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Ztraceni v rozpočtu

Milí přátelé!

Uprostřed únorových fujavic na mě připadla příjemná povinnost ujmout se úvodníku únorového čísla, 
které právě držíte v ruce. 

Všem novým zastupitelům a radním, mezi něž se řadím, uběhlo pomyslných 100 dnů hájení, rozkoukávání, 
čerpání informací a oťukávání a všichni jsme se naplno zapojili do chodu města. Po ustavení a rozjezdu 
všech výkonných, poradních a kontrolních orgánů byl na lednovém zastupitelstvu schválen rozpočet na 
rok 2015, podle něhož budeme další rok hospodařit. Jde tedy o základní dokument, i když porozumět mu 
může být pro neškolené oko nováčka nedostižnou metou. Definice říká, že rozpočet je finanční plán urču-
jící předpokládané příjmy a výdaje obce. Odhadované daňové i nedaňové příjmy na straně jedné a pláno-
vané provozní a investiční výdaje na straně druhé, jsou podle rozpočtových pravidel řazeny v očíslovaných 
kolonkách pod rozličnými názvy, vždy opatřenými příslušnou cifrou, někdy nulou a výjimečně mínusem. 

Většina zastupitelů rozpočet podpořila, někteří kolegové podle svého svědomí nesouhlasili. Zástupci Čes-
kobroďáku rozpočet ve finančním výboru napřed podpořili, aby potom týž rozpočet v zastupitelstvu ve-
řejně odmítli. A pak, že komunální politika není politika. 

Moc se neví, že nebýt dotací, město naší velikosti by ze svého mnoho nezmohlo. Přesto se občas, jako 
letos u rekonstrukce kuchyně školní jídelny, musí přistoupit k akci placené bez dotace, jen ze zdrojů měs-
ta. Město má povinnosti, kterých se nemůže zříci. Nový rozpočet přesto nepočítá s navýšením celkového 
zadlužení. 

I přes přízemní starosti o peníze není třeba obávat se odvážných vizí. Nové kolo evropských dotací je šan-
ce, která se asi nebude opakovat. Proto je v rozpočtu pamatováno relativně vysokou částkou na pořízení 
projektových dokumentací, abychom byli připraveni na nové dotační výzvy. Bude zpracována třeba pro-
jektová dokumentace na ulice bez vody, kanalizace a bez zpevněných povrchů. Včasná projektová příprava 
se vyplatí.

Jedna změna ale nic nestojí. Po vzoru prezentace nedávno představeného generelu vodovodů a kanalizací 
by měla být napříště součástí každé zakázky na projektovou dokumentaci též prezentace výsledku pro za-
stupitele, odborníky a veřejnost, abyste se mohli ještě před výkopem zavčas vyjádřit k podobě ulice nebo 
k výsadbě stromů. Protože víc hlav víc ví a taky, dvakrát měř, jednou řež.

Příjemný únor přeje
Tomáš Klinecký
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3Krátce z města
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet s cel-
kovými příjmy 149,25 mil. Kč provozními výdaji 
99,9 mil. Kč a investičními výdaji 51,35 mil. Kč. 
Schodek ve výši 2 mil. Kč bude pokryt z přebytku 
hospodaření roku 2014.

Na základě prosincového usnesení zastupitelstva města Redakční rada projednala možné 
způsoby, jak informovat občany o činnosti rady a zastupitelstva města. Součástí projednání 
bylo i porovnání způsobu předávání těchto informací občanům v jiných městských zpravo-
dajích. Na základě připomínek zařazujeme zkušebně do obsahu VĚSTNÍK, který je stručným 
přehledem projednaných bodů. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si vyžádat v tiš-
těné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně, v elektronické podobě na měst-
ském webu www.cesbrod.cz. 

Zastupitelstvo města schválilo nová pravidla 
pro čerpání financí z Programu na rekonstruk-
ci a opravy fasád v městské památkové zóně, 
které jsou k dispozici na stránkách města www.
cesbrod.cz.

Město smluvně zajistilo napojení obce Klučov na 
čistírnu odpadních vod v Liblicích. 

Město nabízí k prodeji byt 3+1 v domě čp. 340 
v Komenského ulici o velikosti 78 m2 formou obál-
kové metody za minimální cenu 1,2 mil. Kč. Na-
bídky je možné podávat do 27. února. V případě 
Vašeho zájmu žádejte další informace na odboru 
rozvoje u paní E. Suchanové nebo na e-mailu: su-
chanova@cesbrod.cz anebo na tel. 321 612 153.

Rada města souhlasila se záměrem TJ Liblice vy-
budovat víceúčelové hřiště s umělým trávníkem 
u liblického fotbalového hřiště.

Město Český Brod podalo žádost o dotaci na 
rozšíření kamerového systému o dva kamerové 
body v krizových lokalitách. 

Starosta města po schválení zastupitelstvem 
podepsal dodatky smluv o zajištění dopravní ob-
služnosti města veřejnou autobusovou dopra-
vou na rok 2015.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na 
pořízení digitálního povodňového plánu a studie 
proveditelnosti protipovodňových opatření.

Město se připojí ke kampani Vlajka pro Tibet.

Rada města schválila všechny návrhy na vyhlá-
šení osobnosti roku za rok 2014. Ocenění budou 
slavnostně předána v březnu letošního roku.

Rada města schválila závazné ukazatele rozpoč-
tů jednotlivých příspěvkových organizací města.

Rada města schválila vítězem veřejné zakázky na 
konsolidaci informačních technologií a nových 
služeb technologického centra společnost Cale-
um s nabídkovou cenou 5,996 mil. Kč.

Rada města schválila podání žádosti o zkrácení 
vázací doby pro nakládání s byty postavených 
se státní dotací v domech ve Štolmířské ulici čp. 
1382 a na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 1384. 
Po schválení žádosti budeme moci přistoupit 
k převodu bytů na jednotlivé nájemníky.

Rada města schválila hodnotící komisi veřejné 
zakázky na rekonstrukci kuchyně ve školní jídel-
ně v Českém Brodě. Práce by měly proběhnout 
o letošních letních prázdninách. Přesný harmo-
nogram i cenu díla se dozvíme až po vyhodnoce-
ní došlých nabídek a vyhlášení vítěze.

23. března proběhne na čistírně odpadních vod 
den otevřených dveří.

Rada města schválila záměr na rozšíření proná-
jmu prostor v domě čp. 1 o dvě místnosti pro 
potřeby Úřadu práce bez navýšení nájemného.

Město konsoliduje služby poskytovatelů da-
tových služeb IT a slučuje všechny služby pro 
město a jeho příspěvkové organizace do jedné, 
což umožní navýšení rychlosti a snížení ceny pro 
jednotlivé uživatele.

Městská policie má ve výpůjčce od Záchranné 
služby Středočeského kraje defibrilátor, který 
v případě potřeby může elektrickým výbojem 
obnovit činnost srdce.
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4 Věstník
Body projednávané Zastupitelstvem města 28. 1. 2015
1.  Námitka k zápisu ze zasedání zastupitelstva
2.  Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2015
3.  Pravidla pro čerpání sociálního fondu města Český Brod
4.  Stanovení odměn členům rady města a předsedům vý-

borů a komisí - revokace usnesení
5.  Odkoupení části pozemku od Českých drah, a.s.
6.  Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastní-

ků provozně souvisejících kanalizací - obec Klučov 
7.  Prodej části pozemku pod chatou v k.ú. Kozojedy u Kos-

telce nad Černými lesy
8.  Změna pravidel pro poskytování a použití finančních 

prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád 
nemovitostí v MPZ města Český Brod

9.  Jednací řád, kontrolní řád a plán činnosti finančního vý-
boru

10.  Závěrečná zpráva kontrolního výboru o provedení 
kontroly průběhu a výsledku výběrového řízení na po-
skytovatele zdravotní péče v Českém Brodě konaném 
v roce 2014 

11.  Pořizování a zveřejňování digitálního záznamu z jedná-
ní zastupitelstva a rady města

12.  Pravidelné informování občanů města Český Brod
13.  Zachování Úřadu práce České republiky v Českém Bro-

dě (neschváleno)
14.  Schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost na rok 

2015
15.  Jednací řád kontrolního výboru
16.  Informace – Prezentace vítěze zadávacího řízení na po-

skytovatele zdravotní péče v Českém Brodě 

Body projednávané Radou města 7. 1. 2015
1.  Sociální pohřby
2.  Dodatek č. 1 k Servisní smlouvě č. 488/2006 programo-

vého vybavení Codexis
3.  Dodatek ke smlouvě o programátorském servisu a pod-

poře Avensio mzdy
4.  Žádost o slevu z nájmu - Havelka Zdeněk
5.  Škodní událost - poškozené vozidlo kontejnery na třídě-

ný odpad
6.  Odkoupení pozemku od Českých drah, a.s.
7.  Výběr dodavatele VZ „TDS a KBOZP - Kino Svět Český 

Brod“
8.  Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemoc-

nice Český Brod - volné garáže
9.  Aktualizace č. 4 PR MPZ
10.  Změna pravidel pro poskytování a použití finančních 

prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád 
nemovitostí v MPZ města Český Brod

11.  TS - žádost o souhlas s odpisem pohledávek
12.  Nařízení města č. 1/2015, kterým se mění nařízení měs-

ta Český Brod č. 2/2006 v platném znění

13.  Nařízení města č. 2/2015, kterým se mění nařízení měs-
ta č. 3/2006 v platném znění

14.  Informace - Zápis komise RMPZ ze dne 8. 12. 2014
15.  Technické služby – revitalizace zeleně

Body projednávané Radou města 12. 1. 2015
1.  Odměna ředitelce MŠ Kollárova

Body projednávané Radou města 21. 1. 2015
1.  Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2.  Doporučení schválení rozpočtu na rok 2015
3.  Jmenování členů Komise pro sociálně-právní ochranu 

dětí (staženo)
4.  Souhlas s plánovaným záměrem - TJ Liblice
5.  Vyhlášení záměru: prodej pozemku včetně budovy roze-

stavěné polikliniky
6.  Nabídka modernizace a zabezpečení provozu kotelny čp. 

1 (staženo)
7.  Nabídka modernizace a zabezpečení provozu kotelny čp. 

70 (staženo)
8.  Havlíčkova ul. - Smlouva o smlouvě budoucí pro služeb-

nost VO 
9.  Narovnání vlastnických vztahů v obci Český Brod a k.ú. 

Štolmíř (Státní statek Čáslav)
10.  Prodej části pozemku pod chatou v k.ú. Kozojedy u Kos-

telce nad Černými lesy
11.  Rozšíření městského kamerového systému CCTV 2015
12.  Plán prevence kriminality města Český Brod na léta 

2012 - 2015 - aktualizace
13.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inže-

nýrské sítě v ulici Klučovské pro SSZ a VO
14.  Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlast-

níků provozně souvisejících kanalizací 
15.  Vyhlášení záměru: prodej pozemku včetně budovy ro-

zestavěné polikliniky (staženo)
16.  Žádost o převedení technologie tlakové kanalizační 

přípojky k čp. 1483 do majetku města (p. Horčička) 
(staženo)

17.  Pravidla pro čerpání sociálního fondu města Český 
Brod

18.  Převod nájemní smlouvy
19.  Jednací řád, kontrolní řád a plán činnosti finančního 

výboru
20.  Jmenování hodnotící komise veřejné zakázky Rekon-

strukce školní jídelny v Českém Brodě
21.  Prodej volné bytové jednotky - ul. Palackého (staženo)
22.  Doporučení schválení dodatků smluv na dopravní ob-

služnost na rok 2015
23.  Informace - Výroční zpráva MP
24.  Informace - Zápis z Komise bezpečnosti
25.  Informace - Zápis z Komise kultury
26.  Informace - Zápis z Komise životního prostředí
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�Co nového
Nádraží v novém kabátě aneb blížíme se ke konci

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Mária 
Beková, paní Věra Skalická, pan Ctirad Rakušan, paní Jiřina Žatečková, paní 
Dagmar Chládková, paní Marta Kmochová, paní Hana Tocháčková, pan 
Zdeněk Pokorný, pan Miroslav Beran, paní Miloslava Konečná, paní Jiřina 
Merellová, pan Josef Pecka, paní Vlasta Brožáková, pan Zdeněk Petříček 
a paní Alena Slavíčková. Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let!

Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Mária 
Beková, paní Věra Skalická, pan Ctirad Rakušan, paní Jiřina Žatečková, paní 
Dagmar Chládková, paní Marta Kmochová, paní Hana Tocháčková, pan 
Zdeněk Pokorný, pan Miroslav Beran, paní Miloslava Konečná, paní Jiřina 
Merellová, pan Josef Pecka, paní Vlasta Brožáková, pan Zdeněk Petříček 

přejeme hodně zdraví 

V letošním roce skončí stavební práce v okolí nádraží a uzavře se proměna celého prostoru trvající několik let.

Jak jste si mohli všimnout, stavaři se přesunuli 
do prostor severně od nádraží. Na Klučovské uli-
ci upravují chodníky a začali stavět třetí, největší 
parkoviště systému P+R tedy zaparkuj a jeď. Sou-
částí prací budou i dva nové přechody přes tuto 
velmi rušnou silnici. Přechody budou samozřejmě 
nasvícené a na přechodu od budoucího podchodu 
nainstalujeme kvůli bezpečnosti semafory. Termín 
dokončení byl stanoven na konec dubna.

Již v tuto dobu měla být hotova předchozí akce, 
kterou je prodloužení podchodu ve směru na Škvá-
rovnu. Jak jsme Vás již informovali, zhotovitel se 
v tomto případě dostal do časového skluzu a veš-
keré práce by měl dokončit do poloviny května. 
V tomto novém termínu pak má předat podchod 
do užívání veřejnosti. Nyní se pracovníci věnují 
budováním výtahových šachet a osazování výtahů 
a přístupu do podchodu z jižní strany. V nejbližší 
době se zahájí práce i na stavbě přemostění účelo-
vé komunikace v areálu Českých drah, což si vyžá-
dá i zřízení provizorního příjezdu z Klučovské ulice. 

Obě dvě akce jsou ko-
ordinovány tak, aby 
působily co nejmenší 
problémy jak cestu-
jícím, tak i zaměst-
nancům drah. Prosí-
me Vás o zvýšenou 
opatrnost při pohy-
bu i jízdě nejen po 
Klučovské ulici, ale 
i v celém areálu ná-
draží. Po dokončení 

získá město Český Brod a jeho okolí plně funkční 
terminál veřejné dopravy, který pojme dostatečné 
množství cestujících, osobních automobilů i pro-
středků hromadné dopravy. Nedokončené zůstane 
jen menší parkoviště v areálu Českých drah, které 
bychom chtěli ve spolupráci s projektanty přemě-
nit na parkoviště B+R, tedy pro parkování jízdních 
kol s dostatečnou kapacitou.

Jestliže mluvíme o dostatečné kapacitě pro veřej-
nou dopravu, pak máme na mysli fakt, že česko-
brodské nádraží je schopné pojmout i mnohem víc 
osobních vlaků, než je tomu doposud. S českými 
drahami a společností ROPID jednám o prodlou-
žení linky S7 z Úval až do Brodu, které se objeví 
již v návrhu jízdních řádů na rok 2016. Tím by bylo 
zajištěno spojení s hlavním městem v intervalu 15 
minut. Ve hře jsou i další možnosti navýšení čet-
nosti spojů ve směru na Prahu včetně zastavování 
spěšných vlaků a rychlíků. Nejdůležitější však bude 
jednání se Středočeským krajem o objednávce 
a samozřejmě zaplacení podobného rozsahu ve-
řejné dopravy.

Na závěr bych chtěl upozornit čtenáře na výročí, 
které nás čeká. V letošním roce oslavíme 170 let 
železnice v Českém Brodě a oslavy plánujeme na 
podzim tohoto roku. Doufám, že oslavy budou dů-
stojné, k čemuž by měly přispět historické vlaky, 
výstava na železniční téma, ale třeba i nově opra-
vená budova českobrodského kina. Ta by měla vy-
lepšit vizitku českobrodského nádraží, této vstupní 
brány do našeho města.

Jakub Nekolný
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Jak jsme vás již na stránkách Českobrodského zpravodaje informovali, město vypovědělo nájemní smlouvu 
se současným nájemcem nemocnice a vyhlásilo nové výběrové řízení na jejího provozovatele. Nejlepší na-
bídku dala společnost Medireco a.s., která se rozhodla převzít pohledávky za současným provozovatelem 
v plné výši, tedy nabízí městu uhradit celou částku ve výši přes 13 mil. Kč.

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy, 
což vítězi umožňuje získat registrace na jednotlivé 
zdravotní činnosti a smlouvy se zdravotními pojiš-
ťovnami. O samotné smlouvě o převzetí pohledáv-
ky bude rozhodovat zastupitelstvo města na mimo-
řádném zasedání 25. února. Souhlasné stanovisko 
však již vydala jak pracovní skupina pro nemocnici, 
tak rada města. V případě schválení smlouvy musí 
nový provozovatel vstoupit v jednání se stávajícím 
nájemcem o technických záležitostech. Tím je myš-
leno přechod zaměstnanců, převod movitého ma-
jetku či dalších smluvních a provozních záležitostí. 
Naší snahou je, aby změna proběhla bez velkých 
problémů a průtahů a nedotkla se pacientů, ani za-
městnanců. Na toto téma proběhne i velké jedná-
ní na Středočeském kraji za účasti pana hejtmana 
Petery.

Výpovědní doba vyprší ke konci dubna letošního 
roku a od tohoto data by již současný provozovatel 
neměl mít dle prohlášení příslušných organizací re-
gistrace na provozování lůžkové činnosti ani smlou-
vy s pojišťovnami na úhradu poskytování zdravotní 
péče. Ty by naopak již měla mít nová společnost. 
Jakmile se tak stane, bude zaplacena celá částka 
do rozpočtu města, respektive do fondu nemocni-
ce. Z fondu nemocnice se mohou hradit pouze vý-
daje jdoucí zpět do obnovy nemocničního areálu. 

A jaké jsou tedy plány do budoucna? Budova gy-
nekologie bude do konce května letošního roku 
zateplena a vyměníme zde okna v rámci dotace 
z Operačního programu životního prostředí. Tato 
budova a hlavní nemocniční budova by měly sloužit 
pro lůžka následné péče a potřebný komplement 
a v hlavní budově bude i nadále působit bezpro-
blémové oddělení OCHRIP provozované společ-
ností Anesan. Objekt bývalého ředitelství nabízíme 
k využití Úřadu práce a infekční pavilón chceme vy-
užít na rozšíření kapacit pro českobrodské základní 
školy. V bývalé poliklinice by měl vzniknout dům 
sociálních služeb například s potřebným intervenč-

ním centrem pro matky s dětmi. S nedokončenou 
poliklinikou máme plány na využití pro bydlení. 
Pavilóny bývalého zubního a dětského oddělení by 
měly sloužit pro současné účely a měly by projít 
výraznou obnovou.

Pevně věřím, že i v případě areálu českobrodské 
nemocnice se začíná blýskat na lepší časy.

Jakub Nekolný

Změny v nemocnici
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Vedoucí finančního odboru paní Jaroslava Sahulová odpověděla na pár otázek, které zajímají naše občany.

Jak hospodařilo město v uplynulém roce? 
V uplynulém roce hospodařilo město Český Brod se 
saldem příjmů a výdajů ve výši 10 127 050,96 Kč.

Jak se připravuje rozpočet a jaký je schvalovací 
proces?
Rozpočet se začíná připravovat v září předcházejí-
cího roku, projednává se s příspěvkovými organiza-
cemi, vedoucími odborů, je předložen k projednání 
finančnímu výboru. Dále jej projednává rada měs-
ta. Dle zákona je 15 dnů před projednáváním na 
zastupitelstvu zveřejněn na úřední desce. Konečné 
rozhodnutí o schválení rozpočtu na kalendářní rok 
přísluší zastupitelstvu města.

Mluví se často o velkém zadlužení města?
Město čerpalo v minulých letech investiční účelo-
vé úvěry. Tyto úvěry jsou spláceny dle uzavřených 
smluv. Celková výše úvěrů k 31. 12. 2014 činila 51 
mil. Kč, splatnost úvěrů je nastavena do r. 2019 až 
2025. Úvěr čerpaný na realizaci vodovodu a kanali-
zace v Liblicích byl poskytnut jako bezúročný k úče-

lové dotaci. Úvěr na realizaci intenzifikace ČOV byl 
poskytnut s úroky dotovanými v plné výši. Hlavním 
ukazatelem dluhové služby není celková výše přija-
tých úvěrů, ale výše ročních splátek. Pro rok 2015 
je tato výše 6 470 000 Kč.

Z čeho plynou největší příjmy?
Největší příjmy rozpočtu města Český Brod tvoří 
podíl na celostátním výnosu daní.

Na co jdou největší výdaje?
Největší výdaje pokrývají provoz příspěvkových or-
ganizací, provoz úřadu a investiční výdaje.

Jaké jsou zkušenosti s rozklikávacím rozpočtem?
Rozklikávací rozpočet je pravidelně aktualizován 
o skutečná data z ukončeného měsíce. Je občanům 
k dispozici, počet dotazů je minimální.

Kristýna Šílová,
PR manažerka

Finance a hospodaření města Český Brod v letošním roce
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Dnes bychom vám rádi představili, milí čtenáři, část specialistů zapojených v projektu Sdílené radosti 
a strasti základních škol v ORP Český Brod. Začneme oborem speciální pedagogika.

Hlavní náplní práce speciálních pedagožek je 
reedukace, neboli náprava vývojových specific-
kých poruch učení jako je dyslexie, dysortografie, 
dyskalkulie, dysgrafie apod.

Přímo ve školách pak vyhledávají žáky s porucha-
mi učení a pozornosti, chodí na náslechy do hodin, 
stanovují podporu žákům, nabízí speciálně peda-
gogickou intervenci - individuální i skupinovou. 
Jednou z moderních metod, kterou náš projekt 
nabízí, je trénink EEG Biofeedback. Jedná se o me-
todu, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. 
Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologic-
ké zpětné vazby, kdy dostanete okamžitou, cílenou 
a přesnou informaci o ladění (případně „rozladě-
ní“) svých mozkových vln. Zároveň se naučíte, jak 
je uvést do souladu. EEG BIOFEEDBACK trénink 
zlepšuje psychomotorickou koordinaci, rychlost 
(reakční dobu), relaxaci i koncentraci, pozornost 
a orientaci. 

Metodická podpora je poskytována i učitelům 
a rodičům podporovaných žáků.

Speciálním pedagožkám Mgr. Gabriele Žuchadaro-
vé, Mgr. Veronice Lancové a Mgr. Vlastě Dubinové 
jsme položili následující otázky: 
1. V čem vidíte přínos projektu?
2.  Kde a kdy nabízíte výše uvedené služby v rámci 

projektu? 

Gabriela Žuchadarová
1.  Hlavní přínos projektu 

vidím především v do-
stupnosti odborných 
poradenských služeb 
přímo na školách. To 
vše za vstřícné pod-
pory vedení škol 
a s úzkou spoluprací 
s třídními učiteli a vý-
chovnými poradci.

2.  Výše popsané služby poskytuji na dvou základ-
ních školách a v Oblastním školním poraden-

ském centru Český Brod (dále jen „Poradna“), 
kde jsem po dohodě i v sobotu.

Veronika Lancová
1.  Hlavní přínos projektu 

vidím ve vzniku „Porad-
ny“. Takové centrum 
v Brodě a okolí velmi 
chybělo. Nabízené služ-
by jsou teď dostupné 
opravdu všem, kteří je 
potřebují. Odpadá tak 
cestování za odborníky 
do jiných měst. 
Působení speciálních pedagogů, psychologů, 
psychoterapeutů a logopedů přímo na školách 
v červnu skončí, ale podpora dětí s pomocí této 
odborné péče může pokračovat dál. To považuji 
za velmi důležité a smysluplné. 

2.  Výše popsané služby poskytuji přímo na ško-
lách a v „Poradně“ v Českém Brodě v pondělí od 
13.00 - 16.30. 

Vlasta Dubinová
1.  Kromě pozitiv, která 

jmenovaly mé kolegy-
ně, přináší tento pro-
jekt možnost seznámit 
se s moderní metodou 
EEG Biofeedback všem 
potřebným žákům bez 
finančního zatížení ro-
dinného rozpočtu. Tato 
metoda je běžně do-
stupná jen za úplatu.

2.  Tento trénink nabízím v ZŠ Tuklaty a v pondělí 
i v „Poradně“.

Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje

Tým speciálních pedagogů
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Je obecně známo, že u některých dětí, které vstoupí do prvních tříd, se časem rozvinou obtíže, které 
se označují jako specifické poruchy učení (více známé pod pojmy - dyslexie, dysortografie), nebo jako 
špatné čtenářství.

Proč se u některých začínajících školáků tyto obtí-
že vyskytují? Část souboru tvoří děti, jejichž potíže 
jsou vývojově, dědičně, kulturně nebo sociálně 
podmíněné. U některých však nelze nalézt žádnou 
ze specifických příčin a důvody nejsou známé. Mů-
žeme se pouze dohadovat, zda na vývoj fonologic-
kých schopností dnešních dětí nemá negativní vliv 
přemíra zvukových stimulů, jimž jsou od raného 
dětství vystaveny (televize, rádio jako zvuková kuli-
sa apod.), čímž se děti mohou stávat méně citlivý-
mi k vnímání zvuků a řeči. To může být také jeden 
z důvodů, proč je v dnešní době ve starším před-
školním a mladším školním věku takové množství 
žáků, kteří dosud nemají ukončený vývoj řeči.

Specifické poruchy nelze zcela odstranit, lze je však 
zmírnit a kompenzovat. U dětí s obtížemi nespe-
cifického charakteru můžeme vhodně nastave-
nou včasnou terapií obtíže zcela redukovat. Proto 
v podzimních měsících roku 2014 v rámci projektu 
Sdílené radosti a strasti základních škol v ORP Čes-
ký Brod proběhl u žáků prvních ročníků logopedic-
ký screening, jež byl zaměřen na zjištění úrovně 
těch fonologických a jazykových dovedností, které 
jsou obecně uznávány jako klíčové pro osvojování 
čtení a psaní. Jedná se o schopnost určit první hlás-

ku slova, rozpoznávat rýmy, reprodukovat rytmus, 
přechylovat slova, úroveň sluchové paměti aj.
Výsledky ukázaly, že po fonologické stránce existují 
mezi žáky prvních ročníků výrazné rozdíly. Zjistilo se, 
že z celkového počtu testovaných (293 prvňáčků) bylo 
70 žáků úspěšných pouze v polovině testových úloh 
a z toho 20 žáků dosáhlo pouze 25% úspěšnosti testu, 
což považujeme za výrazně nízké výsledky. Zjištěné de-
ficity fonologického uvědomění u těchto žáků mohou 
způsobit zprvu obtíže v osvojování čtení a psaní. Ty se 
však později promítnou i v ostatních předmětech, jež 
se čtenářskými dovednostmi úzce souvisí.

Pro prevenci vzniku výše zmíněných obtíží bylo 
celkem 79 žáků zařazeno do Tréninku jazykových 
dovedností podle D. B. Elkonina. Trénink probíhá 
formou jazykových her, úloh a soutěží. Žáci se zde 
učí hravou formou vnímat hláskovou strukturu slo-
va, poznávat jazyk a jazyková pravidla. 

A nakonec, dobrá zpráva. Děti se zlepšují, dělají 
pokroky a věříme, že alespoň části z nich aktivity 
našeho projektu pomohou překlenout počáteční 
čtenářské potíže.

Mgr. Eliška Haltofová

Prevence čtenářských obtíží u prvňáčků
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V rozpočtu města jsou investice velmi důležitou položkou. Jaký bude letošní rok v této oblasti, na to jsem 
se zeptala vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hany Dočkalové.

Jaký bude rok 2015 v oblasti investic?
Předpokládáme dokončení rekonstrukce chodníků 
a veřejného osvětlení v části ulice Jungmannova, 
po rekonstrukci vedení plynu v jižní části ulice Žito-
mířská budou chodníky rekonstruovány i zde. Před-
pokládáme, že společnost ČEZ bude pokračovat 
v kabelizaci ulic v oblasti Za Nemocnicí, kde bude 
městem provedena výměna veřejného osvětlení. 
Zasmluvněné jsou i práce na pokračování revita-
lizace městských hradeb. Do poloviny roku 2015 
budou dokončeny stavební práce v oblasti řešení 
úspor energií – zateplení budovy kina a budovy pa-
vilonu G v nemocnici. Již koncem roku 2014 byla 
zahájena výstavba sběrného dvora v areálu čistírny 
odpadních vod v Liblicích. Finančně nejnáročnější je 
probíhající výstavba Parkoviště P+R II v ulici Klučov-
ská. Současně s touto stavbou probíhá i výstavba 
chodníků a přechodů v ulici Klučovská, které budou 
napojovat nově budovaný podchod pod železniční 
tratí. Počátkem března by mohl být znám vítěz ve-
řejné zakázky na rekonstrukci školní jídelny, samot-
né práce proběhnou o prázdninách 2015. Ostatní 
investice se budou realizovat podle dotačních příle-
žitostí a finančních možností rozpočtu města.

Na které projekty se budete snažit využít dotační 
tituly?
Aktuálně je zateplení budov a výstavba sběrného 
dvora spolufinancováno z Operačního programu ži-
votní prostředí a výstavba parkoviště P+R na Klučov-
ské ulici je podpořena z Regionálního operačního 
programu Střední Čechy. O dotaci na rekonstrukci 
školní jídelny není doposud rozhodnuto, ale město 
předpokládá, že se tato investice uskuteční v každém 
případě i bez dotace. Naším záměrem je ucházet se 
o dotace ze Středočeských fondů, dotace z jednotli-
vých ministerstev, případně i ve výzvách operačních 
programů z nového programovacího období. 

V čem spočívá příprava projektové dokumentace?
Projektovou dokumentaci vyhotovuje osoba opráv-
něná (autorizovaná) dle požadavku investora. V pří-
pravě je nutné definovat cíle a požadavky budou-
cího uživatele stavby, musí se prověřit majetkové 

vztahy, soulad s územ-
ním plánem, možnosti 
napojení inženýrských 
sítí, existence vedení 
inženýrských sítí, je-
jich ochranná pásma, 
někdy je třeba zjistit 
i geologické poměry 
podloží, posouzení vli-
vu na životní prostředí 
a jiné okolnosti, které 
mohou mít na budou-
cí stavbu vliv. Pořizujeme různé stupně projektové 
přípravy: Od studie, přes dokumentaci pro územní 
řízení, dokumentaci pro stavební povolení až po 
dokumentaci pro provedení stavby, která je od 
roku 2012 povinnou součástí veřejné zakázky na 
stavební práce. Míru podrobnosti jednotlivých do-
kumentací stanoví zákon.

Na webu města je Profil zadavatele a Zveřejňová-
ní smluv. Můžete to čtenářům více přiblížit?
Profil zadavatele je prostorem, kde musí být pod-
le zákona 137/2006 Sb. zveřejňovány smlouvy nad 
500 000 Kč. Město Český Brod na svém profilu 
zadavatele zveřejňuje veřejné zakázky města. Tím 
umožňujeme uchazečům snadnější přístup ke kom-
pletním zadávacím dokumentacím. Adresa tohoto 
profilu je registrována na Věstníku veřejných zaká-
zek. Zveřejňování smluv je aplikací, kde se po pří-
padné anonymizaci veškeré smlouvy uzavřené měs-
tem zobrazí na webových stránkách města. Třídění 
smluv odpovídá odvětvím rozpočtové skladby.

Půjdou investice i do nemocnice?
To bychom si všichni moc přáli. Město má zámě-
ry, jak využít jednotlivé prostory, ale stojíme před 
změnou největšího nájemce. Veškeré investice 
závisí na finanční situaci „nemocničního fondu“. 
Město má záměry na využití jednotlivých budov 
v areálu a postupně je bude naplňovat.

Kristýna Šílová
PR manažerka

Rozvoj města v letošním roce
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Naše škola se snaží přiblížit žákům devátých ročníků skutečný provoz ve firmách a podnicích, které působí 
v našem okolí. Pro mnoho žáků je setkání s realitou velice dobrým odrazovým můstkem při rozhodování, 
kam na střední školu.

Snažíme se nabídnout žákům pohled na práci v růz-
ných provozovnách, aby mohli porovnávat a vybí-
rat budoucí povolání. Ve čtvrtek 15. ledna jsme 
s žáky 9. ročníků navštívili Jatky Český Brod, jed-
noho z největších zaměstnavatelů v našem městě. 
Nejprve jsme vyslechli informace o provozu a his-
torii firmy, činnosti státní veterinární správy v do-
zoru a kontrole hygieny potravin, poté následovaly 
prezentace střední školy a středního odborného 
učiliště v oboru potravinářství a technologie vý-
roby potravin. Pak jsme využili nabízené možnosti 
a detailně si prošli provoz jatek, a to od porážky až 

po expedici masa. Což bylo velmi zajímavé, protože 
jen málokdo z nás si uměl představit, jak jatka fun-
gují a jakou cestu maso „urazí“, než se dostane do 
obchodů a na náš stůl.

Děkujeme proto vedení firmy Jatky Český Brod za 
možnost zrealizovat tuto exkurzi a státní veterinár-
ní správě za jejich čas, který nám během exkurze 
věnovali.

Lenka Vraná,
výchovná poradkyně ZŠ Žitomířská

Kam na střední školu?

Naše škola tradičně organizuje lyžařský výchovně vzdělávací zájezd pro žáky 7. ročníků. Ani letošní rok ne-
byl výjimkou a v sobotu 10. ledna vyrazilo 29 žáků naší školy na týdenní pobyt do Rokytnice nad Jizerou.

Ze sedmých ročníků se zúčastnilo 27 žáků a dvě žá-
kyně jsme přibrali z devátého ročníku. Měsíc před 
odjezdem jsme stále očekávali sněhovou nadílku, 
která ne a ne přijít. Sníh napadl na začátku ledna 
a my jsme všichni doufali, že vydrží. V den příjezdu 
nás čekala velká obleva. Cestou do Rokytnice jsme 
viděli velké množství potoků vylitých z břehů a při 
vybalování věcí z autobusu nás doprovázel déšť. 
První den jsme se pouze prošli po blízkém okolí 
chaty a obhlédli sjezdovky, na které jsme se chys-
tali. V noci vše umrzlo a první den jsme absolvovali 
na ledové hoře. V neděli večer přišlo sněžení a do 
rána napadlo 20 cm nového prašanu. Od pondělí 
jsme tak mohli krásně lyžovat, jezdit na snowboar-
du a v odpoledních hodinách absolvovat výcvik na 
běžeckých lyžích. 

V letošním roce jsme zavedli novinku – biatlono-
vý závod. Připravili jsme žákům běžecký okruh se 
střelnicí a malé trestné kolečko. Každý žák měl po 
běžeckém okruhu připraveny 2 sněhové koule. Kdo 
netrefil cíl, musel na trestný okruh. Tento závod se 
velice líbil a zachováme ho i pro další roky. V pátek 
nás čekaly závody ve slalomu (lyže a snowboard) 

a odpoledne běžecké závody jednotlivců a štafet. 
Večer jsme strávili balením a zakončením celého 
kurzu. Myslím, že jsme všichni zažili další krásný 
lyžařský výcvik. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na kurzu podíleli: Mgr. Michal Švan-
drlík (snowboard, běžky), Mgr. Jitka Výborná (lyže, 
běžky) a Jana Lambertová (kuchařka).

Mgr. Jiří Slavík, vedoucí kurzu

Zavedli jsme novinku – biatlonový závod

Českobrodský zpravodaj
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V nejbližší době vyjdou samostatné články našich studentů. Proto nyní alespoň stručně události zreka-
pitulujeme.

Lyžařský výcvikový zájezd probíhal na Lyžařské bou-
dě v Krkonoších. Žáky našich tříd 5A8 a 2A4 jste 
mohli vidět ve vysílání ČT SPORT. O soutěži Zlatý 
Ámos, kde byla nominována naše mladičká kole-
gyně - pí prof. Špoková, jste nejspíš již četli v Kolín-
ském deníku. 

V evaluačním SCIO testování dosáhli někteří naši 
kvartáni výjimečné individuální výsledky v rámci 
celého Středočeského kraje. Certifikáty výkonu 
v ČJ obdrželi Dominik Benák, Michaela Šedino-
vá a Petr Sekyra, v MAT získala certifikát Monika 
Kabíčková a Ondřej Varga a Tereza Kliková v OSP 
(Obecné studijní předpoklady). Blahopřejeme na-
šim žákům a děkujeme jim za reprezentaci školy. 
Skvělé bylo ostatně i celkové hodnocení tohoto 
testování u všech kvartánů. SCIO formulovalo: 
„Výsledky vaší školy v českém jazyce a matematice 
jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěš-
nějších škol v testování.“ (Srovnání s 20 gymnázii 
a dalšími školami v ČR.)

Pořádali jsme seminář pro pedagogy z okolních 
škol k tématu holocaust & regionální historie. Spo-
lupořadateli semináře byly takové instituce jako 
YAD VASHEM, Židovské muzeum v Praze, USC Sho-
ah Foundation a Památník Terezín. 

Třetí filmová noc, tentokrát s romskou tématikou, 
byla nazvána „Večer romské hudby“. Akce měla 
skutečně skvělou atmosféru. Upoutala pozor-
nost návštěvníků svou tematikou, promítanými 
filmy, vlastními i pozvanými účinkujícími, hudbou, 
přednesem uměleckých textů, besedou s hosty 
a občerstvením. Průběžné zpravodajství o tomto 
kulturním počinu Filmového klubu při gymná-
ziu předávali naši sextáni prakticky online na FB 
stránky. 

To, jak jsou podstatná elektronická média pro pře-
nášení informací o dění ve škole (www.gcbrod.cz 
a www.facebook.com/gcbrod.cz), již velice dobře 
vědí i zájemci o studium v osmiletém a čtyřletém 
studijním oboru pro příští školní rok 2015 - 2016. 
V průběhu druhého dne otevřených dveří zazněly 
informace, jak bude organizováno přijímací řízení 
a na školním webu je vystaven dokument - Vyhlá-
šení prvního kola přijímacího řízení pro šk. rok 2015 
- 2016 a stanovená kritéria. Je tedy určeno, jak bu-
dou využity výsledky pilotních testů ČJL a MAT od 
CERMATu ve vzorcích, ze kterých je určen konečný 
výsledek žáka v 1. kole přijímacího řízení.

Mgr. Ivo Kocum,
ředitel gymnázia

Leden byl na českobrodském gymnáziu plný událostí

NOVÁ RUBRIKA VE ZPRAVODAJI
Na přání čtenářů zařazujeme do obsahové části zpravodaje Společenskou rubriku. Pokud 
byste chtěli otisknout tichou vzpomínku, přání k jubilejnímu výročí či poděkování, napište 
nám do redakce na e-mailovou adresu: cbz@cesbrod.cz nebo přijďte osobně na Informační 
centrum (nám. Arnošta z Pardubic 56).

POZVÁNKA
Českobratrská církev evangelická vás zve 29. března 2015 od 17.00 hodin do kostela Nejsvě-
tější Trojice v parku na setkání s publicistou, redaktorem a recitátorem Rudolfem Kvízem, 
který přednese úryvky z knih J. V. Sládka: Petr zvoník a Karla Schulze: Panna Maria na Neděli 
Květnou, a s výtvarníkem Pavlem Šleglem, který ve svých dílech navazuje na křesťanskou 
tradici a v Českém Brodě představí svůj obraz Veraikon (tvář Krista). Hudební doprovod Petr 
Štěpán. Vstup volný. 

Českobrodský zpravodaj
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Ve dnech 11. - 17. ledna se studenti českobrodského gymnázia, konkrétně žáci pátého ročníku osmiletého 
a druhého ročníku čtyřletého studia, zúčastnili lyžařského výcviku v okolí Pece pod Sněžkou.

Pod vedením trojlístku profesorů - Mgr. Marké-
ty Kallupové, Mgr. Jiřího Krčmáře a Mgr. Michala 
Kociána, strávila početná skupina různě zkušených 
lyžařů několik dní intenzivním lyžováním jak na 
sjezdových, tak na běžeckých lyžích. Počasí bylo po 
většinu času ideální.

Ubytování v hotelu Lyžařská bouda umožnilo snad-
ný přístup k rozlehlému a bohatému lyžařskému 
areálu i k síti upravovaných běžkařských stop. Prá-
vě běžecký výcvik byl zakončen delším výletem do 

několika kilometrů vzdálených Jánských Lázní. Díky 
shodě náhod se pak část výjezdu zúčastnila projek-
tu České televize S ČT Sport na vrchol a několik tvá-
ří se tak objevilo přímo ve vysílání jakožto účastníci 
závodu ve slalomu.

Z čistě subjektivního hlediska šlo o velice vydařený 
zájezd, který se obešel bez sebemenších kázeň-
ských nebo zdravotních problémů a komplikací.

Tadeáš Pepř, 5A8 Gymnázium ČB
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Roztančené kino
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Koncem ledna se celé tři dny v českobrodském kině tančilo.

V pondělí 26. ledna se konalo představení Taneč-
ního studia Evy Petráskové a Sokola Český Brod. 
Tančily zejména předškolní skupiny, některé byly 
úplně poprvé na jevišti, pak oddíly scénického tan-
ce a mažoretek ze Sokola Český Brod a jako hosté 
vystoupily zkušené ročníky tanečního oboru ZUŠ 
Český Brod. Na jevišti se vystřídalo celkem 130 
účinkujících.

Následující den 27. ledna se konalo pololetní před-
stavení tanečního oboru ZUŠ, kde tančily všechny 
ročníky TO, k vidění byly ukázky klasické taneční 
techniky, současného scénického tance a taneční 
pohybové průpravy. Účinkovalo 102 žáků TO ZUŠ.

Na závěr ve středu 28. ledna se konalo okresní kolo 
soutěžní postupové přehlídky TO ZUŠ. Účastnily 
se taneční obory ZUŠ Kolín, Pečky, Kouřim a Český 
Brod v počtu 22 choreografií v pěti věkových kate-

goriích. ZUŠ Český Brod soutěžila v osmi choreogra-
fiích a za všechny obdržela ocenění. Postup do kraj-
ského kola však mohly mít pouze tři choreografie.

Postoupily dva lidové tance, ZUŠ Kolín a ZUŠ Pečky 
a jeden současný tanec ZUŠ Český Brod a návrh na 
postup získal ještě jeden současný tanec ZUŠ Český 
Brod.

Je třeba vyzdvihnout zejména souborovou práci 
a zaujetí všech účinkujících, kteří během těchto 
tří dnů vystoupili. Poděkování patří městu Český 
Brod za prostor kina, technickou pomoc a věcné 
ceny do soutěžní přehlídky. Poděkování také patří 
14. středisku Junáka za poskytnuté prostory svých 
kluboven, které sloužily jako šatny pro velký počet 
účinkujících.

Eva Petrásková

Českobrodský zpravodaj
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Pod záštitou Středočeského kraje jsme ve dnech 15. - 18. ledna prezentovali náš region na veletrhu ces-
tovního ruchu Regiontour. Celá expozice byla pojata jako historické město s naučnou stezkou, na které 
se návštěvníci mohli dozvědět zajímavosti z oblasti historie a cestopisu. Získat několik nových typů na 
dovolenou nebo výlet za některým ze spoluvystavovatelů. Kromě regionu Pošembeří se na naučné stezce 
mohli seznámit s Muzeem T. G. M. Rakovník, Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, s Kutnohorskem, 
Mladoboleslavskem a Mníšeckem, s městy Kolín a Příbram, zámkem Liblice nebo Sdružením obcí Sedlčan-
ska a se Zlatým pruhem Polabí.

Do Brna jsme návštěvníkům přivezli celou škálu re-
gionálních produktů. Největší úspěch sklidilo pivo 
z Kounického pivovaru pana Klusáčka a Břežanská 
pálenice odbytového družstva Berry z Břežan II. 
Poptávka byla i po ochucených moštech firmy Bo-
hemia Apple z Tuchoraze, uzeniny z Tismic a sýrů 
z Vrátkova. Na stánku jsme rozdávali propagační 
materiály se zaměřením na cestovní ruch, kterými 
nás vybavily zejména obce a neziskovky. Návštěv-
níky jsme seznamovali s historickými i přírodními 
zajímavostmi Pošembeří a lákali je na kulturní 
nebo sportovní akce regionálního rozsahu, které 
nás čekají v letošním roce.
 
Díky spolupráci s vedením Města Český Brod a Gar-
dou města Český Brod (Guardia Broda Bohemicalis 
o.s.) jsme naší expozici obohatili o výstavku histo-
rických zbraní a předmětů, která se setkala s vel-
kým úspěchem hlavně u lidí, jež se zajímají o his-
torické zbraně a období středověku. Pro zájemce 
jsme připravili ještě krátký kvíz na téma husitství. 

Ceny do této soutěže nám poskytlo Informační 
centrum Český Brod, za což mnohokrát děkujeme.
 
S radostí můžeme říci, že v Brně byl letos o Pošem-
beří zájem. Další prezentace Pošembeří a jeho pro-
duktů nás čeká na 14. společné výstavě měst, obcí, 
mikroregionů a podnikatelů celé České republiky 
REGIONY ČR v Lysé nad Labem ve dnech 16. - 19. 
dubna 2015. Navštivte náš stánek a uvidíte, že se 
máme čím chlubit. Těšíme se na viděnou!

Petra Ištvániková, Region Pošembeří o.p.s.

Pošembeří na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2015 v Brně
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Novou tradicí školy se staly výjezdy do německy mluvících zemí v předvánočním období. I v prosinci minu-
lého roku zorganizoval učitel němčiny Mgr. Douša pro skupinu studentů školy zájezd do Drážďan.

18. prosince jsme brzy ráno vyrazili do hlavního 
města spolkového státu Sasko, přezdívaného Benát-
ky severu. Počasí nám bylo nakloněné, a tak jsme 
mohli realizovat celý program našeho zájezdu.

Nejprve jsme navštívili Muzeum dopravy. Ve zdejší 
expozici bylo několik osobních automobilů vyrobe-
ných jak v nejbližším okolí Drážďan, tak i v celé býva-
lé NDR. Perlou expozice byla replika staré lokomotivy 
Saxonia. Zajímavé bylo i velké modelové kolejiště.

Následovala zastávka u budovy Zwingeru, kde nás 
naši dva studenti seznámili s historií obrazárny 
a jejími sbírkami. 

Překvapila nás nádhera Semperovy opery, monu-
mentální mozaika Průvod králů i kostel Panny Ma-
rie. Zde pokračoval výklad studentů k tomuto sta-
vebnímu skvostu Drážďan. Nikdo z nás si nemohl 
představit bombardování spojeneckým letectvem 
v únoru 1945, kdy zahynulo kolem 20 000 obyvatel 
a byla zničena velká část Drážďan včetně tohoto 
kostela. Původně byly jeho ruiny zachovány jako 
memento II. světové války, ale po znovusjednocení 
Německa došlo k jeho obnovení v původní podobě. 
To byl konec našeho společného programu a násle-
dovala individuální prohlídka vánočních trhů.

Altmarkt nás přivítal vůni opékaných klobás, svaře-
ného vína a dalších místních specialit. Tak si naše 
chuťové buňky přišly na své. Malebné byly stánky 
s typickými výrobky krušnohorských řezbářů, kle-
notníků a dalších řemeslníků. Tři hodiny volna mezi 
stánky a množstvím návštěvníků trhů utekly jako 
voda. Zůstalo udělat pár fotografií a nasednout do 
autobusu k cestě domů.

Nikdo z nás netušil, že zpáteční cesta bude zkom-
plikována prasklou hadicí topného systému auto-
busu. Nedaleko od Prahy jsme strávili čekáním na 
zprovoznění autobusu dvě hodiny. Šikovný šofér 
nakonec závadu provizorně opravil, a tak jsme 
mohli pokračovat s několika technickými zastávka-
mi do Liblic. Spokojeni a plni dojmů jsme se v půl 
osmé večer rozešli domů.

Návštěva předvánočních Drážďan byla příjemnou 
předzvěstí Vánoc a s nimi spojených vánočních 
prázdnin. Těšíme se, že i letos v těchto výjezdech 
budeme pokračovat.

Ing. Vladimír Bareš

Libličtí studenti v Drážďanech
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V českobrodské galerii Šatlava proběhne 2. března od 15 hodin vernisáž výstavy mimořádně historicky 
cenných fotografií obcí Českobrodska a Černokostelecka. Soubor celkem 48 zarámovaných snímků byl v ro-
ce 2010 náhodně objeven v skrytém prostoru půdy liblické střední školy.

Následně byly snímky očištěny, zdigitalizovány 
a zpět vloženy do původních zrestaurovaných 
rámů. Okolnosti vzniku snímků nejsou známy, 
předpokládáme, že vznikly na objednávku Hos-
podářského spolku Českobrodska zřejmě na jaře 
1891. Všechny snímky jsou popsány, lze je tedy 
lokalizovat, přesná datace vzniku bohužel chybí. 
Předpoklad, že snímky vznikly právě na jaře roku 
1891, vychází z analýzy snímku bylanské tvrze 
a snímku obce Přistoupim.

Vzhledem ke stáří fotografií a způsobu jejich ulo-
žení byl stav některých snímků velmi špatný, proto 
budou vystaveny jejich tištěné digitalizované kopie. 
Zajímavostí je fakt, že současná budova SOŠ v Libli-
cích byla dokončena až v roce 1926. Podle svědectví 
absolventů a bývalých pedagogů školy víme, že tyto 
snímky nebyly nikde k vidění minimálně od začátku 
2. světové války. Otázkou tedy zůstává, proč a za ja-
kých okolností byly snímky uloženy právě zde?

Vysvětlením může být vztah mezi Hospodářským 
spolkem Českobrodska a tehdejší Hospodářskou 

školou zimní v Českém Brodě. Právě zmíněný hos-
podářský spolek inicioval v polovině osmdesátých 
let 19. století založení školy, která od počátku své 
existence několikrát měnila své sídlo. Lze tedy 
předpokládat, že soubor snímků byl naposledy 
k vidění zřejmě v meziválečném období v součas-
né budově školy v Liblicích. Tomu napovídá skuteč-
nost, že mezi fotografiemi z konce 19. století byla 
nalezena i fotografie výrazně novější, jediná dato-
vaná rokem 1927. Na této fotografii je zachycena 
dožínková slavnost v Cerhenicích. 

Zajímavé informace doplnil také regionální historik 
PhDr. V. J. Mrvík, Ph.D. Podle jeho vyjádření se jed-
ná o nejstarší existující snímky obcí Českobrodska, 
v případě Hořan, Žher a Klučova jde o jediné exis-
tující historické snímky zmíněných obcí. Výjimečný 
soubor historických fotografií bude k vidění v gale-
rii Šatlava od 2. do 20. března 2015.

Ing. Jiří Šmejkal,
ICT koordinátor SOŠ Český Brod - Liblice

Znovuobjevené Českobrodsko

Bylany Lstiboř náves

POZVÁNKA NA JARNÍ KONCERT
Zveme vás v neděli 15. března v 19.00 hodin na vokálně-instrumentální koncert staré hud-
by do kostela Nejsvětější Trojice (ul. Jungmannova, městský park). Na programu: J. S. Bach, 
J. Blabla, G. Giordani, G. F. Händel, S. Webbe aj. Vystoupí studentky různých (nehudebně 
zaměřených) vysokých škol, vstupné dobrovolné.
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Když jsme ve školním roce 2012/2013 začali provádět ekologické úpravy na naší škole, nikdo z nás netušil, 
že by mohla ekologie na naší škole oslavit takový úspěch. Na počátku jsme ale museli provést podrobnou 
analýzu ekologického stavu školy. Na základě této analýzy jsme sestavili plán činností 2013/2014.

Řešili jsme postupně různá témata. K tématu voda 
jsme připravili pro žáky 1. stupně ke Dni vody pre-
zentaci a pracovní list. Aby se i u nás ve škole pitná 
voda ušetřila, začali jsme společně s panem škol-
níkem zalévat květiny dešťovou vodou. Také jsme 

umístili štítky s heslem Šetři vodou! nad každý vo-
dovodní kohoutek ve škole.

Nejvýznamnějším bodem tématu energie se beze-
sporu stala výměna oken na Myšárně, o které jsme 

ZŠ Tyršova získala mezinárodní titul Ekoškola

V měsících listopad a leden proběhlo na naší 2. ZŠ Český Brod již tradiční setkávání budoucích prvňáčků nazva-
né Předškolák. Tento kurz pro děti předškolního věku čítal 10 lekcí. Ty probíhaly vždy v odpoledních hodinách 
a setkávali se na nich předškoláci z obou českobrodských mateřských škol, ale i z vesnic v blízkém okolí.

Paní učitelky je rozdělily do dvou menších skupin, 
ve třídách si pak děti formou her zkoušely, jaké to 
vlastně ve škole je. Nenásilně se tak na školu při-
pravují, poznávají školní prostředí a své budoucí 
spolužáky a kamarády.
 
Každé setkání bylo zaměřeno na určitou oblast: 
na správné držení tužky a uvolnění ruky, zařaze-
na byla též grafomotorická cvičení, na správnou 
výslovnost, kterou děti cvičily prostřednictvím ří-
kadel, rozpočitadel a básniček, cvičením pohybli-
vosti jazyka a mluvidel, na sociální chování dětí, na 
rozvoj matematických představ, prostorové orien-
tace, hrály se hry a činnosti na rozvoj pozornosti, 
paměti, logického myšlení, smyslového vnímání 
a podobně. Nechyběla ani dramatická improviza-

ce, hraní rozličných pohybových her a improvizace 
hudební.
 
Zkušenosti z minulých let dokládají, že se dětem 
ve škole líbí a mizí strach z neznámého prostředí. 
Velmi důležitý je i poznatek, co je třeba ještě vy-
lepšit, aby start v první třídě byl bezproblémový. Je 
toho hodně, co by mělo dítě před vstupem do ZŠ 
zvládnout. Věnovat jim proto takto strávený čas se 
určitě vyplatilo. Předškoláci mohli získat pocit jisto-
ty, potřebu do školy se těšit a věřit, že to zvládnou. 
V tom všem mohl být náš kurz Předškolák velkým 
pomocníkem.

D. Tůmová, ZŠ Tyršova

Předškolák
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Jako každý rok, tak i letos v lednu se otevřely dveře základních škol pro budoucí prvňáčky. Vzhledem k to-
mu, že do školního věku dorůstají silné ročníky, čekali prý rodiče před některými školami v jiných městech 
na zapsání svých dětí ve frontách i přes noc nebo od brzkého rána.

V Českém Brodě nebyla situace tak dramatická. Na 
2. základní školu v Českém Brodě dorazilo ve dnech 
16. a 17. ledna v doprovodu rodičů okolo 80 dívek 
a chlapců. Zápis probíhal v klidu a bez dlouhého 
čekání. Děti odpovídaly na otázky, které jim dávaly 
paní učitelky, ale také kreslily, doplňovaly obrázky, 
mohly se pochlubit, jak zvládají rozlišovat barvy, 
počítat, přednášet básničky a říkanky. Za svůj od-
vedený výkon si mohly vybrat drobný dárek v po-
době výrobků od starších spolužáků.

U některých dětí byl vzhledem k jejich nižší školní 
vyzrálosti navržen odklad školní docházky, se kte-
rým často přišli i sami rodiče. Nyní čeká budoucí 
prvňáky poslední pololetí v mateřských školách. 
Tento čas mohou ještě využít k tomu, aby se připra-

vili na školu, ale zároveň si užili své dětství. A v září 
již na ně budou čekat připravené třídy s učebnice-
mi a pomůckami na výuku.

E. Kolankiewiczová, uč. ZŠ Tyršova

Zápis do 1. tříd v ZŠ Tyršova

mnohokrát informovali. Již první etapa výměny 
oken přinesla v topné sezóně 2013/2014 úsporu 
energie více než 30%. Dále jsme se věnovali téma-
tům třídění odpadu a prostředí školy.

Za veškeré naše úsilí jsme získali mezinárodní ti-
tul Ekoškola. Tomu předcházela návštěva přísných 
auditorek Ekoškoly, které během jednoho dne na 
naší škole zkoumaly, zda a jak se nám daří plnit 

cíle, které si náš ekotým stanovil. Auditorky si pro-
hlédly důkladně školu, hovořily se členy ekotýmu, 
s panem ředitelem, s vyučujícími i s některými 
žáky. Slavnostní předání krásné modro-zeleno-bílé 
ekovlajky a titulu Ekoškola proběhne v červnu ve 
Valdštejnském paláci v Praze.

L. Lančová, Ekotým 9. A, ZŠ Tyršova
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Šestá hodina udeřila a ta velká banda se konečně pohnula vpřed. Z druhého nástupiště nám to jede vý-
chodním směrem. V Kolíně si ještě počkejme na rychlík a pak dál do Přelouče.

Konečně jsme dorazili do Přelouče a vydali se na 
pochod k místní skautské klubovně. Po příjemné 
procházce skrze město jsme u cíle. Bundy na vě-
šák a ubytovat: kluci doprava holky doleva, velký 
nahoru, kdo máte co, tak vybalit. Večeře ještě 
z domova, ale honem dojíst, za chvílí už začíná hra. 
Přepadení?! Ne, to jsou jen stíny našich vedoucích, 
kteří při převozu stihli poztrácet i všechny barvy. 
Co teď? Rozdělit do týmů a vydat se to všechno 
napravit a v různých úkolech získat barvy nazpět. 

Dopoledne po snídani jsme vydrželi venku jen 
chvilku, počasí nepřálo pouštění draků a ve sně-
hové vánici i překážková dráha získala úplně jiný 
rozměr. Před obědem jsme ještě všichni stačili dle 
souřadnic projít bažinou. Guláš, mňam! A poled-
ní klid, super! Když nám vytrávilo, vydali jsme se 
hledat útržky přísloví, která nám měla také pomoci 
nalézt poztrácené barvy. K večeru se počasí trochu 
zlepšilo a my mohli vyrazit do blízkého parku na 
noční hru, kde jsme chodili podél nataženého pro-
vázku se zavázanýma očima. Zbytek večera jsme 
prozpívali u kytary. 

V sobotu strávily holky dopoledne výrobou plakátů 
out/in a my s klukama šli poznávat Přelouč pomo-

cí mapy. Odpoledne jsme sehráli velký florbalový 
turnaj završený zápasem „staří proti ještě starším“ 
tedy zápasem vedoucích. Bylo toho tolik, že u ve-
černího promítání pohádky polovina pokoje usnula 
ještě před koncem filmu. 

Víkend se převalil jako voda a zase tu je čas od-
jet. Ale než jsme se s Přeloučí rozloučili, našli jsme 
vedoucím jejich poztrácené barvy, byly strategicky 
ukryté v přilehlém okolí základny. Každá skupin-
ka se nakonec stala vítězem a tak jsme se mohli 
s klidným svědomím vydat na cestu za maminkami 
a tatínky.

Tomáš Vítek – Erik, 14. středisko Psohlavci

Pět Pé: Psohlavci-Podzimky-Přelouč-Prostě-Paráda

NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ SOKOLA
Od 2. 2. 2015 má T. J. Sokol novou kancelář v prostorech rehabilitace v suterénu Sokolovny 
s pevnou otevírací dobou. Zde vyřídíte svoji přihlášku, vystavení legitimace, vylepení známky, 
zakoupení trička, objednání vstupenky na ples, zaplacení platby, všechny administrativní zá-
ležitosti ohledně Sokola. Otevírací doba: Pondělí, středa, pátek dopoledne 8.00 – 12.00 a ve 
čtvrtek odpoledne 18.00 – 19.00 hodin (v jiné době po domluvě na telefonním čísle ses. Ra-
ková: 777 279 243), www.sokolbrod.cz

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Město Český Brod vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2015 v rámci Progra-
mů podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity – Program č. 2 – Podpora tradičních 
akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, repre-
zentace města. Příjem žádostí je do 2. 3. 2015. Podrobnosti k programům a formulářům 
naleznou žadatelé na internetových stránkách Města Český Brod (www.cesbrod.cz). Pozn. 
Výzva č. 2 k Programu č. 1 bude vyhlášena k 1. 4. 2015.
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Co se děje v Klubu Zvonice
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Opět vám přinášíme zprávy z našeho Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice. V úvodu 
jedna, pro nás nepříjemná zpráva. Po 14 letech existence NZDM dojde k jeho stěhování z dosavadních 
prostor Zvonice v parku u kostela nejsvětější Trojice.

Důvodem je konec platnosti nájemní smlouvy 
k 30. 6. 2015. Přes intenzivní jednání se nepodařilo 
smlouvu se sborem Českobratrské církve evange-
lické prodloužit. Hledáme ve spolupráci s městem 
nové, vhodné a zatím provizorní prostory. Samo-
zřejmě uvítáme tipy a nabídky na pronájem pro-
stor pro aktivity klubu na dobu zhruba rok a půl od 
začátku příštího školního roku.

A teď již veseleji. V lednu se nám podařilo ve spo-
lupráci s městem a stájí NaPoli Kšely rozjet projekt 
resocializačních aktivit s využitím koní. Je určen 
pro děti navštěvující klub Zvonice. Děti jednou za 
14 dní vyjíždí ke koním. Zde pod vedením majitelky 
stáje Lenky Nemazalové a lektorky Denisy Průšo-
vé vykonávají činnosti spojené s prací okolo koní 
a ostatních zvířat na farmě. Kydají hnůj, podestý-
lají, krmí a také hřebelcují koně. Odměnou pro ně 
je možnost na koních si zajezdit. Hlavním cílem 
projektu je umožnit dětem poznat novou aktivitu, 
naučit je postarat se o zvířata na farmě a přede-
vším změnit s využitím koní jejich potencionálně 
rizikové chování. O tyto výjezdy za zvířaty je mezi 
dětmi velký zájem. 

O jarních prázdninách jsme s 12 dětmi vyjeli na 
resocializační pobyt na Šumavu. Pobyt byl určen 
dětem v obtížných životních situacích. Jeli jsme si 
samozřejmě užít hory a sníh, ale také spousty akti-
vit zaměřených na změnu v jejich životě či chování. 
Připravili jsme pro děti nabitý program plný her 
a výletů, zaměřený na komunikaci, spolupráci a se-
beobsluhu. Cílem bylo zmírnit nebo zamezit riziko-

vému chování dětí ve vrstevnické skupině. Zaměřili 
jsme se na projevy násilí, šikany a nesnášenlivosti 
mezi dětmi.

V závěru naší zprávy bychom velmi rádi poděkovali 
Nadačnímu fondu Albert. Podpořil činnost klubu 
již 3 roky za sebou. V roce 2015 opět přispěje pře-
devším na terénní práce pro děti a mládež a vol-
nočasové aktivity v rámci našeho projektu „Najdi, 
co tě baví!“

Jaroslav Nouza, O.s. LECCOS
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V průběhu druhého lednového víkendu se konaly halové přebory Středočeského kraje v atletice. V sobotu 
soutěžili závodníci ve věku 16 let a starší. V neděli pak závodníci v kategoriích staršího a mladšího žactva. 
V posledních letech vždy naši závodníci vybojovali několik předních míst. Tak tomu bylo i letos.

Po přestupu závodníků Hanzlíka, Hamtáka, Morav-
ce a Zadáka do Staré Boleslavi nás reprezentovali 
v kategorii dorostu Matěj Veselý, který byl po ne-
moci, a Marek Vlasák. Oba závodili ve skoku vyso-
kém, kde obsadili výkonem 155 cm 8. a 9. místo, 
a ve vrhu 5 kg koulí, kde výkony 11,77 m a 9,61 m 
obsadili 5. a 8. místo. 

Druhý den nás reprezentoval Marek Svatoš, který 
loni jako mladší žák vybojoval čtyři medaile. Letos 
jako starší žák vybojoval stříbrnou medaili ve vrhu 
4 kg koulí, v běhu na 60 m př. skončil pátý. Starší 
žákyně Dominika Gyarfašová a Alžběta Charváto-
vá si vytvořily osobní rekordy ve většině disciplín, 

ve kterých závodily. Lada Valachová, která viditel-
ně před závodem nebyla v pohodě, doběhla na 4. 
místě v běhu na 1500 m. Mladší žákyně Kristýna 
Jeníková v běhu na 1500 m chybou rozhodčího 
přestala běžet o jedno kolo dříve a než se znova 
rozeběhla, uběhlo několik vteřin. Přesto si zaběh-
la svůj nejlepší čas. Kateřina Mašínová, nejmladší 
naše závodnice se v těžké konkurenci neztratila, 
některé její soupeřky byly o dva roky starší. V běhu 
na 60 m startovalo 129 závodnic a Kačka se umís-
tila na 94. místě. V redukovaném pořadí dle roku 
narození 2004 se umístila na 6. místě. Ve vrhu 2 kg 
koulí obsadila 33. místo ze 43 závodnic. V reduko-
vaném pořadí skončila druhá. Naším nejúspěšněj-
ším závodníkem byl mladší žák David Martínek. 
Vybojoval jednu zlatou medaili ve skoku vysokém 
výkonem 140 cm a jednu bronzovou medaili v bě-
hu na 1500 m, dosáhl času 5:42,71.

Krajských přeborů se neúčastnil Tomáš Martínek, 
který je po operaci menisku, Filip Klokočník byl 
v tomto termínu se školou na lyžařském výcviko-
vém zájezdu. Oba závodníci jsou ve svých kategori-
ích a disciplínách třetí v České republice.

Mimo Marka Svatoše a Matěje Veselého to byly 
pro ostatní závodníky první závody takovéto kon-
kurence a velikosti. Pro všechny závodníky je to 
poučením a podnětem pro další tréninky.

Mgr. Stanislav Kosík
ilustrační fota z archivu oddílu

Atleti TJ Slavoj Český Brod na krajských přeborech
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Jednou ze stálých expozic Podlipanského muzea v Českém Brodě je orientální sbírka cestovatele Josefa 
Zounka. Josef Zounek se narodil 19. října 1856 v rodině statkáře Františka Zounka a jeho manželky Marie, 
rozené Bartošové. Společně s rodiči a dalšími pěti sourozenci obýval usedlost čp. 19 v Mrzkách.

V dospělosti získal Josef rodinné hospodářství 
a společně se svou ženou Alžbětou statek značně 
zvelebil a zvětšil jeho rozsah na 72 hektarů. Jako 
svědomitý hospodář aktivně pracoval ve Včelařské 
jednotě a byl také známým milovníkem kaktusů. 
Touha po vědění a slušné finanční zajištění ho do-
vedly až k cestování.

V letech 1908 - 1910 se Josef Zounek s několika 
přáteli zúčastnil výpravy do Orientu, která byla 
vypravena z Terstu. Nejdříve navštívili Alexandrii 
a Káhiru, dále putovali po Nilu do Asyutu, Beni 
Suef, Biba Gebel, Abu Fely, Luxoru a Théb. Z Egypta 
pak výprava pokračovala lodí do Haify, Jeruzalé-
ma a Betléma, Bejrútu a Smyrny. Zpáteční cestou 
navštívili Effes, Athény, Cařihrad, Sofii a Bělehrad, 
odkud se přes Vídeň vrátili domů.

Za svého pobytu v Egyptě Josef Zounek získal po-
měrně rozsáhlou kolekci egyptologických předmě-

tů čítající více než 50 kusů, kterou později daroval 
Podlipanskému muzeu.

Nejcennější však byla numizmatická sbírka, o kte-
rou měla zájem i řada zahraničních institucí. Zou-
nek ji pod dojmem návštěvy u prezidenta T. G. 
Masaryka a na jeho výslovné přání postoupil za 
700.000 korun Národnímu muzeu v Praze. V roce 
1925 věnovali manželé Zounkovi 200.000 korun 
pro nadační účely Rolnické školy a 100.000 korun 
na stavbu budovy Podlipanského muzea v Českém 
Brodě.

Na zasedání představenstva muzea dne 7. března 
1925 bylo usneseno zřídit v muzeu zvláštní Zoun-
kovu síň. Slavnostního otevření muzea, které pro-
běhlo 28. října roku 1931, se však Josef Zounek už 
nedožil. Zemřel totiž 28. prosince 1927.

Mgr. Lenka Mazačová, Regionální muzeum Kolín

Čí sbírky si prohlížíme v Podlipanském muzeu?

Josef Zounek (vpravo) při svých cestách po Orientu
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Statistika nuda je...
…ale údaje o počtu čtenářů, výpůjček a další čísla, týkající se odborné knihovnické činnosti, jsou pro nás 
důležité z hlediska zpětné vazby: jestli nakupujeme literaturu, která vyhovuje zájmům a potřebám našich 
čtenářů, jestli pořady, které během celého roku děláme pro děti, mají smysl a skutečně rozvíjejí jejich čte-
nářskou gramotnost a návyky, jestli naše služby odpovídají požadavkům našich návštěvníků, atd. Začát-
kem každého roku proto vždycky na chvíli opouštíme náš svět slov a hledáme odpovědi ve světě čísel.

V roce 2014 Městská knihovna registrovala 1.749 
čtenářů (1.673 v roce 2013), z toho 634 dětí a mlá-
deže do 15 let (570), v měsíci říjnu se např. zapsalo 
25 nových dospělých čtenářů a 35 nových čtenářů 
dětského oddělení. Tito registrovaní čtenáři usku-
tečnili během celého roku celkem 23.492 fyzických 
návštěv knihovny (22.292). On-line služby na na-
šich webových stránkách využilo 9.001 virtuálních 
návštěvníků (8.680).

Náš automatizovaný knihovnický systém zazna-
menal 68.905 výpůjček knih a periodik (65.745), 
z toho 10.021 výpůjček pro děti a mládež (8.851). 
Připravili jsme 127 literárních besed o nových kni-
hách a k literárním výročím pro žáky ZŠ (105), 13 
pohádkových čtení a hraní pro děti MŠ (9) a 8 slav-
nostních pasování prvňáčků (8). Všech těchto akcí 
se zúčastnilo 3.039 žáčků a žáků (2.610) z MŠ Kol-
lárova, MŠ Liblice, MŠ Sokolská, MŠ Tuchoraz, ZŠ 
Tyršova, ZŠ Žitomířská, ZŠ Poříčany, ZŠ Přistoupim 
a ZŠ a PrŠ Český Brod.

Závěrem ještě několik čísel z revize knihovního 
fondu, která v souladu s knihovnickým zákonem 
proběhla v Městské knihovně od 26. ledna do 6. 
února 2015:

Revidovaný knihovní fond celkem . . .65.855 svazků
Počet svazků na regále  . . . . . . . . . . .61.881 svazků
Počet svazků půjčených . . . . . . . . . . . .3.929 svazků
Počet svazků nezvěstných . . . . . . . . . . . . 45 svazků

Převážnou většinu nezvěstných knih, které byly 
zřejmě odcizeny nepoctivými čtenáři, resp. čtenář-
kami, tvoří dívčí romány a kuchařky. Jen pro zají-
mavost: abychom mohli načíst čárový kód revido-
vaných knih, prošlo skutečně všech 61.881 svazků 
fyzicky našima rukama, pokud bychom počítali, 
že jeden svazek váží průměrně 500 g, „navzpírali“ 
jsme téměř 31 tun knih.

Eva Vedralová,
Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Zdeněk Ležák: Stopa legionáře
Výpravný komiks ke stoletému výročí vzniku československých legií představuje 
všechna bojiště, kde naše národní vojenské jednotky za 1. světové války působily. 
Děj knihy se drží známých historických faktů i autentických pamětí legionářů. 
Chronologicky sestavené události seznamují se založením České družiny, zárod-
kem našich legií v Rusku, se spontánním vznikem československých jednotek 
v Paříži či v řadách českých válečných zajatců v Itálii. Přibližují také složité politic-
ké souvislosti vedoucí k Velké válce, k revoluci v Rusku nebo k rozpadu Rakous-
ka-Uherska a vzniku našeho samostatného státu.

Jiří Žáček: Chytré pohádky pro malé rozumbrady
Kromě pohádek, kde se to hemží nadpřirozenými bytostmi a čaruje se os-
tošest, existují i pohádky, ve kterých nevítězí mocné kouzlo či hrubá síla, 
ale navrch má rozum, moudrost a vtip. Hrdinové chytrých pohádek jsou 
zdánlivě obyčejní, ale v životních zkouškách se téměř vždy osvědčí jako lidé 
moudří a stateční, kteří mají kuráž, bystrý rozum a dobré srdce. Po Hrůzo-
strašných pohádkách pro malé strašpytlíky a Čarodějných pohádkách pro 
malé kouzelníky je kniha chytrých pohádek třetí ze série velkých pohádko-
vých sbírek v převyprávění Jiřího Žáčka a s ilustracemi Adolfa Borna.

Jiří Žáček: Chytré pohádky pro malé rozumbrady

to

zdánlivě obyčejní, ale v

s

v

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

Blanka Milfaitová: Příběh opravdové vášně
Recepisný cestopis marmeládové královny představuje nejen ohlédnutí za roč-
ní expedicí, kdy autorka s obytným vozem projela celou Evropu i kus Afriky 
a vařila marmelády na nejrůznějších místech starého kontinentu, ale nabízí 
také příběh o hledání sebe sama. Obsáhlá publikace plná fotografií, receptů 
na marmelády i lokální jídla přináší i životní příběh Blanky Milfaitové, který 
možná dokáže motivovat čtenáře k tomu, aby se také pustili do toho, po čem 
touží ze všeho nejvíc...

Výpravný komiks ke stoletému výročí vzniku československých legií představuje 
všechna bojiště, kde naše národní vojenské jednotky za 1. světové války působily. 

autentických pamětí legionářů. 

kus Afriky 
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V prosincovém čísle Českobrodského zpravodaje byl otištěn příspěvek doc. B. Nekolného. Vrací se k období 
po převratu r. 1989. Je značně přísný a nepřesný.

Problém nemocnice a jejího vedení se objevil už na 
prvním jednání OF v sokolovně. Společně s Ing. Ur-
banem jsme byli pověřeni, abychom řediteli MUDr. 
Zychovi vyřídili, že převažující veřejné mínění po-
važuje jeho setrvání ve funkci za nevhodné. Z če-
ho takové jednoznačné stanovisko pramenilo, to 
zřejmě věděli ti, kteří se s fungováním a strukturou 
nemocnice setkávali osobní zkušeností. Vzkaz jsme 
vyřídili, pro nic jiného jsme neměli pověření.

Ředitele Zycha odvolala až první zvolená rada. Zda 
to bylo rozhodnutí správné, či chybné, to nehodno-
tím, ale podstatné je to, že odvolání v žádném pří-
padě nezařizoval RNDr. Kunčar a Ing. Kokeš. To by 
pak někdo mohl analogicky tvrdit, že zásadní věci 
rozhoduje starosta nebo místostarosta s někým 
z občanů města bez rozhodnutí celé rady. Kromě 
toho tvrzení, že oba pánové chtěli mít v nemocnici 
rozhodující vliv prostřednictvím svých manželek, 
nemá reálný základ, protože ani jedna tam dokon-
ce už delší dobu nepracovala, takže je to trochu 
malicherná pomluva. Myslím, že podobné úvahy 
nikam nevedou. (Věcný dodatek: Ing. Kokeš začal 
pracovat v zastupitelstvu města roku 2002.)

V jedné věci s autorem článku souhlasím, totiž 
že není dobré vytvářet nesnášenlivost. Ta výtka 
ovšem patří oběma stranám soupeřícím v posled-
ních volbách, protože i podporovatelé, popř. ucha-
zeči o funkce z tábora pokračujícího vedení města 
vysílali polopravdy a nepravdy.

Je to doufejme za námi. Českobroďák SNK v po-
sledním čísle Českobrodska zřetelně deklaroval 
ochotu spolupracovat s koalicí na všem, co vede 
k řádnému chodu města. Pan starosta Bc. Jakub 

Nekolný se v Českobrodském zpravodaji vyjádřil 
obdobně a při jiné příležitosti vyslovil očekávání, 
že představitelé dnešní opozice se zapojí do práce 
v komisích MÚ, doplní své zkušenosti a v příštích 
volbách mají možnost ucházet se o vedení města 
znovu a eventuálně ho převzít, za to se přimlou-
vám osobně.

Ve svém krátkém vystoupení tehdy na dávném 
shromáždění OF jsem vyslovila své trvalé přesvěd-
čení, že ani jednotlivec, ani společnost jako celek 
nemění zlom poměrů sám o sobě, protože nejjis-
tější cesta k trvalé změně je výchova k samostatné-
mu uvažování, celkový rozhled, vzdělávání a morál-
ní vzor. Bohužel je to i cesta nejdelší.

Na obou stranách současného volebního soupeře-
ní mám své bývalé maturanty a na všech mi záleží. 
Přeji jim, aby setrvali u poctivých pohnutek svého 
konání, učili se pečlivě vybírat cesty k správnému 
řešení problémů a uchovali si osobní stabilitu.

PhDr. Ladislava Lebedová

Ad Ztráta paměti a jakobíni v Brodě

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKé POLICII
Zaběhl se nám pejsek a byl umístěn do útulku v Lysé nad Labem. Na základě poptávky na 
Městském úřadu se s námi Městská policie hned spojila, vše vyřídila a pejska z útulku zase 
vyzvedla. Díky ochotné Městské policii máme k naší velké radosti a spokojenosti zase Rexíka 
doma, tak moc děkujeme za pomoc.

B. Holubová a V. Jandejska

�� Píšete námČeskobrodský zpravodaj
únor 2015
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��Píšete nám

Minule jsem líčil osud NsP Český Brod od převzetí městem jako zřizovatelem.

Nové vedení NsP nejen zajišťovalo chod nemocni-
ce, ale též řešilo budoucnost. Ve spolupráci s měs-
tem vypracovalo výborný privatizační projekt. 
Mimo jiné v rozestavené budově polikliniky počítal 
s výrobou sterilních roztoků. To by přineslo měs-
tu 60-70 kvalifikovaných pracovních míst a vytvá-
řel by se solidní zisk. Ředitel udělal průzkum trhu 
pro předpokládanou kapacitu výroby. Řádně pro-
jednaný projekt s podporou okresu byl podán na 
tehdejší Ministerstvo pro privatizaci, vedené ODA. 
Předpokládal bezúplatný převod do majetku měs-
ta a postupnou stabilizaci za příspěvků města skrze 
městem vybraného provozovatele.

Ministrem byl Jiří Skalický. Starší si jistě pamatu-
jí aféry, jako např. obchodní dům Breda v Opavě 
(s hodnotou 85 milionů Kč, soukromník zaplatil 17 
milionů Kč + úplatek ODA 3 miliony Kč). Privatizace 
nebyla soudně přezkoumatelná (proto se autor To-
máš Ježek rozešel s Klausem).

Byly podány i konkurenční projekty. Autoři mohli 
zdarma získat majetek v hodnotě 40 milionů Kčs. 
Zvítězil konkurenční projekt zaměstnanců NsP: 
vynikající mladého chirurga MUDr. Veselky a ve-
doucího laboranta RNDr. Ullera. Autoři by převze-
tím NsP mohli získat vysoký bankovní úvěr. Jejich 
obchodní plán byl neudržitelný, z NsP by byla čer-
ná díra. Nabyvatelé by se brzy obraceli na město 
„chcete zachovat nemocnici pro své občany?“ 
nebo by nemocnice padla. Autoři mohli případný 
bankovní úvěr nalít někam, kde by byl rentabilní. 

Z nemocnice by se stala zástavní podstata. 

Zákon stanovil vítězům převzít objekty do 12 měsí-
ců (i před zaplacením!). Zde k tomu nikdy nedošlo! 
Projekt nebyl ani zrušen, s majetkem se nesmělo 
nakládat. To způsobilo dlouholeté potíže NsP. Pa-
matujeme chátrání plicní ambulance v Žitomířské 
ulici zahrnuté do projektu. Město bylo stále zřizo-
vatelem (mělo všechny povinnosti ale žádná prá-
va), kdykoliv mohl nový nabyvatel převzít objekt. 
Opakuji: privatizační proces nebyl přezkoumatelný 
soudem a neexistovaly sankce. 

O malé privatizaci na ministerstvu rozhodovala 
Jurečkova komise. Měla absolutní pravomoc, zod-
povídala se jen stranickým lídrům. Město podalo 
odvolání proti privatizace NsP. Vezl jsem usnesení 
rady na ministerstvo v doprovodu zdravotní rado-
vé Okresního úřadu. Jurečka s námi chtěl jednat na 
chodbě! Vynutil jsem si projednání před komisí. 
Ukázalo se, že jedna židle chybí a Jurečka požádal 
zdravotní radovou, ať postojí (nedovolil jsem to, 
musela být přinesena židle). Výsledek ovšem byl 
daný: vítězný projekt měl „nastaveny výhybky“ 
a jeho funkčnost komisi nepálila. Převzetí městem 
označila za socialismus.

Závěrem k NsP: Pana docenta Bohumila Nekolného 
znám léta a nikdy jsem s ním neměl konflikt. Vážím 
si jeho práce. Musím se ovšem vymezit proti tomu, 
že on pravidla spořádaného soužití porušuje, jeho 
článek odpovídá vtipům o Rádiu Jerevan: 

Návrat paměti – díl 2.

Dne 9. března si připo-
meneme výsadbu lípy 
svobody, která byla 
vysazena před 25 lety 
v roce 1990 na památ-
ku osvobození od útrap 
socialistického režimu 
v bývalém Českosloven-
sku. Výsadbu lípy, která 

stojí naproti poště a domu čp. 46, inicioval starosta 
města pan RNDr. Jan Kunčar. 

„Během výsadby se strhla velká sněhová bouře. 
Účastnilo se asi 6 lidí, mezi nimi i paní Marková, 
tehdejší ředitelka Technických služeb, která určila 
místo výsadby,“ dodal Jan Kunčar.

Aloisie Vacková, Český Brod

Lípa svobody
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Rádi bychom Vám představili Klub náhradních rodin Rodinné centrum Routa Čelákovice, který podporuje 
nejen pěstounské a osvojitelské rodiny a žadatele, ale i všechny ostatní, kdo se zajímají o problematiku 
náhradní rodinné péče.

Nabízíme podporu a pomoc náhradním rodinám, 
žadatelům a zájemcům o náhradní rodinnou péči. 
Doprovázíme náhradní rodiny a pomáháme jim při 
kontaktu s původní rodinou dítěte. Pořádáme od-
borné přednášky na témata související s náhrad-
ním rodičovstvím. Při přednáškách je vždy zajištěn 
program pro děti.
 

Organizujeme vzdělávací pobyty a výlety (nejen) 
pro náhradní rodiny. Především naše víkendová 
setkání rodin jsou příležitostí k vzájemnému sdí-
lení, poznávání, výměně zkušeností. Přijaté děti si 
na pobytech mohou uvědomit, že nejsou jediné, 
kdo do svých rodin přišel poněkud nestandardní 
cestou.

Náhradní rodiče v tom nejsou sami!

Dotaz: „je pravda, že Ivan Ivanovič Ivanov dostal 
na všesvazovém sjezdu kosmonautů auto?“. Od-
pověď: „ano, jen upřesníme: nebyl to Ivan Ivano-
vič Ivanov, ale Ivan Petrovič Pavlov, nebylo to na 
všesvazovém sjezdu kosmonautů, ale na oblastním 
sjezdu učitelů, nešlo o auto, ale o kolo, a nedostal, 
ale ukradl“.

Nejsem ing., MUDr. Zych se píše s „y“, moje man-
želka ani manželka ing. Kokeše tehdy v NsP nepra-
covaly. Zaměstnankyněmi NsP byla zastupitelka 
MUDr. Kohoutová a manželka radního MUDr. Ši-
kolová. Ředitele NsP jsme nesesadili (samostatnou 

NsP před tím neřídil). Při převzetí byla budova po-
likliniky zakonzervovaná, MUDr. Zych se o ni nedo-
kázal postarat. Ing. Kokeše jsem tehdy dobře znal, 
nakupoval jsem u něj pomeranče. 
Fakta jsou dohledatelná a otec dlouholetého sta-
rosty to ví. Ale – kdo si dá práci, aby pátral po 
pravdě? Od lidí, kteří se k minulosti budou veřejně 
vyjadřovat, bych to čekal. Uniká mi smysl, proč byl 
článek napsán - ale nemusím rozumět všemu.
 
Zabývali jsme se i dalšími otázkami – o tom příště.

RNDr. Bc. Jan Kunčar, starosta 1990-1994

Dobrý den,

můj syn Jan Pučálka (r. 2002) se stal vítězem Ha-
lového oblastního přeboru starších žáků v tenisu 
pro rok 2015 ve dvouhře i čtyřhře. Žije ve Štol-
míři a studuje Gymnázium Český Brod (2.8). Je 
hráčem TK Neridé a trénuje na kurtech v Hosti-
vaři a v Českém Brodě. Zvláštní poděkování patří 
jeho trenérům Michalu Blažkovi, Janu Příhodovi 
a Martinu Kratochvílovi, všem z Českého Brodu.

Děkuji
Zdenek Pučálka
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Poskytujeme poradenství v oblasti náhradní rodin-
né péče (např. práva a povinnosti pěstounů a osvo-
jitelů, systém sociálních dávek, postup při žádosti 
o pěstounskou péči a osvojení atd.), předáváme in-
formace, šíříme osvětu, vyhledáváme osoby vhod-
né stát se náhradními rodiči. Na základě pověření 
k sociálně-právní ochraně dětí uzavíráme s pěstou-
ny dohody o výkonu pěstounské péče (PP). Nyní 
můžeme uzavírat dohody o výkonu PP a poskyto-
vat sociálně právní ochranu v oblasti Středočeské-
ho kraje a hlavního města Prahy.

Chcete se stát náhradním rodičem nebo se dozvě-
dět více? Bližší informace poskytne Jana Luhanová, 
tel. 731 172 650, nahradnirodiny@seznam.cz

Zveme vás na březnový seminář „Kniha života“, 
v sobotu 28. 3., 10 - 15 hod., v JAZYKové škole Če-
lákovice, s lektorkou Mgr. Martinou Vančákovou. 
Kniha života je metodou, která pěstounům může 
pomoci společně s dítětem hledat a nacházet od-
povědi na otázky související s minulostí dítěte a vy-
rovnat se s nimi. Seminář je zdarma pro pěstouny, 
kteří s RC Routa uzavřeli dohodu o výkonu PP. Cena 

pro pěstouny jiných organizací je 800 Kč. Pěstouni 
jiných organizací mohou požádat o úhradu organi-
zaci, se kterou mají uzavřenu smlouvu o výkonu PP. 
Program pro předem přihlášené děti bude zajištěn. 
Přihlášky a další informace: Mgr. Lenka Slováková, 
slovakova.routa@seznam.cz, 603 538 763.

Mgr. Lenka Slováková,
koordinátorka služeb pro pěstouny, RC Routa, o. s.

Železný Brod se rozkládá v nadmořské výšce od 300 - 700 m n. mořem. V současné době má 6 500 stálých 
obyvatel. Leží v malebném údolí řeky Jizery na rozhraní Českého ráje, Jizerských hor a Krkonoš.

Pěkný pohled na celé město je od barokního kos-
telíka sv. Jana Nepomuckého na Poušti. Náměstí 
3. května dominuje radnice v novorenesančním 
slohu, sídlo Městského úřadu, divadla a galerie 
Vlastimila Rady. Dále se zde nachází Městské 
muzeum se sklářskou expozicí zachycující historii 
sklářského řemesla. Můžete zde například obdi-
vovat jedny z prvních figurek, navržených pro-
fesorem a ředitelem sklářské školy J. Brychtou. 
Samozřejmě i další vystavované exponáty nesou 
jména významných osobností působících na Že-
leznobrodsku. V prostorách se nachází také vý-
stavní síň světoznámých výtvarníků J. Brychtové 
a S. Libenského.

Se sklářskou tvorbou se můžete seznámit také na 
Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, kde se 
každé léto koná výstava studentských prací. Tyto 

originálně pojaté výrobky s důrazem na autorské 
sklo nastiňují možný budoucí směr sklářské výro-
by. Přestože se sklářskou výrobou, ať už užitkového 
skla, bižuterie nebo uměleckého skla, zde zabývaly 
od pradávna velké firmy, v současné době je tato 
činnost k vidění již pouze u soukromníků. Někteří 

Železný Brod láká k návštěvě
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Tak jak klesá v naší společnosti náboženské cítění, klesá i úcta k našim předkům a péče o jejich hroby. Asi 
před dvěma lety byla provedena kontrola platební morálky za pronájem hrobových míst a výsledkem bylo 
to, že jedna třetina hrobů byla polepena výzvou k úhradě příslušných poplatků.

Ve velké většině si občani našeho města své pla-
tební povinnosti plní a snaží se mít hroby upravené 
a ozdobené a to zejména o jarních svátcích, posví-
cení, dušičkách a vánocích. Někteří naši spoluob-
čané toto jejich snažení úspěšně maří. Množí se 
krádeže květin a hitem povánočních dnů se staly 
krádeže svíček ze svícnů. Já sám jsem ukradenou 
svíčku doplňoval již 3x. Takových jako já bylo víc, 
snad každý druhý. Ptám se, na co máme 8 členů 
Městské policie a psa? Blíží se velikonoce – tudíž 
další příležitost k drobným krádežím. Dovětek: 5. 2. 
jsem náhodně potkal pana místostarostu. Na můj 

dotaz, pod koho Městská policie spadá, odpověděl 
dotazem: „A oznámil jim to někdo?“ Z toho plyne, 
že aby Městská policie konala, musí mít každá smě-
na Městské policie svého Josefa Vyskočila neb je 
nutné založit PS MP (Pomocnou stráž MP) anebo 
méně vození se v autě a více pohybu v terénu.

PS: Pochvala TS a pracovníkům Veřejně prospěš-
ných prací (jsou doopravdy prospěšné) za stále se 
zlepšující péči o město, zejména o místní hřbitov.

Slávek Břečka, Český Brod

Cti svého otce i matku svou!

z nich dovolí turistům „nahlédnout pod pokličku“ 
a předvést jim samotnou výrobu, např. vinutých 
perlí, které zde mají dlouhodobou tradici. 

Nejstarší část města, Malé náměstí s kašnou, kte-
rému vévodí kostel sv. Jakuba Většího s dřevěnou 
zvonicí, je výchozím místem Poznávacího okruhu 
Trávníky. Ten návštěvníky zavede do historického 
prostředí roubených a zděných staveb vesnické 
památkové rezervace. Součástí okruhu je největší 
roubená stavba ve městě - Běliště, kde je umístěna 
národopisná expozice Městského muzea.
Město má širokou škálu sportovního vyžití, např. 
koupaliště, tenisové kurty, fotbalové hřiště. Mírně 
zvlněná krajina je vhodná pro nenáročnou turisti-

ku a cykloturistiku, řeku Jizeru lze využít k vodác-
kým sportům. V blízkém okolí města se nachází 
několik turistických zajímavostí, z nichž mezi nej-
zajímavější patří např. rozhledna Kozákov, Bozkov-
ské jeskyně či zříceniny hradu Rotštejn a Vranov 
na Malé Skále.

V Železném Brodě je možné navštívit řadu tradič-
ních kulturních akcí, mezi největší patří červnový 
Železnobrodský jarmark a v září sklářský veletrh 
Skleněné městečko.

Nechte se zlákat k návštěvě našeho městečka, bu-
dete u nás srdečně vítáni.

Alena Matějková, TIC Železný Brod
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Zábava 33
Sudoku
Obtížnost – těžká

Cvičíme si angličtinu

Řešení

Match the words
1) a good
2) long
3) opportunities
4) my own
5) friendly
6) job
7) flexible

a) security
b) office
c) holidays
d) salary
e) for promotion
f) colleagues
g) working hours

Key: 1 d), 2 c), 3 e), 4 b), 5 f), 6 a), 7 g)

Fill in the gaps using the words given bellow
reference, fired, qualification, CV, resign, skill, achievement 

1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . something you do very well

2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . to leave your job voluntarily

3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . written confirmation of your work history

4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . a certificate which proves you have a particular skill

5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . when you are made to leave your job

6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . a document which sets out details of your work history, qualifications and skills

7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . things you have done which have been very successful

Key: 1 skill, 2 resign, 3 reference, 4 qualification, 5 fired, 6 CV, 7 achievement

6 5

6 4 5 2

3

3 8 6 4 2

5 6 4 3 8

4 2

2 6 8

9 5 3 8 2

5 2 7

294317865

831645927

567982413

378169542

956724381

142853796

723491658

619538274

485276139
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Sdílené radosti a strasti základních 
škol v ORP eský Brod, 
CZ.1.07/1.1.00/46.0008 

KONTAKTY  
Bc. Martina Brožová 731 910 128 
Mgr. Vlasta Dubinová 731 468 644 
PhDr. Jonáš Habr 734 21 9791 
Mgr. Martina Habrová 775 264 545 
Mgr. Eliška Haltofová 731 042 478 
Mgr. Alexandra Kecová 774 174 717 
Mgr. Lenka Kohoutková 602 431 308 
Mgr. Zuzana Kova íková 774 245 141 
Mgr. Veronika Lancová 605 725 365 

Mgr. Gabriela Žuchadarová 775 411 854 

BUBNOMÚZÉ  
mjúzikoterapeutická setkání  

pátek 15 00 – 16 00, 1. m sí n
Mgr. Zuzana Kova íková 

KAM a RÁD  
tvo ivý sebepoznávací kroužek,

úterý 14 00 – 15 30, sudé týdny, 
Mgr. Alexandra Kecová 

POMOC P I PORUCHÁCH 
U ENÍ: 

DYSLEXIE, DYSGRAFIE, 
DYSORTOGRAFIE, 

DYSKALKULIE,DYSPRAXIE  
v provozní dob  poradny dle dohody

reedukace neboli nápravy, 
metodická pomoc rodi m i u itel m

Mgr. Veronika Lancová, 
 Mgr. Gabriela Žuchadarová 

LOGOPEDIE 
v provozní dob  poradny dle 

dohody
Mgr. Eliška Haltofová 

PSYCHOLOGICKÉ 
PORADENSTVÍ 

RODINNÁ TERAPIE 
v provozní dob  poradny 

dle dohody 
Bc. Martina Brožová, 
 PhDr. Jonáš Habr,  

Mgr. Martina Habrová,  
Mgr. Alexandra Kecová, 
Mgr. Lenka Kohoutková  
Mgr. Zuzana Kova íková 

nám.Arnošta z Pardubic 12, eský Brod 

PSYCHOTERAPEUTICKÁ SKUPINA PRO 
RODI E

úterý 17 00 – 18 30, sudé týdny 
Mgr. Alexandra Kecová, Mgr. Lenka Kohoutková

SKUPINA PRO U ITELE 
úterý 17 00 – 18 30, liché týdny 

Bc. Martina Brožová,  Mgr. Lenka Kohoutková 

POMOC P I ADHD a  
ADD  

v provozní dob  poradny dle 
dohody

Mgr. Veronika Lancová,  
Mgr. Gabriela Žuchadarová 

EEG BIOFEEDBACK 
v provozní dob  poradny dle 

dohody
Mgr. Vlasta Dubinová 

JAK SE JEN LÉPE 
SOUST EDIT 

HLEDÁM 
KAMARÁDY 

MÁM STAROSTI 

poradna.cesbrod.cz 

RÁD BYCH SE 
ZLEPŠIL VE ŠKOLE

PRÝ MI NENÍ 
ROZUM T

základních
od

ý
Najdeme ešení 







PRODE J
PALIVOVÉHO DŘEVA
•  příznivé ceny – sypaný štípaný m3 tvrdého dřeva: 950 Kč vč. DPH
•  jistota původu –  vyrábíme palivové dřevo přímo z našeho cer-

tifi kovaného lesa
•  výroba expedice v areálu hájovny ve Vrátkově č.p. 78 
•  dopravu zajistíme
•  kompletní ceník na www.cesbrod.cz

Městské lesy Český Brod

tel.: +420 605 064 519

e-mail: lesy@cesbrod.cz



Máte v rodin  seniora i zdravotn  postiženou osobu, 
která již není sob sta ná a p esto ješt  nepot ebuje 

komplexní pé i, kterou poskytují domovy pro seniory i 
obdobná za ízení? 

 
Nabízíme Vám svoje služby: 

 

Pe ovatelská služba v eském Brod  poskytuje na území m sta a 
v jeho okolí terénní služby v domácnostech klient  v pracovní dny v dob  od 
6:30 do 15:00 hod. 
 

V em m žeme pomoci a co jsme schopni zajistit? 
 dovoz a donášku ob da 
 pomoc p i podávání jídla 
 pomoc p i osobní hygien  (koupel, úprava vlas , neht ) 
 praní a žehlení prádla v domácnosti klienta 
 nákupy 
 poch zky 
 doprovod k léka i 
 b žný úklid a údržba domácnosti 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše sídlo je v Domov  ANNA ESKÝ BROD, sociální služby pro seniory, 
Žitomí ská 323, eský Brod.  ( www.domov-anna.cz )  
  

 
Více informací Vám poskytne editelka Ing. Lucie Hovorková                     

tel. 321 623 330  nebo  733 120 036         
                          e-mail: hovorkova@domov-anna.cz           



RUDOLF MAZUCH (1891–1920)

ZDENEK RYKR (1900–1940)

Mgr. Petra Hollerová 
Regionální muzeum v Kolíně

Mgr. Petra Hollerová 
Regionální muzeum v Kolíně

3. března 2015 od 17.00 hodin

24. března 2015 od 17.00 hodin

Oranžová zahrada v Českém Brodě 
(Římskokatolická farnost Český Brod, Oranžová zahrada, 
Husovo náměstí 78, Český Brod)

Oranžová zahrada v Českém Brodě 
(Římskokatolická farnost Český Brod, Oranžová zahrada, 
Husovo náměstí 78, Český Brod)

Přednáška k probíhající výstavě v Podlipanském muzeu v Českém Brodě – Portrétní umění 20. století ze 
sbírek Regionálního muzea v Kolíně. Představí talentovaného malíře (krajináře i portrétistu) spojeného 
s kolínskou výtvarnou scénou, jemuž pouze předčasný skon zabránil zařadit se mezi nejvýznamnější české 
umělce 1. poloviny 20. století.

Přednáška k probíhající výstavě v Podlipanském muzeu v Českém Brodě  – Portrétní umění 20. století 
ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně. Představí všestranného výtvarníka, jehož tvorba dosáhla uznání 
nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Jeho díla jsou ovlivněna mnoha výtvarnými proudy a styly, stejně tak je 
pro Rykrovy práce typická i různorodá škála použitých výtvarných technik. Kromě volné malířské tvorby 
vynikl především na poli reklamy a designu. Známá je zejména jeho spolupráce s fi rmou ORION.

Vstupné 15 Kč

WWW.MUZEUMKOLIN.CZ

PŘEDNÁŠKY
P O D L I PA N S K É  M U Z E U M  V   Č E S K É M  B R O D Ě







Úèa musí

pryè!

IC Èeský Brod POØÁDÁ ZÁJEZD
do divadla Palace Praha

19. bøezna 2015
odjezd v 17.30 hod.
cena celkem 530 Kè

Informace a rezervace vstupenek na IC (nám. Arnošta z Pardubic 56)

tel: 321 612 218 - 9       e: nyvltova@cesbrod.cz



Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: třetí týden v měsíci
formát: A5, průměrně 48 stran, plná barevnost

1/1
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

879 Kč

KlaSICKá bloKoVá INZERCE

ExKlUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
2.979 Kč
4.568 Kč (jednostranný)
6.030 Kč (oboustranný)
479 Kč

279 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

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

OStatNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a tisk letáků A5:

logo na titulní straně:
odkaz na PR článek

na titulní straně:
řádková inzerce:

tEChNICKé PodMÍNKy INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
•  v případě celostránkové inzerce, kde bude tisk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme 

ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF, AI a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace ceníku: 17. 2. 2015

Zajišťuje tiskárna Profi-tisk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:

+420 603 588 338, brejchova@profitisk.cz
+420 731 441 101, inzerce@profitisk.cz

www.profitisk.cz

Uzávěrky: březen 9. 3., duben 7. 4., květen 4. 5., červen 8. 6., červenec/srpen 3. 8., září 7.9., říjen 5. 10., listopad 2. 11., prosinec 7. 12. 
data expedice: březen 20. 3., duben 17. 4., květen 15. 5., červen 19. 6., červenec/srpen 14. 8., září 18. 9., říjen 16. 10., listopad 13. 11., prosinec 18. 12. 



VYKUPUJI
NEMOVITOSTI

+420 607 915 486
www.vykupuji-nemovitosti.cz

Zajistím povolení staveb (i dodate né)
Nabízím  kompletní  inženýrskou innost, tj.  projednání 

všech stavebních zám r  se stavebním ú adem.

Ing. Hana Javašova 

tel. 721 209 532       email: stavbaporadenstvi@email.cz

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ JE TU PRO VÁS
Napište nám Vaše připomínky, náměty, posílejte články.

Chyběl Vám Zpravodaj ve Vaší poštovní schránce? Informujte nás.
Zpravodaj je k dispozici bezplatně k vyzvednutí v Informačním centru, 

podatelně i pokladně města, v Městské knihovně a ve vybraných novinových 
stáncích ve městě. V elektronické podobě je k dispozici na webu města.

Kontakty:  silova@cesbrod.cz, tel. 321 612 119 
nebo cbz@cesbrod.cz, tel. 321 612 219.

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová, tel. + 420 603 588 338, e-mail: brejchova@profitisk.cz



Finanční poradce Libuše Kubátová
Vás zve do kanceláře MPSS a.s.

v Kostelci nad Černými lesy, Dr. Trippé 1047
PO a ST: 9.00 – 17.00 hod.

nebo dle individuální dohody
Tel. 724 040 246, 604 865 075

 

       

       

                               SHELLAC - NEJŠETRNĚJŠÍ, SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE  
                                                       BEZ POŠKOZENÍ PŘÍRODNÍHO NEHTU!!! 
 

   SHELLAC - je určen pro přírodní nehty, nabízí odolný, zrcadlový povrch, dokonalý přírodní vzhled 2-3 týdny s rychlým odstraněním bez 
                                        poškození a oslabení přírodního nehtu 
                                - je správnou volbou pro klientky, které vyhledávají co nejšetrnější úpravu přírodních nehtů bez jejich poškození. 
                     - je vhodný pro klientky, které nemohou nosit nehtovou modeláž z důvodů alergie nebo to neumožňuje jejich profese (např. zdravotní sestry).  
         - je výborný pro mladé slečny na jednorázové použití např. v plesové sezoně. 
 

         Nanáší se jako LAK,  
     nosí se jako GEL,  
     odstraněný je za PÁR MINUT, 
     bez nepříjemného PILOVÁNÍ a prachu. 
 

MoniNails 

tel.: 773 118 363 
Krále Jiřího 94, Český Brod   Jsem certifikovaný CND VIP SHELLAC salon. 
www.moni-nails.webnode.cz 
www.facebook.com/moninails183 
 





vepřová kýta bez kosti – 85 Kč/kg
vepřová krkovice s kostí – 75 Kč/kg

vepřový bok s kostí – 65 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 23. 2. do 7. 3. 2015
na prodejně v Českém Brodě 



Představujeme vám ryze českou obchodní společnost ADAM & PARTNER. Již více než dvacet let dodává výrobním 
podnikům široký sortiment surovin a aditiv pro kosmetický, farmaceutický, potravinářský, dopravní průmysl a pro 
výrobce nátěrových a stavebních hmot. V řadě segmentů patří k lídrům na českém trhu. Jako vedoucí distributor ka-
paliny AdBlue®, určené pro SCR katalyzátory naftových motorů, významně přispívá ke zlepšování životního prostředí 
snižováním obsahu oxidů dusíku v ovzduší.

Společnost klade důraz na kvalitu dodávaných produk-
tů a poskytovaných služeb, a přednostně se orientuje 
na postupy, které jsou šetrné z hlediska dopadu její čin-
nosti na životní prostředí. V roce 2013 prošla náročným 
auditem německé certifikační autority TÜV Nord a zís-
kala certifikáty pro systémy řízení kvality dle ISO 9001 
a pro systémy environmentálního řízení dle ISO 14001. 
Tyto certifikáty v prosinci loňského roku při dozorovém 
auditu úspěšně obhájila.

Společnost ADAM & PARTNER provozuje od roku 2000 
skladový areál v průmyslové zóně v Liblicích. Po deseti 
letech fungování v objektu bývalé Reprografie zahájila 
přípravu jeho rozsáhlé modernizace s cílem vybudovat 
moderní logistické centrum, které bude splňovat nej-
vyšší požadavky na bezpečnost provozu nejen s ohle-
dem na životní prostředí, ale též i na bezpečnost a kom-
fort jejích zaměstnanců. Investice do rekonstrukce, 
dostavby a modernizace areálu byla podpořena regio-
nálními operačními programy Evropské Unie.

Významnou součástí rekonstrukce a dostavby areálu 
je zcela nové zpracování projektu požární bezpečnosti 
včetně nové přípojky z vodovodního řadu, ochrany před 
bleskem díky obnovené zemnicí síti a jímači na všech 
střechách a stability ocelových konstrukcí. Všechny pro-
vozní haly jsou dokonale tepelně izolovány a snižuje se 
tak spotřeba energií. Maximálně se využívá přirozené 
osvětlení střešními světlíky automaticky zabezpečený-
mi proti dešti a silnému větru. Dále je zde vybudován 
nový systém záchytných jímek, provedena kompletní 
rekonstrukce zdravotně technických instalací, včetně 
dešťové kanalizace. Vzhledem k tomu, že dešťová ka-
nalizace areálu je historicky svedena do zatrubněné od-
vodňovací stoky ústící do Šembery, je zde nyní budován 
sofistikovaný systém havarijní uzávěry vpusti do dešťo-
vé kanalizace, tak aby bylo možné v případě nutnosti 
areál ve velmi krátkém reakčním čase od odvodňovací 
stoky zcela odpojit. Tak bude vyloučeno riziko jakého-
koliv úniku z areálu do okolního prostředí. 

Kolaudace stavby je naplánována na březen letošního roku.

ADAM & PARTNER – moderní logistický areál v Liblicích
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PRODÁVÁME:
Dveře interiérové, vchodové a bezpečnostní
Kliky, dveřní kování
Plovoucí, vinylové a PVC podlahy
Stavební chemie
Obklady a dlažby
Přechodové lišty

ADRESA:
ŽIŽKOVA 152 ČESKÝ BROD
Tel.: 773 991 222
www.profi-elsa.cz

AKCE DO KONCE BŘEZNA:
NA VŠECHNY DVEŘESLEVA 15%



SERVIS

PRODEJ
POČÍTAČE, NOTEBOOKY,

TABLETY, TISKÁRNY

SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ÚDRŽBA POČÍTAČŮ A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

www.briard.cz



www.nasnet.cz

• WiFi router 1,- 
• za ízení pro p íjem 1,-

• instalace a aktivace zdarma
• závazek 24 m síc

• za ízení pro p íjem 1,-
• instalace a aktivace zdarma

• závazek 24 m síc

Standard AirMax
16384/4096

• uvedené rychlosti jsou v po adí max. download/ max. upload
• technologie AirMAX je k dispozici na více než polovin  míst pokrytých sítí NášNET

• stávajícím klient m nabízíme výhodný p echod na technologii AirMAX 

Premium AirMax 
32768/8192

tel.: 314 008 200

Tarif
Max. rychlost 

download
(kbit/s)

Max. rychlost 
upload
(kbit/s)

Cena bez DPH
(cena s DPH)

START 2048 512 240,-
(290,-)

STANDARD 4096 2048 390,-
(472,-)

PREMIUM 12288 2048 490,-
(593,-)

STANDARD AirMAX 16384 4096 390,-
(472,-)

PREMIUM AirMAX 32768 8192 490,-
(593,-)

PPremium AirM
32768/819

Mbit/s32




