologii haly 
(tříplášťové stěny, plynové vytápění, výkonné 
osvětlení) se nám podařilo na rozdíl od 
některých jiných oddílů zachovat její provoz 
i během období, kdy venkovní teploty 
dosahovaly spíše arkti ckých hodnot. 

I úspěšností  obsazení hodin v hale se 
můžeme jen chlubit, 85% lze považovat za více 
než uspokojivé. Díky všem těmto faktům 
můžeme již dnes konstatovat, že vybudování 
nové nafukovací haly v našem oddíle byl projekt 
velice úspěšný, jež má navíc obrovský přínos 
zejména pro mládežnický závodní tenis, 
který nyní v našem oddíle dosahuje výborných 
výsledků. Jako příklad vynikajících umístění 
v letošní zimní sezoně můžeme zmínit třeba 
vítězství Markéty Slivové na turnaji dorostenek 
pořádaném oddílem Tenis Cibulka nebo 
fi nálovou účast na turnaji v Poděbradech. 

Dalších skvělých výsledků dosáhl Michal 
Bauman v kategorii starších žáků (výhra 
na turnaji „O pohár Škoda Plzeň“, čtvrtf inále 
turnaje „A“ v Mostě a vítězství ve čtyřhře 
na turnaji TK Sparta Praha). Velkým úspěchem 
skončil i námi pořádaný turnaj mladších žáků, 
kde bodovali Jan Pučálka (fi nále dvouhry), Filip 
Kratochvíl (semifi nále dvouhry, vítězství 
čtyřhry), Jan Příhoda (vítězství čtyřhry) a Štěpán 
Kopecký (semifi nále dvouhry). Všem našim 
hráčům gratulujeme k jejich úspěchům 
a přejeme jim mnoho vítězných zápasů 
i v náročné letní sezóně, kde náš oddíl bude 
v mistrovských utkáních zastoupen ve všech 
věkových kategoriích a to v naprosté většině 
případů na té nejvyšší krajské úrovni.

Ing. Eva Kudrnáčová

Ohlédnutí  za zimní sezónou 2011/2012

Dne 24. dubna jsme se vydali na exkurzi 
do Muzea Policie ČR. V tomto muzeu se dovíte 
hodně o vzniku a činnosti  bezpečnostních sborů 
na území našeho státu, seznámíte se s historií 
známých kriminalisti ckých případů i s proble-
mati kou cizinecké a pohraniční policie, dále 
dopravní a letecké služby.

Při návštěvě muzea nestačilo pouze prohlížet si 
zajímavé exponáty. Ve škole jsme dostali 
předem zadání vypracovat úkoly v pracovním 
listu, který jsme museli nejdříve sami vytvořit. 
Pracovali jsme v týmech, takže vzájemná pomoc 
a dohoda byla nutná. Ve svém pracovním listu 

každá skupina zmínila exponáty, které ji nejvíce 
zaujaly. Většinou vítězily předměty dokumen-
tující trestnou činnost, dopravní nehody nebo 
vybavení kasařů, zbraně, střelivo, chemikálie, 
vyznamenání, stejnokroje a doplňky výstroje.

Součástí  úkolů pracovního listu bylo i naše 
hodnocení muzea. Většina z nás se shodla 
na tom, že exponáty jsou opravdu zajímavé 
a návštěvu tohoto muzea bychom každému 
doporučili. Odjížděli jsme plní dojmů.

žáci 9. B, ZŠ Tyršova

Muzeum Policie ČR
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Stříbrná medaile pro Vítka Sahulu                               
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Ve španělské Santa Susanně se 3. - 7. května letošního roku 
konalo Mistrovství Evropy mužů, juniorů a masterů v klasické 
kulturisti ce. Na šampionát se kvalifi koval i českobrodský 
spoluobčan Vítek Sahula a ve své kategorii získal ti tul vicemistra.

Ve třídě 4. B naší základní školy bylo v posled-
ních dvou měsících rušno. Povíme vám ales-
poň o něčem.
 
Při vlasti vědné soutěži jsme běhali po třídě 
a po chodbě a plnili úkoly ze zeměpisu naší 
republiky.  Poznávali jsme řeky, města, 
pohoří, zámky, ale i skládali puzzle mapy ČR. 
Zato v přírodovědné soutěži, na téma rostliny 
a živočichové v naší přírodě, jsme museli v co 
nejkratším čase poznat 25 rostlin a 25 živo-
čichů. Vítězové obou soutěží dostali diplomy. 

A v jeden krásný slunný den jsme vyrazili 
do Prahy Stodůlek, do středověkého 
skanzenu  Řepora. Toto místo získalo své jmé-
no tí m, že lidé, kteří tam žili, vykopávali koře-
ny léčivého řepíku lékařského.  Před více než 
600 lety lidé žili v dřevěných domech 
pomazaných hlínou, obdělávali pole a živili se 
kovářským nebo hrnčířským řemeslem. 
Uprostřed vesnice jsme si vyzkoušeli 
středověké hry. Byl to nádherný zážitek… 

Žáci 4. B, ZŠ Tyršova

Jak vidí tuto událost a svoji sportovní
budoucnost sám Vítek?

Na ME jsem startoval v kategorii klasická 
kulturisti ka juniorů. Na mezinárodní scéně 
jsem nebyl poprvé, účastnil jsem se již v roce 
2010 MS juniorů v Turecku za fi nanční 
podpory Města Český Brod. Zde jsem obsadil 
pátou příčku. 

Od té doby jsem stačil nabrat nějaké to kilo 
svalů a celkově zkvalitnit postavu. Moje úsilí 
splnilo očekávání. Vše dopadlo podle plánu. 
Forma byla dobrá a já obsadil ve Španělsku 
stříbrnou příčku v konkurenci deseti  
závodníků z celé Evropy. Je to můj první 
mezinárodní úspěch a jsem velmi hrdý, že se 
mi to podařilo.
 
Trénuji již sedmým rokem, a pokud zdraví 
bude i nadále sloužit, rozhodně nehodlám 
přestat. Moje plány na další přípravu na sou-
těž se budou odvíjet od fi nančních možností .

Nejbližším lákadlem 
je příprava na Mist-
rovství světa, které se 
bude konat na podzim 
v Maďarsku. Tuto pří-
pravu jsem absolvoval 
bez jakéhokoliv stálé-
ho sponzora, a tak to nebylo zrovna nejlehčí. 
Tímto bych chtěl moc poděkovat svým rodi-
čům, kteří mi velice pomohli jak fi nančně tak 
v psychické podpoře. Další, komu patří velký 
dík, je můj trenér Slávek Vinogradov a sparin-
gové Jarda Pažout a Pavel Balog. 

Moti vace pro účast na MS v Budapešti  je tedy 
určitě veliká, a proto Vítkovi přejeme zdraví 
v přípravě na šampionát a další úspěch 
ve vlastní soutěži.

Ivana Nývltová, IC Město Český Brod, 
a Vítek Sahula

Dřevnice u Říčky                                       
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V květnu jsme se zúčastnili tradičních sportovních klání pro základní školy. Prvním byl 
MC Donald Cup, což je fotbalový turnaj pro 4. a 5. ročníky. Turnaj se uskutečnil v Kolíně 
na umělém trávníku. 
Náš tým tvořili: Cenigr Jan, Pučálka Jan, 
Šebesta Jakub, Mráček Dominik, Fulop 
Christi án, Slavík Jakub, Koula Vojtěch, 
Filipovič Filip, Mučka Marti n, Řípa Ondřej, 
Černý Ondřej, Pekárek Vojtěch, Tříska 
Bohumil. V základní skupině jsme porazili 
všechny soupeře a postoupili jsme 
do fi nálové skupiny. Zde jsme podlehli ZŠ 
Kostelec n. Č. L. (pozdější vítěz) a 7. ZŠ Kolín. 
Zbylé soupeře jsme porazili a celkově jsme 
obsadili krásné 3. místo.

Další soutěží byl atleti cký Pohár rozhlasu. 
Soutěž družstev pro chlapce a dívky 8. - 9. 
ročníků a 6. - 7. ročníků. Dne 25. dubna 
proběhl závod starších kategorií, kde dívky 
vybojovaly 4. místo ze 14 škol a chlapci 

obsadili 6. místo ze 14 škol. Nejlépe se 
dařilo: Markétě Slivové -1. místo 800m 
a 3. místo na 60 m, Kristýně Oubrechtové - 
3. místo na 800m.

Mladší žáci a žákyně měli své závody 10. květ-
na a mladší chlapci dosáhli skvělého 2. místa 
ze 17 škol a získali pro školu stříbrný pohár. 
Dívky obsadily v silné konkurenci 18 škol vý-
borné 8. místo. Nejlepšími závodníky byli: Mi-
roslav Smozhanyk - 1. místo v hodu míčkem a 
Miroslav Novák - 2. místo ve skoku vysokém. 
Více na www.zszitomirska.info.

Mgr. Jiří Slavík a Mgr. Jiří Chvojka, 
ZŠ Žitomířská

Sportovní výsledky na 1. ZŠ Žitomířská                                              

Sběr papíru
Dne 25. dubna se na ZŠ Žitomířská uskutečnila již tradiční akce „Sběr papíru“. Všechny třídy se 
velmi snažily a dohromady se po celé škole vybralo 8 996,5 kg papíru. Které třídy nasbíraly nejví-
ce? 1. místo: 2.A (1219,9 kg), 2. místo: 3.A (1059,8 kg) a 3. místo: 1.C (931,6 kg). 
 
Velký dík patří především dětem, rodičům, pedagogickému sboru, vedení školy a všem zúčast-
něným!

 Dana Pithartová, ZŠ Žitomířská
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Dubnové akce pro děti  v Městské knihovně
Začátkem měsíce dubna proběhl v Městské 
knihovně cyklus sedmnácti  literárních besed, 
na návštěvě mezi knihami se vystřídalo 331 
školáků z obou českobrodských ZŠ, ZŠ Poříčany 
a českobrodské Základní a Prakti cké školy.
Po krátkém jarním úvodu  a přečtení pohádky 
o Sněžence na děti   čekalo dvacet sedm 
záludných otázek s temati kou jara a všeho, co 
k jaru patří, např. poznávání jarních kyti ček, 
určování zvířecích mláďat, vysvětlování pranos-

ti k a různých historických pojmů (pec, nůše, 
necky) nebo doplňování jarních říkanek. Starší 
školáci ještě hledali dívčí a chlapecká jména, 
ukrytá v souvislém textu, a všichni se zapoti li při 
skládání nových slov z písmen slova SNĚŽENKA. 
Krátké přestávky mezi soutěžením děti  vyplnily 
recitací básniček, zpíváním písniček, ale i vyprá-
věním pohádek, jako odměnu si všechny třídy 
odnesly vybojovaný Sněženčin pohár, naplněný 
sladkostmi.

Ve druhé polovině dubna Městská knihovna 
připravila malé čtení, povídání a hraní 
s pejskem a kočičkou pro třídy Cvrčků, Dráčat, 
Medvíďat i Bobříků  z MŠ Kollárova. Děti  si 
nejprve poslechly ukázku z knihy Josefa Čapka 
Povídání o pejskovi a kočičce, aby si připomněly 
všechny přísady, které do dortu patří, správné 
suroviny jsme potom zamíchali v připraveném 
hrnci a nakonec jsme na magneti cké tabuli 
společně „upekli“ šesti patrový dort se 

svíčkami. Aby nikomu nebylo líto, že náš dort 
je jen papírový a nedá se ochutnat, upekli jsem 
pro naše malé návštěvníky něco sladkého 
na zub, navíc každý dostal jednoduchou 
omalovánku s pejskem a kočičkou. Na závěr 
samozřejmě nechybělo velmi oblíbené listování 
a prohlížení nových i starších obrázkových 
leporel a knížek. 

Eva Vedralová
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Laudin, Radek: Křížem krážem po stopách Járy Cimrmana

Traxler, Jiří: Život v rytmu swingu

Lindgren, Astrid: Jižní louka

Vydejte se s námi na výlety po stopách Járy Cimrmana a navšti vte poutní místa 
v České republice, kde tento velikán zanechal nějakou stopu. Možná tudy 
J. C. pouze projížděl, sehrál představení, přespal, kdo ví… Na každém takovém 
místě však lidé na jeho počest postavili například pomník, pamětní desku, odlitek, 
zkrátka chtěli si navždy zachovat vzpomínku. Ke každé události , která se dotýká 
J. C., se vztahuje příběh, se kterým se seznámíte v tomto průvodci, navíc zde 
najdete popis  a fotografi e nejzajímavějších míst, která jsou s J.C. spojena.

Memoáry významného skladatele, aranžéra a interpreta moderního českého 
swingu Jiřího Traxlera, spolupracovníka a přítele Jaroslava Ježka, R. A. 
Dvorského či Karla Vlacha. Jeho svobodomyslná povaha se nemohla smířit 
s atmosférou, která nastala po komunisti ckém převratu v roce 1948, a proto 
na počátku 50. let emigroval za okolností , které by samy o sobě stačily 
na detekti vní román. Po krátkém pobytu v utečeneckém táboře zakotvil 
v Kanadě, kde žil téměř padesát let až do své smrti  na podzim loňského roku, 
letos v březnu by se dožil 100 let. První verzi těchto pamětí  vydalo nakladatel-
ství Sixty-Eight Publishers manželů Škvoreckých v Torontu před více než třiceti  
lety. Sám Josef Škvorecký označil literární kvalitu Traxlerových memoárů 
za vynikající a v úvodu tehdejšího vydání napsal, že je řadí mezi tři nejlepší 
životopisné knihy, které se mu dostaly do ruky. K českému čtenáři se 
Traxlerovy paměti  dostávají poprvé v nezkrácené podobě s fotografi emi 
z rodinného archívu. 

Kniha Jižní louka českým čtenářům poprvé představuje čtyři pohádkově 
laděné texty, které Astrid Lindgrenová vydala již v roce 1959. Odehrávají se 
„za dávných časů, v dobách chudoby“ a spojuje je moti v dítěte 
ohroženého samotou, bídou, nemocí, vykořisťováním, které nalézá
 spojence ve vlastní fantazii a snění. Opuštěné děti  v těchto příbězích čelí 
lhostejnosti  či přímo nenávisti  v citově vyprahlém prostředí, autorka je však 
obklopuje bezpečnou hradbou rodičovské a přátelské lásky alespoň ve fi k-
ti vních pohádkových říších, kam lze uniknout před nevlídnou realitou. Vy-
právění Lindgrenové jsou prosta jakéhokoliv senti mentu, i když píše 
o silných emocích a nechává své hrdiny podlehnout smrti .

Knižní novinky
Výběr z knižních novinek za květen 2012 v ti štěné podobě si můžete vyzvednout přímo 
v Městské knihovně, kompletní přehled nových knih najdete na webu Městské knihovny 
www.knihovna-cbrod.cz.
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Ve sbírkách Podlipanského muzea v Českém Brodě se nacházejí čtyři nevelké aršíky 
ti štěných a nerozstříhaných mariášových karet (sign. CB 26607 HSD). Jedná se o jeden 
ze zdejších nejcennějších sbírkových předmětů, neboť tyto karty pocházejí už z druhé 
poloviny 16. století ! Z přírůstkové knihy se bohužel nedozvíme nic o okolnostech, 
za jakých se do muzea dostaly, ani o konkrétním místě jejich nálezu či předchozího 
umístění. 

Hrací mariášové karty, konzervované a přilepené na papíře           

Nesmí nás zmást, že obrázky jednotlivých karet 
jsou ti štěny pouze v černých liniích – v raném 
novověku bylo toti ž zvykem ti sknout většinu 
knižních ilustrací tí mto způsobem s tí m, že si je 
jejich majitel následně sám dovybarví vodový-
mi barvami podle své fantazie a libosti . 

Hrací karty byly vyráběny z papíru, který byl tra-
dičně slepován z několika vrstev, aby se docílilo 
vyšší trvanlivosti  a také neprůhlednosti  karet. 
Původní ruční malbu vystřídal během 15. století  
ti sk. Tisklo se z měděných desek a výroba hra-
cích karet tak byla i příležitostí  pro rytce mědi. 
Vznikají karty exkluzivní, umělecky hodnotné, 
určené náročným zákazníkům, ale v největší 

míře se výroba orientuje na masovou produkci. 

Co se týče moti vů, z karet se postupně ztrácí 
původní militantní prvek, přetrvává již jen na 
některých typech karet ve značně schemati zo-
vané podobě. Z dalších moti vů lze uvést ještě 
lovecké, žertovné i eroti cké.  Revers karet zůstá-
val původně nepoti štěný. Záhy se však ukázala 
neprakti čnost tohoto řešení: karty se špinily a 
umožňovaly snadné značení pro falešnou hru. 
Od 16. století  lze již sledovat reversy poti štěné. 
Jednalo se o variace nejrůznějších geometric-
kých a heraldických moti vů, jako byly čtyřlisty, 
lilie, apod. Na konci 16. století  se jako úprava 
zadních stran hracích karet začíná uplatňovat 
mramorování. 

V archivech se dodnes dochovalo poměrně 
velké množství hracích karet, a to jak ve formě 
jednotlivých karet, či jejich sad, tak i ve formě 
celých nerozdělených archů. U archeologických 
nálezů už situace tak příznivá není. Nálezy hra-
cích karet tvoří naprostou výjimku. Trvanlivost 
materiálu použitého k výrobě karet prakti cky 
vylučuje dlouhou životnost v prostředích zkou-
maných archeologickými prostředky. V této 
souvislosti  lze zmínit jeden nález z Pražského 
hradu. Pochází z Černé věže a byl učiněn sta-
vebními dělníky během rozsáhlých úprav v roce 
1872. Bylo zde nalezeno 41 hracích karet dato-
vaných do rozmezí 1606 – 1616, z nichž se do 
dnešní doby dochovalo 39. Karty jsou uloženy v 
archivu Pražského hradu.

PhDr. Vladimír J. Mrvík
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Letošní rok 2012 je rokem 150. výročí založení Sokola. V roce 1862 vznikla v Praze 
„Tělocvičná jednota pražská“.  Starostou byl zvolen Jindřich Fűgner a náčelníkem 
Miroslav Tyrš. Název Sokol se začal používat v roce 1864. 

Pozvání na XV. Všesokolský slet                                                             

Tato organizace neměla jen náplň tělocvičnou, 
ale vychovávala též k odpovědnosti  a vlastenec-
tví. Sokolské hnutí  sílilo a v roce 1882 18. června 
byl uspořádán 1. Sokolský slet. Další slety 
následovaly v letech 1891, 1895, 1901, 1907 
a 1912. I. světová válka omezila práci 
v jednotách, 253 tělocvičen bylo přeměněno
na lazarety. 

Vyhlášení Československé republiky 28. října 
1918 znamenalo i obnovení Sokola a období 
1. republiky bylo pro Sokol dobou největšího 
rozvoje. V roce 1920 byl uspořádán VII. 
Všesokolský slet, jehož se účastnilo téměř 
100 000 cvičenců včetně Sokolů ze 7 zemí světa.

Další slety byly v letech 1926, 1932 a 1938. 
II. světová válka přerušila činnost Sokola.
Po válce byla činnost obnovena a již v roce 1948 
s nadšením vystoupilo 585 000 cvičenců 
na XI. Všesokolském sletě. 

Po sametové revoluci v roce 1989 Sokol opět 
ožívá, následují slety v roce 1994, 2000, 2006 
a nyní ten patnáctý bude 1. – 6. července 
v Praze na Slavii na hřišti  Synotu v Tip Aréně. 
Aktuální informace se dozvíte na vývěsce 
Sokola. Naši členové od 3 – 80 let vystoupí 
ve skladbách „Člověče nezlob se - Jonatán - 
Česká suita – Kontrasty a Jen pro ten dnešní 
den“. Zveme všechny občany města.

Zdeňka Firbasová

29. září 1927 Václav Otakar Schneider se svým kamarádem odjíždí z nádraží v Českém 
Brodě do Prahy, přes Vídeň, Curych, Ženevu, Lyon do Marseille. Tak začíná jeho životní 
pouť s pár korunami v kapse a hlavou plno snů o dalekých zemích.

Českobrodský cestovatel V. O. Šnajdr                                                                        

Z Marseille odplouvá v podpalubí do Tunisu, 
Alžíru a Casablanky. Bez koruny, hladový, bez 
práce, začíná ve fosfátových dolech. V roce 
1928 pluje na Kanárské ostrovy a 1929 odplou-
vá do jižní Ameriky. Nedostal vízum a vrací se. 
V lednu 1930 pluje jako pomocný námořník 
do Liberie, Kamerunu, Gabunu a přes rovník 
do Konga. Vystupuje v portugalské kolonii 
Angola, v přístavu Lobito. Je rok 1930, začíná 
jeho dlouholetý život v Africe. Mluví již španěl-
sky, francouzsky, německy, hůře anglicky, učí se 
portugalšti nu. Příroda ho očarovala, tak zůstal 
s odvahou, těžkou prací, tropickými nemocemi 
a málo penězi. Rýžoval zlato, diamanty, 
pracoval v mramorových dolech. Zahajuje 
i obchodní podnikání, stěhuje se do Nové Lisboi. 
Zde jako zástupce Pražských veletrhů v Angole 

vybuduje i obchodní dům a prodává české 
motocykly Jawa a jiné zboží. Při toulkách 
přírodou přichází i na okraj pouště Kalahari, kde 
v roce 1948 vybudoval farmu, našel cihlářskou 
hlínu a otevřel malou cihelnu.

Koncem roku 1959 onemocněl. V roce 1963 
prodává farmu místnímu pivovaru a staví dům 
na hlavní třídě v Nové Lisboe. Začíná cestovat 
po Evropě. Při velkých politi ckých změnách 
v Angole odlétá s jedním zavazadlem do Portu-
galska. Od října 1972 žije v Lisabonu, v prosinci 
1981 odchází do domova důchodců, kde po ně-
kolika letech umírá. Takto končí jeho chlapecký 
sen a toulavý život. 

J. Karbanová
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Staré spotřebiče obsahují skryté hrozby i šanci na úspory. Odevzdat vysloužilý 
spotřebič k ekologické recyklaci na místě zpětného odběru znamená přispět k úspoře 
primárních surovin, ropy a elektrické energie. 

Nebezpečné látky a úspory                              

Kolekti vní systém ELEKTROWIN, který se o vyslou-
žilá elektrozařízení stará, spočítal, že od roku 2005 
díky zodpovědnosti  lidí došlo k úspoře desítek 
milionů litrů ropy a stovek milionů kWh elektrické 
energie. Umožnilo to důsledné využití  všech 
materiálů, z nichž byly spotřebiče před lety 
vyrobeny a které se díky umu zpracovatelů mohly 
stát druhotnými surovinami místo toho, aby 
skončily jako odpad.
 
Současné normy použití  nebezpečných látek 
v nových výrobcích prakti cky vylučují nebo je 
omezují na naprosté minimum tam, kde je ani 
moderní technologie zatí m nedokáží nahra-
dit. U starších spotřebičů, které už dosloužily 
a nyní se dostávají ke zpracování, se ale s nimi 
zpracovatelé stále setkávají. Právě proto je
důležité, aby své práci opravdu dobře rozuměli.

Vražedná trojice: kadmium, azbest, šesti mocný 
chrom

Při ochraně kovů před korozí, především v elektro-
technice, se například dříve hojně využívalo 
kadmium. To je toxická látka, která se do těla 
dostává potravou a dýcháním. Ukládá se 
především v ledvinách, ale také v játrech, která 
poškozuje. Může způsobit chudokrevnost nebo 
osteoporózu. Kadmium patří mezi karcinogenní 
látky.

Ve starých sporácích nebo pračkách se běžně 
používal azbest. Ten je silně karcinogenní. Jeho 
vlákna se při vdechování zabodávají do plic 
a postupně mohou vyvolat rakovinu plic nebo 
fi brózu. 

Další z nebezpečných látek, s nimiž si zpracovate-
lé musejí umět poradit, je šesti mocný chrom. Ten 
poškozuje dýchací cesty a může vést k perforaci 
nosní přepážky nebo k bronchiti dě. Jeho sloučeni-
ny mohou vyvolat rakovinu plic.

Tato nebezpečí si často neuvědomují různí 
amatérští  „recyklátoři“, kteří se snaží staré 
spotřebiče rozebírat a využít některé jejich části  – 
například kompresory z lednic nebo motory 
z praček.

Zpracovatelé musejí patřit ke špičce v oboru

Pro kolekti vní systémy zajišťující sběr a ekologické 
nakládání s vysloužilými spotřebiči je tedy velmi 
důležité, aby měly za partnery jen zpracovate-
le, kteří jsou špičkami ve svém oboru. Například 
náš největší kolekti vní systém, ELEKTROWIN a.s., 
v současné době spolupracuje se společnostmi 
AGM recykling  s.r.o., FERMET s.r.o., Charita 
Opava, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., 
Marketa-Remone s.r.o., MHM EKO s.r.o., ODAS 
ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Prakti k system 
s.r.o., Pražské služby, a.s., RESPONO, a.s., Rumpold 
s.r.o., Rumpold-T /chráněná dílna/ s.r.o., ŘEMPO 
HOLOUBEK PARTNER, S-FIRMA, s.r.o., STEELMET, 
s.r.o. a ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

Odevzdávejte na místa zpětného odběru 
kompletní spotřebiče! Chráníte tí m zdraví sobě 
i svému okolí! Seznam míst zpětného odběru 
naleznete na www.elektrowin.cz.

Elektrowin a.s.

Veškeré vyřazené spotřebiče z Vašich domácností  můžete zdarma odevzdávat ve sběrném místě 
odpadu v Palackého ulici 339, Český Brod. Drobné elektrospotřebiče můžete taktéž odevzdávat 
do červených kontejnerů, které jsou umístěny na sídlišti  Na Cihelně, v ulici Šafaříkova, v Liblicích 
na křižovatce ulic Školní - Bylanská a na podatelně MěÚ - nám. Arnošta z Pardubic 56.
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Filatelie jako zdroj zábavy a poučení je stará, jako poštovní známky samé, tedy asi 150 
let. Kouzlu zoubkovaných papírků podléhají již kluci i holky v dětském věku. Sbírání 
známek s sebou nese neomezené zdroje poznání. Historie, prakti cky všechny vědní 
obory, zeměpis, sport, prostě na co si vzpomenete, to naleznete na známkách a v tom 
si můžete rozšířit své obzory.

Také sbíráte známky?                                     

Prakti cky od samého počátku fi latelie se 
sběratelé sdružovali v klubech, kde získávali 
odborné vědomosti  a vyměňovali své přebytky 
známek. V Českém Brodě existoval první 
fi latelisti cký klub zhruba od dvacátých let 
minulého století  a svoji činnost klub vyvíjí 
dodnes. U jeho začátků stáli dva Franti škové, 
pánové Smrčka a Jásek, kteří se zapsali 
do historie klubu sice ne jako jeho zakladatelé, 
ale jako první akti vní účastníci fi latelisti ckých 
výstav. Prvně jmenovaný byl dokonce řadu let 
členem nejvyššího fi latelisti ckého orgánu 
v zemi, Svazu československých fi latelistů.

V jeho stopách pokračuje Ing. Jaroslav Petrásek 
jako člen stejného orgánu a také jako předseda 
komise fi latelisti ckých rozhodčích. Pan Petrásek 
je rovněž autor řady ti tulů fi latelisti cké 

literatury a vystavovatel exponátů, zejména se 
sportovní témati kou.

Českobrodský klub fi latelistů v současnosti  čítá 
okolo dvaceti  členů. Hlavní zájem je o pravidel-
nou dodávku nově vydávaných známek v Česku 
a na Slovensku. Členové mají zajištěnou 
kompletní dodávku v rámci tzv. novinkové 
služby. Klub nabízí odbornou pomoc, 
poradenství, půjčování fi latelisti cké literatury, 
katalogů a možnost výměny, koupě či prodeje 
fi latelisti ckých přebytků.

Jestliže patříte do řad fi latelistů nebo mezi 
ně hodláte vstoupit, kontaktujte předsedu 
klubu fi latelistů 01-18 v Českém Brodě 
na telefonu 739 033 170.

Klub fi latelistů Český Brod



1. ZŠ Český Brod 
Žitomířská 885 

 
pořádá v Galerii Šatlava 

 budova IC - nám. Arnošta z Pardubic č. 1 
 

31. května - 22. června 
 

 
 

 
 

Slavnostní vernisáž 
čtvrtek 31. května v 14:00 hod. 

  
Srdečně vás zveme 

 
Po a St 8 - 11, 12 - 17 hod. 
Út, Čt, Pá 8 - 11, 12 - 16 hod. 

                                  So 9 - 12 hod. 
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Crossword

Joke

Why do cows have bells? 
Because their horns don‘t work!

Sudoku

3 4 1 7 8 2 5 9 6
2 5 9 3 6 4 1 7 8
6 8 7 9 1 5 3 2 4
5 1 4 8 2 7 6 3 9
9 3 2 6 4 1 8 5 7
7 6 8 5 9 3 4 1 2
1 2 6 4 5 9 7 8 3
4 7 5 2 3 8 9 6 1
8 9 3 1 7 6 2 4 5

     1    8  2  5
 2    9     6       7     
   8     9  1       2  4
 5       8     7       9 
   3     6  4     8  5
              3  4
      6
 4  7       3  8  9
 8

obtí žnost - středně těžká

řešení tohoto SUDOKU

Translate all words and fi nd 
them in the grid. Words can go 
horizontally, verti cally and 
diagonally, backwards 
or forwards.

1. chléb 
2. máslo 
3. dort 
4. sýr 
5. kuře 
6. hranolky 
7. čokoláda 
8. sušenky 
9. vajíčko 
10. ryba 
11. kečup 
12. palačinka 
13. pepř 
14. pizza 
15. salám 
16. sůl 
17. obložený chléb 
18. párek 
19. cukr

 

 
Joke 
 
Why do cows have bells?  
Because their horns don't work! 
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Opti ka Aleš Novák
náměstí  Husovo 80
Český Brod 282 01

+420 321 679 924

www.opti ka-novak.cz

info@opti ka-novak.cz

Slzy – odborně nazývané slzný fi lm – jsou 
nedílnou součástí  kvality a komfortu vidění. Bez 
dobrého slzného fi lmu dochází k nepohodlí 
ve smyslu pálení, řezání a zčervenání oka. Je 
možné, že se tento stav dotkne i kvality vidění. 

Čím je tento stav způsoben? Slzný fi lm se skládá 
ze tří vrstev – složky lipidové, která udržuje 
soudržnost slz na povrchu, složky vodné 
a složky mukózní, hlenovité, která je produko-
vána buňkami rohovky a drží slzný fi lm na oku. 

Nejčastějším problémem je porušení tvorby 
složky lipidové nebo vodné. Tyto stavy jsou 
součástí  některých zdravotních obtí ží, jako 
například hypertenze nebo špatné funkce ští tné 
žlázy. U žen bývají součástí  hormonálních změn 
obzvláště v období menopauzy. 

Zvláštní kapitolou je poškozování těchto vrstev 
v rámci nadměrné práce s počítačem, kdy 
zapomínáme mrkat, stejně jako při nadměrném 
vypětí  například při dlouhodobém řízení 
motorového vozidla (typicky například, jestliže 
vyjíždíte na dovolenou a chcete dát „nocovku“ 
tj. jízdu přes noc) Typickým příkladem jsou 
i počínající prasbyopové. Laicky řečeno ti , 
kterým již „nestačí ruce když čtou“. 

Unavené podrážděné oči pálí, svědí, ští pou, 
ale co víc, dokonce, světe div se, mohou 
nadměrně slzet. Stav slzení je způsoben 
nadměrným drážděním rohovky při mrkání. 
Víčka dřou suchou rohovku a tí mto drážděním 
je vyvoláno slzení. Není-li však dostatečně 

kvalitní lipidová složka, slzy volně vytékají bez 
jakéhokoli účinku. Podrážděná rohovka 
vykazuje po obarvení fl uoresceinem typické 
změny, stejně jako je možné velmi jednodu-
chým testem určit, zda se tvoří dostatečně 
vodné složky. 

Co tedy se suchým okem?

Ideální je navští vit optometristu, svěřit se 
s problémem a již je na odbornících, aby si 
s vaším problémem poradili. Optometrista by 
měl určit, zda se jedná o zánět, alergii nebo 
sušší oko. Pokud se jedná o zdravotní 
komplikace, je povinen vás odeslat k lékaři. 
Jedná-li se o problém způsobený suchým okem, 
stačí dbát na doporučené rady a pořídit si 
umělé slzy bez konzervantů nebo slzný gel. 
Optometrista vám doporučí správný postup a je 
schopen vás průběžně kontrolovat. 

Tak, jako je automechanik schopen dobře 
opravit auto, květi nářka uvázat tu správnou 
kytku nebo kvalitní učitel naučit vaše dítě číst 
a psát, tak je optometrista schopen poradit 
s mnoha problémy, které se týkají vašich očí. 
I my dáváme auto do servisu k odborníkům, 
proto doporučujeme odbornou pomoc i pro váš 
zrak. 

V měsíci červenci nabízíme test vašeho slzného 
fi lmu zdarma – objednejte se v Oční opti ce 
Aleš Novák.

Proč slzí suché oko





Chcete změnu? Řekněte si o ní!
Myslíte si, že by nový zpravodaj potřeboval 
nějakou další úpravu? Víte jak ho vylepšit?

Stačí tedy napsat email či zavolat svoji 
připomínku a již v dalším čísle může být ná-
pad zapracován.

Je to na vás!

Telefon:

736 249 946
Email:
reklama@yeti -studio.cz

Webové stránky:
www.yeti -studio.cz
v sekci reklama / Českobrodský zpravodaj
dále pak stránka „Design factory“







Ale co když se vyskytnou komplikace, a ty jsou, 
a tomu věřte, v 80 % případů?

Prodej nemovitostí  se uskutečňuje v několika 
po sobě navazujících krocích:

Prodávající začne tí m, že nemovitost nafotí . 
Na kvalitě fotografi í záleží, člověk, který fotí  
nemovitosti  profesionálně, už ví, co a jak má 
vyfoti t. Potom je nutno nemovitost popsat, 
makléř již ví, co je podstatné, co v popisku 
rozhodně nesmí chybět a naopak, co je tam 
naprosto zbytečné a někdy i „škodlivé“.

Další věcí je zajisti t inzerci nemovitosti . 
Inzerovat je možno např. zdarma řádkovou 
inzercí v některých inzertních novinách. V době 
internetu ale lidé nehledají nemovitosti  tak, že 
si přečtou více než stručný řádkový inzerát typu 
„prodám byt v Českém Brodě po rekonstruk-
ci…“.  Zájemce zajímají právě i ty fotografi e - jak 
byt vypadá, zajímá je přesnější popis: lokalizace 
bytu – ulice, druh domu, patro, velikost bytu, 

je-li tam výtah apod. U domů je kvalitní inzerce 
ještě důležitější. Takže prodávající musí 
inzerovat na internetu a tam, kde je inzerce 
účinná, to obvykle stojí i nějaké peníze, jejichž 
výše je úměrná době inzerce. Pokud chce 
prodávající inzerovat na více placených 
serverech a inzeruje delší dobu, může inzerce 
vyjít i na ti síce korun.

Jakmile prodávající nemovitost zainzeruje, 
začnou mu zvonit telefony. Nestačí se divit, jaký 
je zájem o jeho nemovitost. 

Jenže v 95 - 100 % případů to jsou makléři 
realitních kanceláří, kteří chtějí tuto nemovitost 
získat do své nabídky. A mnohdy se tváří jako 
přímí zájemci, kteří se pozvou na prohlídku 
a pokusí se až na místě prodávajícího 
přesvědčit, že jedině oni mu tu jeho nemovitost 
prodají. Někteří neváhají jít tak daleko, že 
naslibují, že nemovitost prodají za mnohem 
vyšší cenu než je v daném místě obvyklá a mají 
„v rukávu“ nejlépe hned 2 zájemce. 

44 Podnikáme

Je jednoduché prodat nemovitost? Průvodce prodejem 
nemovitosti  - 1. část

Jsou lidé, kteří říkají, že si nemovitost prodají sami a neshledávají na tom nic těžkého. 
Ano, v některých případech to těžké není. Když nemovitost nemá žádnou právní vadu 
a téměř ihned se najde ideální kupec (tedy člověk, který má patřičnou hromadu peněz) 
a obě strany mají nekonfl iktní a férovou povahu, pak jde vše lehce. Stačí sepsat kupní 
smlouvu (i tak je lépe u právníka), sehnat odhad, podat daňové přiznání a zaplati t daň.  



Podnikáme 45

Leila Reality
Lenka Zwillingová & Ilona Cepková
+420 777 992 343
www.leilareality.cz
zwillingova@leilareality.cz

Dopadne to ale tak, že žádného zájemce 
nepřivedou a časem, možná i bez vědomí 
prodávajícího, cenu stejně sníží. Hlavně, že mají 
nemovitost v nabídce a jejich RK se může pyšnit 
počtem nabízených nemovitostí . 

Když se najdou přímí zájemci o nemovitost, 
pozvou se na prohlídku. Např. do bytu přijdou 
úplně cizí lidé a někdy nemusí mít vůbec zájem 
byt koupit, ale spíše si prohlédnout, co by se 
dalo později ukrást. Seriózní RK se snaží 
zájemce o prohlídku prověřovat a tí m toto riziko 
eliminovat. 

Samotná prohlídka spočívá v předvedení 
nemovitosti . Tady hodně záleží na umění 
makléře, případně prodávajícího. Řekněme si 
na rovinu, že sám prodávající je mnohdy spíše 
brzdou obchodu, i když své informace myslí 
dobře. Makléř se snaží před prohlídkou zjisti t 
přání a možnosti  zájemce a prohlídku potom 
směřuje právě tak, aby ukázal na přednosti  
nabízené nemovitosti , které by mohly být 
v souladu s přáním kupujícího. Zároveň 
ale nesmí zatajovat ani nedostatky, protože to 
by se mohlo v budoucnu vymstí t. 
 
A máme tady vážného zájemce. Pro RK je 
zájemce vážný ve chvíli, kdy složí rezervační 
zálohu. Když si ale prodávající najde zájemce 
sám, ten mu těžko složí rezervační zálohu 
a může se tedy stát, že si to zájemce nakonec 
rozmyslí, např. proto, že najde za 14 dní nějakou 
jinou nemovitost… A prodávající mezití m již 
odřekl všechny další případné zájemce a třeba 
již zaplati l právníka, aby připravil kupní 
smlouvu.

Nabídněte nám k prodeji Vaši nemovitost 
a my Vám nabídneme zcela komplexní 
služby ZDARMA - bez různých dalších 
skrytých poplatků. Klienti , kteří nám svěří 
zastoupení prodeje své nemovitosti , se 
nemusí vůbec o nic starat. 

Nemovitost vyfotí me, zainzerujeme, 
zařídíme vypracování potřebných smluv 
našimi právníky, zajišťujeme advokátní 
úschovu peněz, ve spolupráci s osvědčený-
mi kontakty v bankách jsme schopni vyřídit 
pro kupující hypotéku, protokolárně 
předáme nemovitost kupujícímu, jsme 
nápomocni v přepisu energií, zařídíme 
vyhotovení znaleckého posudku, podáme 
na příslušném fi nančním úřadě daňové 
přiznání k dani z převodu nemovitosti . 
V případě zájmu zařídíme i pojištění 
nemovitosti . 

Zabýváme se také prodejem zadlužených 
nemovitostí  s exekucemi, nebo výkupem 
nemovitostí . 

Volejte 7 dní v týdnu.



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
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www.automalcev.cz

Máte zájem o svůj článek?

Pokud máte zájem o inzerci 
jakéhokoliv typu, stačí se ozvat na  
jeden z níže uvedených kontaktů.

Nabízíme vysoce individuální 
přístup, takže vyjdeme vstříc 
přesně vaším potřebám!

Telefon:

736 249 946
Email:
reklama@yeti -studio.cz

Webové stránky:
www.yeti -studio.cz



AUTODOPRAVA
- kontejnery -

sutě, odpad, písky
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
multikára, Avia, Liaz, Iveco
zemní - výkopové práce - demolice

mobil: 603 242 142
tel.: 281 931 419, fax: 291 931 512

   www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Pa l a c k é h o  4 9 1 ,  Č E S K Ý  B R O D  •  t e l e f o n :  7 7 3  3 6 0  0 0 8  
e -mail :  okna@okna.eu • www.okna.eu

Z první „pětky“ v ČR Vám ve standardu 
 v l e p ov a n é i z o l a č n í  t r o j s k l o, 

 t r o j i t é  s t ř e d o v é  t ě s n ě n í 

 a špičkový meziskelní rámeček

dodá jen Slovaktual.
-V
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Proč si nechat udělat rozbor vody?

Záchrana v pravou chvíli

AQUA PRO Service s.r.o.

+420 724 505 567
www.vodaprozivot.eu
info@vodaprozivot.eu

Voda je ovlivňována nebezpeč-
nými a škodlivými látkami, 
které se vsakují do povrchových 
a podzemních vod ze : septi ků, 
netěsné kanalizace, z chemicky 
ošetřených polí, automobilového 
provozu,atd. 

Kvalitu vody značně zhoršují 
přívalové deště a záplavy. 
Absence kanalizace v obci,může 
ovlivnit kvalitu vody ve Vaši 
studni/vrtu.

Podle lékařů a odborníků mají 
tyto nebezpečné kontaminanty 
rozpuštěné ve vodě zásadní vliv 
na zdraví člověka. Přítomnost 
těchto látek ve vodě ,člověk 
neodhalí senzoricky. Zpravidla je 
odhalí až rozbor vody.

To je také hlavní důvod,proč  je 
odborníky doporučeno,nechat  si 
vodu zkontrolovat 1x ročně.

Společnost MSC-NET s.r.o. v Českém Brodě 
nabízí i pozáruční servis a díky velkému počtu 
dílů skladem umí nabídnout čekací dobu 
od 24 hodin. Svým zákazníkům dokáže opravit 
havarovaný disk a přenést data na nový. Kromě 
toho se může pyšnit 30 mezinárodními 
certi fi káty společnosti  Microsoft .

Někdy je třeba pomoci nejen s hardware, ale 
i soft ware. Problém není u databázových 
systémů, účetních programů jako jsou Účto, 

POHODA, Helios, nastavení serveru či sítě 
a dalších. To vše se děje buď u nás nebo přímo 
u zákazníka.

Smyslem tohoto krátkého článku je zamyšlení se 
nad kvalitou vody ve Vaši studni/vrtu. Kvalita vody kolísá 
a závisí na spoustě faktorů,které nemůžete ovlivnit.

Stalo se vám někdy, že skončila záruka notebooku či 
počítače a najednou přestal správně pracovat? 
Ztrati li jste někdy data z pevného disku? Potřebovali 
jste někdy opravu velmi rychle?

48 Podnikáme

Po  –  Pá 09:00 – 17:00
So  09:00 – 11:00
+420 608 033 330
info@msc-net.cz

MSC-NET s.r.o.
Palackého 143
282 01 Český Brod
www.msc-net.cz



Léto s ANGLIČTINOU

Loňským tématem letní intenzivky byla Cesta 
kolem světa a děti  čekalo pěti denní putování 
po 5 konti nentech. Každé ráno jsme začínali 
stavěním podlahového puzzle dětské mapy 
světa, určením desti nace, přípravou pasu 
a mohlo se vyrazit. V Asii jsme navští vili rýžová 
pole. V Africe jsme si zatančili v domorodých 
maskách. V Austrálii jsme museli zahnat 
otravné mouchy korkovými klobouky. 
V Americe jsme se proměnili v Sochy svobody 
a s netrpělivostí  vyhlíželi zaoceánské lodě. 
Zážitků, slovíček i kamarádů bylo za celý týden 
dost. Vše jsme si zopakovali ve velké páteční 
hře, ve které děti  vyhrály sladké překvapení.

Zábavnou výuku uvnitř i venku ale střídaly 
i výtvarné dílničky. Dětské šikovné ruce zvládly 
výrobu starých čínských svitků, papírové tkaní 
afrických koberečků, tečkovací techniku 
australských domorodců, lapače snů původních 
indiánů nebo trojbarevnou bambuli v barvách 
trikolory. Domů na památku si pak děti  kromě 
výrobků, vzpomínek a nových znalostí  odnesly 
také CD s fotkami z celého týdne. Šťastné tváře 

malých angličti nářů jsou pro nás učitele tou 
největší odměnou, loňský rok jich jen v Brodě 
bylo 35, v ostatních centrech pak celkem 70. 

Letošní téma letní intenzivky 2012 nese název 
Barevné expedice. Plakátek s bližšími 
informacemi najdete uvnitř tohoto čísla ČB 
zpravodaje, stejně tak jako na našich nových 
webových stránkách www.carpinusprodeti .cz.

Marti na Benáková

Konec školního roku se blíží a s ním i plánování 
akti vit na celé léto. Jazyková škola CARPINUS 
pořádá již tradičně pestrý týdenní program 
s ANGLIČTINOU, tzv. letní intenzivku. Děti  jsou 
ve skupinkách pouze po 8, výuku vede zkušený 
rodilý mluvčí, kterému pomáhá česká asistent-
ka hovořící anglicky. V Českém Brodě běží tento 
program celé léto, děti  (4 - 11 let) jsou 
rozděleny do skupin podle věku a pokročilosti , 
samozřejmě s odpovídající náročností  výuky. 
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CARPINUS
jazyková škola
+420 736 443 837
www.carpinusprodeti .cz
kancelar@carpinus.cz





Solná Jeskyně 

Český Brod

AKCE


Při zakoupení POUKAZU 1+1 do konce června 2012 zaplatíte pouze 135 Kč. 

Poukazy lze vyčerpat v termínu ČERVEN - ČERVENEC - SRPEN 2012

1+1 ZDARMA

135 Kč
REZERVACE: 720 270 282

Solná Jeskyně Český Brod

Nám. Arnošta z Pardubic 29, Český Brod 282 01

www.solnajeskyne-ceskybrod.cz

Solná Jeskyně 

Český Brod

AKCE

(platí do 31.8.2012)



CELÁ JESKYNĚ 
(Max. 6 osob)

490 Kč
REZERVACE: 720 270 282

Solná Jeskyně Český Brod
Nám. Arnošta z Pardubic 29, Český Brod 282 01

www.solnajeskyne-ceskybrod.cz




