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2 Co nového

Jednou z věcí, kterou se člověk odlišuje od zvířete, je starost a zájem o slabší a postižené. Ale na 
tomto místě nechci rozebírat náš vztah k znevýhodněným skupinám obyvatel ani složitý systém pře-
rozdělování veřejných peněz. Náš sociální systém totiž patří k nejlepším na světě a mnozí se mohou 
od nás učit. Dokonce si myslím, že jednou z nejohroženějších skupin se naopak začínají stávat aktivní 
samostatní lidé, snažící se ještě ve svém volnu udělat něco pro ostatní. Takovým lidem bohužel naši 
představitelé pod praporem boje proti okrádání státu a vyzbrojeni moderní technikou připravují stá-
le nové a nové povinnosti otravující život. Nezastávám se zlodějů, ale proč kvůli nim trpí i nevinní? Je 
to krátkozraké, neboť podobné nápady utlumí aktivitu a nakonec na to doplatí úplně všichni.

Podobně krátkozraké se může zdát rozdělování na my a oni. Tím mám na mysli některé hlasy nejen 
při projednávání rozpočtu města a zpochybňování některých nutných investic do akcí přesahujících 
hranice města. Ano, město vybudovalo za mnoho peněz dopravní terminál nejen pro své občany 
a záchytná parkoviště slouží převážně přespolním. V plánu je nová škola, kam by měly chodit děti 
z Českého Brodu, ale i okolí. Nedostatečnou kapacitu by šlo vyřešit uzavřením škol pro ostatní obce. 
Kritice je podrobena také činnost městské policie v okolních obcích. A takových příkladů bychom 
mohli najít mnohem více.

Jedná se samozřejmě o investice, které se zhodnotí časem. Český Brod je centrem regionu, nemůže 
se pozice zříct a před problémy regionu strkat hlavu do písku. V neposlední řadě jde právě o dekla-
rovanou solidaritu, kdy naše město je v pozici minimálně rozpočtově silnějšího partnera ve vztahu 
se spádovými obcemi. V případě, že na sebe nepřevezme za některé oblasti veřejného života svou 
odpovědnosti, pak malé obce tuto problematiku samy zabezpečovat nemohou. Samozřejmě musí 
jít o vzájemně vyvážený vztah, na který nemůže jedna strana dlouhodobě doplácet. A právě o na-
stavení takových vztahů se snažíme, ať jde o vzdělávání našich dětí, bezpečnost v obcích i v dalších 
případech.

Jakub Nekolný

O solidaritě

Českobrodský zpravodaj
únor 2016



3Krátce z města
Na území Městské památkové zóny Český Brod 
přibyla dne 10. 11. 2015 nemovitost, kterou Mi-
nisterstvo kultury prohlásilo za kulturní památku. 
Jedná se o soubor sokolovny č.p. 314 v Tyršově 
ulici, na pozemku st. parc. č. 373/1 v k.ú. Čes-
ký Brod (za budovou Městského úřadu č.p. 70) 
společně s oponou uvnitř sokolovny včetně je-
vištních tahů z roku 1885. Tato stavba má velký 
význam díky své poloze, která přímo navazuje 
na náměstí a tvoří tak urbanisticky hodnotný 
blok městských staveb. Je to také jedna z mála 
staveb, která se dochovala z tvorby Jana Kouly. 
Český Brod se tak může pyšnit 15. zapsanou kul-
turní památkou.

Od 1. 1. 2016 posílila odbor sociálních věcí 
Mgr. Bc. Jana Tůmová, která nastoupila na čás-
tečný úvazek jako koordinátorka komunitního 
plánování sociálních služeb. V letošním roce se 
bude věnovat především tvorbě nového KPSS 
pro období 2017 – 2019, dále bude pracovat na 
aktualizaci Adresáře sociálních služeb. V návaz-
nosti na tyto potřeby podává Město žádost do 
Humanitárního fondu Středočeského kraje na 
proces komunitního plánování sociálních slu-
žeb v Českém Brodě. Paní Tůmová dále převzala 
agendu výkonu veřejného opatrovnictví.

Na lednovém zastupitelstvu byly schváleny do-
tační programy města: pro sociální oblast – „Pro-
gram podpory aktivit v sociální oblasti“, a pro 
oblast volného času „Programy podpory kultury, 
sportu a volného času“. Oba dotační programy 
jsou zveřejněny na webových stránkách města.

V úterý 1. 3. 2016 bude na úseku občanských 
průkazů, cestovních dokladů a matriky Městské-
ho úřadu Český Brod zavřeno z důvodu kontroly 
z Krajského úřadu.

Odbor tajemníka vyzývá zájemce, nejlépe z řad 
dobrovolných hasičů, ke spolupráci při zajiště-
ní programů v KD Svět na pozici požární hlíd-
ka. Kontakt: Ing. Aleš Kašpar, 737273868 nebo 
kaspar@cesbrod.cz.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků je naplánované na 18. 3. 2016. Rodičům přihlášených dětí přijde k této udá-
losti pozvánka domů. V případě dalšího zájmu budou naplánovány další termíny. Pro infor-
mace a zápis kontaktujte odbor vnitřních věcí – matriku.

Zastupitelstvo města na svém jednání 20. 1. 2016 
schválilo rozpočet města. Rozpočtové příjmy se 
schvalují ve výši 125.315 tis. Kč, rozpočtové vý-
daje provozní se schvalují ve výši 102.175 tis. Kč, 
rozpočtové výdaje investiční se schvalují ve výši 
18.040 tis. Kč. Položka financování se schvaluje 
ve výši 5.100 tis. Kč.

Město obdrželo dotaci z Ministerstva kultury ČR 
na Akce obnovy kulturních památek na rok 2016 
ve výši 1.435.000 Kč.

ANNA ČESKÝ BROD, SOCiÁlNÍ SlužBy PRO SENiORy
PřiJME SOCiÁlNÍhO PRACOVNÍKA/PRACOVNiCi
Požadavky na uchazeče - odborná způsobilost podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 o so-
ciálních službách. Nástup: 1. 5. 2016, nebo dle dohody. Informace: Ing. Lucie Hovorková, 
ředitelka, tel. 321 623 330, 733 120 036, e-mail: hovorkova@domov-anna.cz.

POZVÁNKA NA OCENĚNÍ OSOBNOST ROKu 2015
V pondělí 29. února 2016 v 17.30 hodin starosta města Bc. Jakub Nekolný předá v obřadní 
síni MěÚ, nám. Husovo č.p. 70 vítězům veřejné ankety Osobnost roku 2015 jejich ocenění. 
Bylo navrženo několik jednotlivců i skupin do kategorií celoživotní přínos, výrazný úspěch pro 
jednotlivce a výrazný úspěch pro skupinu. Na slavnostní předání srdečně zveme nejenom 
nominované osoby a skupiny se svými blízkými, ale i širokou veřejnost.

Českobrodský zpravodaj
únor 2016



� Věstník
Body projednávané Radou města 13. 1. 2016
1. Snížení stavu holubů v Českém Brodu (staženo)
2.  Rámcová smlouva - kancelářské a drogistické po-

třeby 2016
3.  Dohoda o ukončení účinnosti Dohody o užívání vý-

platního stroje zn. Xertec
4.  Divadelní představení - Josef Fousek - Smích je živá voda
5. Když jde kůzle otevřít
6.  Prodloužení časové využitelnosti přidělené dotace 

- Sbor dobrovolných hasičů
7.  Úprava Programů podpory kultury, sportu a volné-

ho času
8. Program podpory aktivit v sociální oblasti
9. Doporučení schválení rozpočtu na rok 2016
10.  Prominutí místního poplatku za nakládání s komu-

nálním odpadem
11.  Bezúplatným převod nemovitého majetku - hrob-

ka B-73-V-BB na hřbitově v Českém Brodě
12.  ProMedicus Home Care Services s.r.o. - úprava 

nájemní smlouvy
13. VZ - Český Brod - Chodník v ulici Tuchorazská
14. Stavební úpravy č.p. 1099 - jídelna ZŠ
15.  Vyhodnocení Akčního plánu 2014-15, Akční plán 

2016-17 (staženo)
16.  Prodej bytové jednotky č. 30 v č.p. 1256 ul. Pa-

lackého
17.  VB - Š. V. - vodovodní a kanalizační přípojka - Jung-

mannnova
18. Smlouva o VB - dešťová kanalizace
19. Darování majetku RNDr. H.
20. Kanalizační řad na pozemku 1071-1, RNDr. H.
21.  Smlouvy o předfinancování aktivit projektu Sdíle-

né radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP 
Český Brod

22.  Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační 
žádost T.J. Sokol Český Brod

23.  Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační 
žádost TJ Slavoj Český Brod, z.s.

24.  Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační 
žádost SK Český Brod

25.  Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce a využívá-
ní programového systému OVZDUŠÍ

26.  Schválení návrhu Statutu Fondu cestovního ruchu 
Turistické oblasti Polabí

27. Žádost o slevu z nájmu – H. Z.
28.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 3, Arnošta 

z Pardubic 25, Český Brod
29.  Dohoda o realizaci divadelního představení - Ne-

bezpečné známosti
30. Souhlas s užitím městského znaku – P. H.
31.  Informace - Předložení kupní smlouvy dle poža-

davku ZM Český Brod č. 93_2015
32. Informace - Zápis komise dopravy
33. Informace - Zápis z komise životního prostředí
34.  Informace - Témata pro Komisi bezpečnosti na rok 

2016 stanovená RM
35. Informace o stavu prací v NČB
36.  Stanovení příspěvku obcí na úhradu za školské služby

Body projednávané Zastupitelstvem města 20. 1. 2016
1. Schválení rozpočtu Města Český Brod na rok 2016
2.  Vyhodnocení Akčního plánu 2014-15 a Akční plán 

2016-17 (staženo)
3.  Pravidla pro čerpání sociálního fondu města Český Brod
4.  Bezúplatný převod nemovitého majetku - hrobka 

B-73-V-BB na hřbitově v Českém Brodě
5. Předání majetku RNDr. H.
6.  Úprava Programů podpory kultury, sportu a volné-

ho času
7.  Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační 

žádost SK Český Brod
8.  Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační 

žádost T.J. Sokol Český Brod
9.  Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační 

žádost TJ Slavoj Český Brod
10.  Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační 

žádost TJ Liblice
11.  Předání kanalizace na pozemku 1071/1 v k.ú. Čes-

ký Brod - RNDr. H.
12. Program podpory aktivit v sociální oblasti
13. Informace - Plnění usnesení zastupitelstva
14.  Informace - Plán investic a oprav na rok 2016 

v areálu nemocnice Český Brod
15.  Informace - Stanovení příspěvku obcí na úhradu 

za školské služby

Body projednávané Radou města 27. 1. 2016
1. Snížení stavu holubů v Českém Brodu
2.  Jmenování člena povodňové komise města Český Brod
3.  Středočeské fondy - Odbahnění a revitalizace ná-

vesního rybníku Štolmíř
4. Po městě na kole
5.  Podání žádosti o dotaci Doplnění vodovodní sítě 

Český Brod
6.  Podání žádosti o dotaci Proces komunitního plánování 
7.  Fitness prvky a workoutové sestavy ve městě Český Brod
8.  Fitness prvky a workoutové sestavy ve městě Český 

Brodě - MŠMT
9. Učíme se udržitelnému rozvoji
10. Školní jídelna Žitomířská - myčka černého nádobí
11.  Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 12 

- oprava průčelí domu
12. Prodej jednotky č. 5 v č.p. 1127 ul. K Dolánkám
13.  VB - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - 

optický kabel - ul. Jana Kouly 
14.  VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Rokycanova - do-

datek
15. Valbek - žádost o prodloužení termínu
16. Žádost p. K. - dešťové vody (staženo)
17. Žádost Nemocnice s.r.o. o úhradu finanční ztráty
18.  Žádost Nemocnice Český Brod s.r.o. ve věci schvá-

lení úhrady za opravu a výmalbu
19.  Návrh Nemocnice Český Brod na zpracovává-

ní podkladů za úhradu pro vyúčtování vodného 
a stočného v areálu nemocnice Český Brod

20.  Souhlas RM s podáním Žádosti MK o dotaci ze 
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, 
oblast Podpora obecních knihoven 

21.  Informace - Zápis z jednání komise ŽP konané dne 
6. 1. 2016

Českobrodský zpravodaj
únor 2016
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Jak už se v Brodě stalo zvykem, v druhé polovině ledna se projednává rozpočet města na aktuální rok. Jsou 
totiž už známé předběžné výsledky hospodaření za rok minulý a také známe základní parametry ze státní-
ho rozpočtu. Ne jinak tomu je i v letošním roce. Co tedy obsahuje rozpočet města na rok 2016? Pojďme se 
podívat hlavně na investiční výdaje.

Největší předpokládanou investicí je plánované pře-
budování bývalého infekčního pavilónu na budovu 
školy. Jak jistě víte, město se již v současnosti potýká 
s nedostatkem prostor pro potřeby základního škol-
ství a dle demografického vývoje bude situace do 
budoucna ještě horší. Možná jsou dvě řešení. Buď 
vybudovat nové třídy a zázemí pro výuku nebo školy 
postupně uzavírat pro mimobrodské děti. Rozhodli 
jsme se být solidární, jít první cestou a pokusit se 
získat dotaci na stavbu nové školy. Avšak jednáme 
i s okolními obcemi o jejich nutném zapojení, aby 
takováto velká investice nebyla jen na bedrech Čes-
kého Brodu. V případě neobdržení dotace však stá-
vající kapacita nebude pro žáky okolních obcí dosta-
tečná a českobrodské školy je všechny nepojmou. 
Už pro školní rok 2016/17 jsme nemohli přijmout do 
prvních tříd děti z obcí, ve kterých je základní škola, 
ale které chtěly dát přednost ZŠ v Českém Brodě.

Další peníze půjdou do dopravních opatření. V prv-
ní polovině roku má město v plánu prodloužit chod-
ník v Tuchorazské ulici až k Unikomu. V této lokalitě 
by měl ve stejné době Středočeský kraj opravovat 
most přes silnici I/12 Praha – Kolín. Stejnou silnici 
plánujeme v Rostoklatech osadit úsekovým měře-
ním rychlosti po dohodě s představiteli obce Ros-
toklaty. Další obnovu čeká i veřejné osvětlení v Lib-
licích a ve Wolkerově ulici. Úpravy a vybudování 
chodníků by se měla dočkat i ulice Na Vyhlídce.

Nemalé prostředky hodláme vložit i do dalších 
úprav českobrodských škol a to hlavně na výměny 
sociálních zařízení. V letošním roce bychom se měli 
dočkat již prvních přesunů spojených s budováním 
nové služebny městské policie, jejíž vybudování se 
ale zatím do rozpočtu města nevešlo. Ale s prvním 
krokem, jímž je uvolnění přízemí v budově č.p. 1 
(knihovna) se počítá, stejně jako s úhradou kom-
pletní projektové dokumentace. Velká částka je 
v návrhu rozpočtu počítána i na další projektové 
přípravy, abychom se připravili na další dotační 
výzvy a mohli i v dalších letech udržet vysokou 
úroveň investičních výdajů. Dále pevně věřím, že 
se nám po dlouhých letech podaří dotáhnout ke 
schválení nový územní plán.

V kolonce projektová dokumentace je zahrnuta 
i zpracovávaná projektová dokumentace na kom-
pletní rekonstrukci Žižkovy ulice. V návrhu rozpoč-
tu není zahrnuto čerpání nemocničního fondu, se 
kterým se pro letošní rok také počítá, především 
na úpravy v hlavní budově. Celý návrh rozpočtu je 
k dispozici na webových stránkách města nebo pří-
mo na úřední desce.

Jakub Nekolný

Co čeká město v roce 2016?

ViZuAliZACE

Českobrodský zpravodaj
únor 2016
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Ve druhé polovině ledna se na dvou českobrodských základních školách uskutečnil zápis dětí do prvních 
tříd. Celkem bylo přijato 150 dětí do pěti tříd. Necelá stovka jich je z Českého Brodu.

ZŠ Tyršova
Ve dnech 15. a 16. ledna se konal na naší škole zá-
pis do prvních tříd. Vzhledem k omezené kapacitě 
školy dané rejstříkem škol můžeme ve školním roce 
2016-17 otevřít pouze dvě první třídy. K zápisu při-
šlo celkem 109 dětí, z toho jich má 17 odklad školní 
docházky. Z 92 dětí, jejichž zákonní zástupci poda-
li žádost o přijetí, je jich 60 s trvalým bydlištěm 
v Českém Brodě. Těmto dětem jsme dali při přijí-
mání do naší školy přednost. Rodičům a zákonným 
zástupcům dětí z okolních obcí jsme doporučili po-
dat žádost o přijetí na jinou školu. Aby mohli tuto 
příležitost regulérně bez zbytečné nervozity využít, 
rozhodnutí o přijetí jsme zpracovali bez prodlení 
po ukončení zápisu. Ve školním roce 2016-17 se 
budou na nové prvňáčky těšit paní učitelky Eva Ko-
lankiewiczová a Dana Tůmová.

Mgr. Martin Dušek
ředitel ZŠ Český Brod, Tyršova 68

ZŠ žitomířská
Zápis do prvních tříd naší školy proběhl 25. a 26. 
ledna. K zápisu se dostavila stovka dětí z Českého 
Brodu a okolních obcí. Zápis proběhl oproti loňské-
mu roku opět inovovanou formou. Snažíme se kaž-
dý rok zápis vylepšovat, abychom se o přijímaných 
dětech dozvěděli co nejvíce informací. U zápisu byla 
přítomna školní psycholožka Mgr. Hana Žáčková, 
která byla k dispozici rodičům i dětem. Všem jsme 
nabízeli Klub předškoláka, který bude sloužit k ná-
pravám a přípravě na vstup do školy. Je to novinka, 
kterou zavádíme od letošního školního roku. Chce-
me rodičům nabídnout další službu, která bude 
pro ně i pro děti přínosem. Vzhledem ke kapacitě 
a počtu otevíraných tříd může naše škola vzít maxi-
málně 90 žáků. Museli jsme tak vybrat žáky, které 
přijmout nemůžeme. Naštěstí byla volba jednodu-
chá a věřím, že i spravedlivá. Šest rodičů žádá od-
klad školní docházky a stejný počet rodičů se hlásil 
z obcí, kde je také zřizována škola. Tyto žáky jsme 
nemohli přijmout. Od září 2016 otevřeme tři třídy, 
třídními učitelkami budou paní učitelka Houšová, 
paní učitelka Rajčincová a paní učitelka Stejskalová. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem kolegům, 
kteří se podíleli na celém zápisu.

Mgr. Jiří Slavík
ředitel ZŠ Český Brod, Žitomířská 885

Zápisy budoucích prvňáčků

ilustrační foto ilustrační foto
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Řešení dlouhodobého problému křižovatky ulic Krále Jiřího, Jana Kouly a Zborovské je jednou z priorit 
města v tomto volebním období.

Po letech marných snah o vybudování kruhového 
objezdu se město rozhodlo připravit projektovou 
dokumentaci takové varianty úprav křižovatky 
u nádraží, která by nevyžadovala nákladné výkupy 
a demolice okolních objektů. V prosinci loňského 
roku bylo zadáno zpracování dopravně-inženýrské 
studie, jejímž závěrem bude doporučení nejvhod-
nějšího stavebnětechnického řešení. Následovat 
bude radou města uložené vyhotovení projektové 
dokumentace. Jelikož se jedná o křižovatku krajské 
silnice a místních komunikací, musí jakékoli řešení 
proběhnout v úzké spolupráci s krajem a krajskou 
správou a údržbou silnic.

Současná podoba křižovatky vznikla na přelomu 
80. a 90. let s výstavbou průtahu městem ulicí Jana 
Kouly a demolicí fronty domů na jižní straně ulice 
Krále Jiřího. S růstem tranzitní, hlavně kamionové, 
ale i místní automobilové dopravy, se kapacita kři-
žovatky stala postupně nedostatečnou. Jde o mís-
to, které je hlavně ve špičkách z vedlejších ulic 
nárazově prakticky neprůjezdné. Ani pro chodce 
není tento vpravdě neuralgický bod města příliš 
bezpečný, což si všichni velmi dobře uvědomujeme 

a denně zažíváme. Bezpečné přecházení chodců ve 
směru k nádraží a od nádraží je proto pro další úva-
hy zcela určující.

Dnes je křižovatka koncipována jako, odborně ře-
čeno, průsečná a neřízená s předností v jízdě ve 
směru Zborovská – Jana Kouly. Jako páté rameno 
sem ústí výjezd z areálu zemědělského výkupu. 
Budoucí uspořádání je v rukou odborníků, ale zá-
kladní varianty jsou vcelku známy. Po vyhodnocení 
zatížení křižovatky v příštích 20 letech a posouzení 
stavebních úprav se pravděpodobně vydáme buď-
to cestou tzv. miniokružní křižovatky nebo cestou 
osazení světelné signalizace. Obě základní cesty 
mají své plusy a mínusy a najdou si své zastánce 
a odpůrce. U obou je žádoucí rozšíření celého pro-
storu, zejména ve prospěch chodců. Ať již bude 
zvolena jakákoli, podstatné je, aby pohyb chodců 
i aut na křižovatce dostal jasný řád a abychom si 
všichni mohli být jisti, že se přes ni v rozumné době 
a hlavně ve zdraví dostaneme.

Tomáš Klinecký

Křižovatka u ZZN se dočká úpravy

Českobrodský zpravodaj
únor 2016
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Minulý školní rok jsme úspěšně realizovali projekt Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod.

Co se v projektu podařilo a kam město v oblasti 
školství nasměroval? Zeptala jsem se Jiřiny Sou-
kupové, manažerky projektu.
Díky zmíněnému projektu mohli žáci, učitelé i ro-
diče ve školách využívat služeb školních asistentů, 
logopedů, speciálních pedagogů a asistentů. Po-
dařilo se nám vybudovat i Pedagogicko psycholo-
gickou poradnu, která podporuje především žáky 
ohrožené školním neúspěchem. 1. září 2015 jsme 
se sice radovali z její existence, zároveň jsme však 
želeli, že odborníci na školách nezůstávají. Uvíta-
li jsme proto možnosti nových výzev Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a v prvním 
možném termínu podali žádost o pokračování na-
šeho projektu. 

O čem nový projekt je a kolik bude stát?
V roce 2015 jsme zpracovali nosný dokument Lo-
kální strategii rozvoje základního školství v ORP 
do roku 2025, nyní nás čeká realizace konkrétních 
opatření, kdy například nově zapojíme i mateřské 
školy. Náš realizační tým doplnili i pracovníci Regi-
onu Pošembeří. Nový projekt v hodnotě 6 mil. Kč 
probíhá v 15 mateřských a v 9 základních školách 
od ledna 2016 do června 2017. Vzhledem k orga-
nizaci projektu jsou aktivity na školách do června 
2016 předfinancovány celkovou částkou 1,6 mil. Kč 
jednotlivými obcemi – zřizovateli těchto škol. 

Co je tedy vaším hlavním cílem? Můžete čtená-
řům prozradit nějaké detaily?
Projektem přispějeme ke zlepšení kvality vzdělá-
vání v mateřských a základních školách ve měs-
tech a obcích správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Český Brod. Školám, rodičům i zřizo-
vatelům škol budeme nápomocni v komunikaci 
a plánování. Zapojíme i rodiče. Chceme budovat 
dobré vztahy na vzájemné důvěře a předávání 
zkušeností. 

Jak se projekt „modelově“ dotkne jedné zapoje-
né základní školy?
Ve škole by mělo dojít například k rozvoji kompe-
tencí managementů v oblasti strategického řízení 
a získávání mimoškolních finančních zdrojů. Do 
práce některých tříd se opět zapojí školní asistenti, 
psychologové a speciální pedagogové. Ti pak bu-
dou moci pokračovat ve své práci i v budoucnu na 
základě finanční podpory nových dotačních titulů. 
Se získáváním takto zaměřených dotací budeme 
napomáhat jednotlivým školám i v rámci aktivit 
tohoto projektu.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Sdílené radosti se vracejí do škol českobrodského regionu

Českobrodský zpravodaj
únor 2016
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BlAhOPřEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
pan Miloš Strasser, paní Věra Skalická, pan Ctirad Rakušan, 
paní Anna Jandejsková, pan Miroslav Pasovský, paní Marie Urbanová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Již několikrát jsme Vás v minulých číslech našeho zpravodaje informovali o činnosti Informačního centra 
pro mládež, které sídlí společně s Informačním centrem Český Brod v přízemí, v budově MěÚ, na náměstí 
Arnošta z Pardubic 56.

Co je v iCM nového a kam směřuje? Odpověděla 
mi vedoucí Zdenka Bočková.
V lednu jsme zahájili další vlnu informací v kariér-
ním poradenství ISA+ pro základní školy. V únoru, 
březnu a dubnu přivítáme v ICM v rámci praxe stu-
denty ze středních škol. Se zahájením nové sezóny 
v KD Svět se náš tým pořadatelů rozšířil o novou 
produkční Kateřinu a novou dobrovolnici Veroni-
ku, se kterými rozjíždíme řadu vzdělávacích akcí 
pro školy i pro veřejnost. V KD také připravujeme 
infobod pro ty, kteří k nám docházejí nebo dojíž-
dějí za kulturou a zážitky až ve večerních hodinách. 
Kam směřujeme? Samozřejmě k naplňování našich 
stanovených cílů a získání nových, mladých a nad-
šených pomocníků, kteří nám pomohou naše cíle 
plnit. Rádi bychom obhájili nejen další certifikaci, 
ale byli tím „kontaktním bodem“, který splní oče-
kávání příchozích, a to nejen z řad naší cílové sku-
piny, ale co nejširší veřejnosti.

Činnost iCM je v gesci místostarosty Pavla Janíka. 
Jaká je vize iCM do budoucna? Co byste vyzdvihl? 
Informační centrum pro mládež vzniklo v roce 
2012 a od roku 2013 je certifikovaným ICM Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy, což je 
výrazem uznání práce našeho ICM v celém repub-
likovém informačním systému pro mládež. Proto-
že jde o získávání a předávání informací, hledáme 
další partnerství s podobnými organizacemi. Jsou 
jimi například Informační turistická centra sdru-
žená v Asociaci turistických center (A.T.I.C), jejíž 
jsme také členem, a kde každoročně obhajujeme 
Klasifikaci a certifikaci turistických informačních 
center, a městská informační centra (např. Podě-
brady, Mnichovice, Sázava atd.). Zde bychom rádi 
zřídili infobody pro mládež. Vedle partnerů ICM 

nabízí možnost externí spolupráce pro mladé lidi, 
jimž jsou informace prioritně určeny a kteří se také 
mohou na chodu ICM podílet ve formě školních 
praxí či dohod o provedení práce a té je v „Íčku“ 
stále dost.

ICM se aktivně zapojilo do projektu ministerstva 
školství - Infoabsolvent, jehož cílem je kariérní 
poradenství žákům ZŠ, kteří se rozhodují o dalším 
studiu.

V souvislosti s dislokací některých pracovišť měst-
ského úřadu připravujeme projektovou dokumen-
taci na rozšíření činnosti ICM v budově č. p. 1, 
v prostorách nynějšího depozitu knihovny. Pak 
by tato budova byla komunitním místem kultury 
a informací, kde mohou občané získat informace 
o městě, turistických cílech a oblastech informací 
pro mládež, jak někdy pracovně říkáme „Troje in-
formace v jednom Íčku“.

Petra Ištvániková, PR manažerka

iCM v letošním roce

Českobrodský zpravodaj
únor 2016



10 Co nového

Pracovníci TS Český Brod zajišťují pohotovost v rámci zimní údržby, což je v těchto měsících každoročně 
samozřejmé. Proměnlivé počasí však umožňuje další práce.

Týká se to zejména vyřezávání náletů podél komu-
nikací v rámci zajištění bezpečnosti řidičů a chod-
ců. Toto můžete zhlédnout třeba na Malechově při 
výjezdu z města, v ulici Tuchorazská v blízkosti ulice 
Na Kutilce, v ulici Žitomířská u hřiště nebo ve Štol-
míři u místního hřbitova. 

Také se podílejí na řezání vzrostlých stromů v sou-
ladu s povolením odboru životního prostředí a ze-
mědělství. Tyto práce se provádějí v měsíci lednu 
a únoru například na sídlišti Na Cihelně a v ulici 
Rokycanova. Některé stromy a keře musí být na zá-
kladě žádostí občanů odstraněny, jelikož mají vliv 
na každodenní život občanů města, jejich nemovi-
tosti, ale i zdraví.

 Také začala rozsáhlá oprava osvětlení v ulici Fr. Ma-
cháčka, U Studánky a Lukavského. Chybějící kryty 
veřejného osvětlení, výzbroj jednotlivých sloupů 
budou opraveny a doplněny, aby i v této části měs-

ta bylo příjemné a zejména bezpečné prostředí. Na 
této opravě se podílejí naši známí p. Václav Malý 
a Miroslav Šedivý.

Probíhají také i další činnosti, které se nemohou 
přerušit ani v těchto zimních měsících jako je svoz 
tříděného a směsného odpadu, bioodpadu, svoz 
odpadků z městských košů a další pravidelné čin-
nosti.

A pokud město zasáhne bohatá nadílka sněhu, jako 
tomu bylo v sobotu 23. 1. 2016, jsou tu připraveni 
pracovníci, kteří drží zimní pohotovost, v čele s Pe-
trou Markovou a Jiřím Sálem. V neposlední řadě je 
třeba také poděkovat občanům, kteří si před svými 
nemovitostmi odklízejí sníh na přilehlých chodní-
cích, ale také těm, kteří svými čtyřkolkami s přizpů-
sobenou radlicí brázdí ulice ve městě.

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS

Mírné zimní počasí umožní i další práce

Českobrodský zpravodaj
únor 2016
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V pátek 22. 1. 2016 proběhla v areálu technických služeb Český Brod malá oslava spojená s převzetím 
nového svozového vozu, kontejnerů na sklo a nádob určených pro svoz bioodpadu.

Technické služby získaly po úspěšném procesu v ro-
ce 2015 dotaci v rámci operačního programu Život-
ní prostředí z prostředků Státního fondu životního 
prostředí ČR a EU. Celkový projekt byl vyčíslen na 
částku 8.976.990 Kč vč. DPH, dotace byla ve výši 
5.404.600 Kč. Nové tříosé vozidlo značky Man 
bylo zařazeno do bílo-zelené flotily vozů technic-
kých služeb. Potkávat ho můžete v Českém Brodě 
při svozu tříděného odpadu, bioodpadu a skla a je 
totožné s vozidlem MAN, které brázdí ulice již od 
roku 2011 pouze s rozdílem, že nové vozidlo je vy-
baveno hydraulickým jeřábem pro výsyp zvonů na 
sklo. Man nahradil 8letý bílý vůz Mercedes Axor.

K dispozici jsou další uzavřené kontejnery na sklo 
a hlavně dostatečné množství biopopelnic pro 
občany. Vydávat se budou již následující týden 
25. 1. 2016 v počtu 1250 ks ve velikostech 140 
a větší části 240 l. Přednostně je obdrží občané do 
bezplatného pronájmu, kteří ještě nádobu nevlast-
ní a následně dle potřeby další obyvatelé města. 
Slavnostního převzetí se zúčastnili místostarosta 

města Mgr. Pavel Janík a tajemník úřadu Ing. Aleš 
Kašpar. Přítomni byli také členové rady města, 
úředníci městského úřadu, zástupce dodavatele 
a další hosté.

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS

Technické služby zahájili svoz skla

Českobrodský zpravodaj
únor 2016



Návštěva v železném Brodě

V rámci utužování spolupráce a dobrých vztahů přijalo naše město v půlce ledna pozvání na setkání a ver-
nisáž fotosoutěže Brody v Brodě v partnerském Železném Brodě.

Setkání zástupců Brodů (Českého a Havlíčkova) 
s vedením města Železného Brodu se protáhlo až 
do pozdních večerních hodin. V rámci naší návště-
vy se probíraly možnosti další spolupráce a výmě-
na informací ze života našich měst. Ve stejně přá-
telském duchu proběhla i komentovaná prohlídka 
ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, kde 
jsme všichni nasáli teplo z tavící pece a informace 
od pana ředitele. Překvapující byla i přehlídka vý-
robků, návrhů a ocenění, které škola vystavuje ve 
vstupní a reprezentační části, škola se má opravdu 
čím chlubit.

Dalším zážitkem byla podrobná prohlídka prostor 
městského divadla, které je součástí budovy úřadu. 
Zde se rýsuje další spolupráce na poli kulturním, 
divadelní spolek Tyl se už v Českém Brodě předsta-
vil a pravděpodobně si u nás zahraje v rámci letoš-
ních Podlipanských kulturních slavností. V létě je 

připraveno i sportovní klání mezi Brody ve Vyšším 
Brodě, kde poměříme síly v nohejbalovém zápase.

Vernisáž výstavy 3. ročníku fotosoutěže „Brody v Bro-
dě 2015“ v Městské galerii Vlastimila Rady v Želez-
ném Brodě zahájila další „kolečko“ mezi Brody, výsta-
va zde potrvá do 31. ledna, poté přebírá žezlo Český 
Brod. Propagací výstavy a společného katalogu brod-
ských fotografií Brody prohlubují vzájemnou spolu-
práci a snaží se o zapojení nejširší veřejnosti do této 
soutěže v zachycení okamžiku krásy a života našich 
měst. Pravděpodobně v březnu bude vyhlášen další, 
letos 4. ročník této soutěže, a tak vyzýváme všechny 
šikovné fotografy k účasti za Český Brod a zveme od 
poloviny března do konce dubna do galerie Šatlava, 
kde můžete zhlédnout výkony loňských účastníků.

Zdenka Bočková, IC Český Brod
foto: Jitka Kolová, IC Železný Brod
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Je tu nový rok a s ním i nová dobrodružství. Tygři nezaháleli a rozhodli se využít čerstvě napadaného sněhu 
– prvního v letošní zimě, a proto na sobotu svolali rychlou akci – koulovačku v parku na Škvárovně.

Pozvání přijal mimo jiné i Lišák a Fano od vlčat 
a v parku se neváhal přidat Jirka s Vojtou z vedlej-
šího střediska. Na bitvu, která se odehrála na hřiš-
ti s umělým povrchem, nás tedy bylo celkem 12. 
Ideální stav a my si zároveň ověřili, že i narychlo 
svolaná akce může mít hojnou účast. Sněhu se na 
hřišti pro akci našlo dost a koulovačka mohla začít. 
Hned po prvních minutách bylo jasné, že kluky nej-
víc baví útok proti vedoucím, a tak se přesila v sou-

boji ukázala v plné parádě. Sněhové koule létaly 
vzduchem a nacházely své cíle.

Po půl hodince jsme přistoupili k vyrovnané bitvě na 
dva týmy a pár minut po patnácté hodině hru ukon-
čili řádně unaveni a důkladně promočeni. Za Tygry 
šlo rozhodně o skvělou akci, jak přivítat rok 2016.

Martin a Honza, Psohlavci 14

Koulovačka aneb vítání roku 2016

Základ slova neděle není úplně od slova sportovat, ale to nám nezabránilo v dalším poměření našich spor-
tovních sil, tentokrát v hale. Opět se potkala obě českobrodská střediska.

Na rozehřátí jsme si dali turnaj ve florbalu, hrálo se 
na čtyři družstva. Do hry se zapojili i vedoucí, což 
ostatní správně motivovalo a hra přidala na tempu. 
Ze soubojů každý s každým vyšel nejlépe tým číslo 
čtyři, ale ani ten nezískal plný počet bodů, protože 
jednou remízoval.

 Po krátké přestávce jsme sehráli exhibiční zápas 
ve vybíjené. Tentokrát čistě sedmička proti čtr-
náctce. Protože sedmička byla v početní převaze, 
čtrnáctka měla čtyři životy navíc. Čtrnáctce šla hra 
o trošku lépe, takže kapitán Psohlavců svou první 
přesnou střelou zápas ukončil a tím jsme sedmičce 
vrátili porážku z podzimního klání v softu.

Následoval mini turnaj v košíkové. Družstva byla 
opět namíchána hráči obou středisek. Oproti stan-
dardním pravidlům nás hrálo v každém týmu sedm 
a ne pět, což způsobilo na hřišti občas nepřehledné 
chumly. K nečekaným akcím se tak dostali i méně 
zkušení hráči a hráčky. Pravda, některým bylo lepší 
připomenout, na který koš mají útočit a který brá-
nit. Rozlosované pořadí pak bylo na závěr i pořadí 
při umístění.

Vybíjenou všichni proti všem jsme naše sportov-
ní přespoledne ukončili. Netradiční pomůckou se 
nám staly čtyři gymnastické míče. Souboj Fíly s Va-

lašem byl tak náročný, že z něj nevzešel vítěz a hra 
byla ukončena remízou.

Celým soutěžením vládla příjemná pohoda, proto 
se těšíme na jaro a doufáme, že nám přinese další 
společné akce. Sedmému středisku děkujeme za 
hojnou účast a smysl pro fair play.

Martin a Honza, Psohlavci 14

Sportovní přespoledne
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Blíží se masopust, pojďte s námi do průvodu!

1� Ze společnosti

Už si připravujeme různé zbytky látek, krepové papíry nebo třeba i přírodniny. Proč? Blíží se totiž masopust 
a my si musíme nachystat masky – někteří se převléknou do těch tradičních a jiní si zase vyrobí trošku mo-
dernější. Převleky si u nás v Základní a Praktické školy nachystají nejen žáci, ale i učitelé.

Do ulic Českého Brodu se ale vydáme až v úterý 
23. února – tedy letos o pár dní později než urču-
jí tradice. Tentokrát nám organizaci totiž trošku 
zkomplikovaly oblíbené jarní prázdniny, které jsme 
si užívaly i v masopustní úterý, a tak nám trochu 
narušily přípravy na letošní průvod masek.

Rozhodně tak ale letos průvod nebude nějak men-
ší, či méně bohatý. Mezi maskami určitě nebude 
chybět medvědář s medvědem, ženich s nevěstou 
nebo postava masopustu. Od školy vyrazíme už po 
deváté hodině ráno a projdeme během úterního 
dopoledne celým centrem města.

Nejdřív se ale od naší školy vydáme k radnici. Podle 
zvyku totiž masky musí nejdříve požádat o povo-
lení pořádat rej v ulicích starostu města Českého 
Brodu. Pak už se vydáme do ulic, kde lidem ve 
městě na několika zastávkách zazpíváme a zatančí-
me. Zastavíme se také například v mateřské škole, 
nebo v penzionu.

Kolemjdoucí jistě potěší i papírové kytičky nebo 
smažené koblížky, které k masopustu patří a ani 
letos na ně nezapomeneme.

Přidejte se také k nám a pojďte si užít opět po roce 
tento veselý a barevný den.

Žáci školy

Českobrodský zpravodaj
únor 2016



Co jsme všechno stihli za 1. pololetí školního roku

15Ze společnosti

Sotva jsme znovu po prázdninách usedli do školních lavic, čekalo na nás v Základní škole a Praktické škole mno-
ho úkolů. Kromě obvyklého učení a domácích úkolů nás čekalo zpestření formou zapojení se do projektů EU.

První projekt, který u nás ve škole v prvním polo-
letí probíhal, byl zaměřen na rozvoj technických 
dovedností. V rámci tohoto projektu, jsme měli 
dva projektové dny, během kterých jsme po sku-
pinkách vytvářeli různé výrobky. Tato práce nás 
velmi bavila, protože každá skupinka měla určený 
svůj výrobek a nevěděli jsme, co připravují ostatní 
skupiny. Při této práci jsme měli za úkol využít jako 
materiál především dřevo, plast a kov. Také jsme si 
vyzkoušeli práci s různým nářadím, se kterým jsme 
doposud ve škole nepracovali. Pro některé z nás to 
bylo poprvé a získali jsme nové zkušenosti, někteří 
jsme zdokonalili naše dosavadní dovednosti. Bylo 
jen na nás, jak se s postupem práce popereme, 
paní učitelky a páni učitelé nám, když bylo třeba, 
pomáhali, ale většinu jsme si udělali sami a na to 
jsme pyšní. Dalším důvodem, proč nás práce na vý-
robcích bavila, bylo to, že naše výrobky měly další 
využití. Vytvořili jsme si pomůcky do hodin, stoján-
ky na tužky či naučné hračky pro mladší žáky.

Druhý projekt byl zaměřen na zkvalitnění čtenářství 
a čtenářské gramotnosti. Formou čtenářských dílen 
nás paní učitelky seznamovaly se zajímavými knížka-
mi. Při první hodině jsme nevěděli, co to čtenářské 
dílny jsou, a co budeme vlastně dělat. První dílna nás 
ale velmi nadchla a těšili jsme se na další. Během 
těchto dílen jsme poznali několik vybraných knih 
a měli jsme možnost si je přečíst. Čtení nám zpestřily 
následné úkoly, při kterých jsme diskutovali, popiso-
vali hrdiny a padouchy. Čtení se nám najednou zdá 
více zábavné a těšíme se na další práci s knížkami.

Naše nabité pololetí ukončilo pololetní vysvědčení, 
které naši nejmenší spolužáci převzali v přítomnosti 
televizního štábu v čele s reportérkou Terezou Šno-
blovou, a na pololetní prázdniny tak odcházeli s po-
citem, že jsou alespoň pro tento den celebritami. No 
a my ostatní se těšíme na další zajímavé školní dny.

Žáci 2. stupně ZŠ a Prš Český Brod

Českobrodský zpravodaj
únor 2016



1� Ze společnosti

Pro mnoho klientů domova pro seniory je důležitý kontakt se zvířaty. Rozhodli jsme se proto požádat o ná-
vštěvu paní Janu Urbanovou a její psy plemene border kolie, z nichž jednomu je šest a druhému dva roky.

Paní Jana Urbanová nám o svém působení v oblas-
ti canisterapie krátce vyprávěla:
„Naše první začátky s canisterapií byly před 4,5 
lety u dětí v Praze 9 v dětském centru Jahůdka, 
kde vykonávala kamarádka svoji pedagogickou 
praxi. Velkým impulsem ale pro mne byly návštěvy 
mé babičky v LDN, kde byla přítomnost psa velmi 
příznivě přijímána. Před dvěma lety jsme si v Cen-
tru pro výcvik psů Alfa udělaly zkoušky pro výkon 
canisterapeutického psa. Mezi naše sportovní 
aktivity patří především sport agility, obedience, 
záchranářské práce a trochu sportovní kynologie. 
V těchto sportech máme složeno s oběma psy 
mnoho zkoušek.“

Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka. 
Kontakt se psem pozitivně působí na lidi trpící osa-

mělostí, depresemi nebo psychickými poruchami. 
Je vhodná pro klienty domovů pro seniory nebo 
děti v dětských domovech. V ústavech pro lidi se 
zdravotním postižením je canisterapie součástí re-
habilitace, kdy pomáhá procvičovat některé části 
těla. Je pomocnou psychoterapeutickou metodou. 
U nás v Anně jsme zaznamenali velmi pozitivní re-
akci například u klientky, která postupně ztrácí zrak 
i sluch.

Více fotografií z canisterapie si můžete prohléd-
nout na stránkách www.domov-anna.cz.

Ing. Bc. Radka Novotná,
vedoucí sociálního úseku

Canisterapie v Domově pro seniory Anna Český Brod

Českobrodský zpravodaj
únor 2016
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Jednotlivé části masopustního farního dne jsme si naplánovali již na počátku adventu. Nejvyšší režisér 
však nás opět překvapil.

Jako prolog k pestrému programu nečekaně vy-
myslel rozloučení s Alenou Lexovou, která překro-
čila práh časného života. Stále mám před očima její 
postavu sedící pravidelně se svým psíkem Ferdou 
poblíž svaté rodiny při každoročním živém betlé-
mu. Její otisk do života nejbližších i do života far-
nosti připomenul při zádušní mši také předchůdce 
dnešního pana faráře Páter Michal Bátor, který 
s ní byl i po svém odchodu z naší farnosti v častém 
telefonickém kontaktu. Cítili jsme, že se doprová-
zíme navzájem. My jsme paní Aleně mohli proká-
zat poslední službu lásky u sv. Gotharda a ona se 
svým širokým srdcem byla s námi i na farním dnu 
v Oranžové zahradě.

Tam jsme začali hned po poledni ve sportovním 
duchu. Turnajovým pavoukem jsme se svázat do 
pavučiny nedali, a tak zvítězila obíhačka kolem 
pingpongového stolu. Téměř čtyřhodinový mara-
ton, kterého se účastnili hráči i hráčky všech gene-
rací, přerušily až přípravy našich kuchařek a kucha-
řů aranžérů. Jejich soutěžní zdobení nejkrásnějších 
obložených chlebíčků bylo nejen pastvou pro naše 
oči, ale následně i pro chuťové pohárky. 

Kulinářskou fantazii barev a chutí asi po hodině vy-
střídal karneval masek. Na parket vtrhli malí piráti, 
princezny, loupežníci i loupežnice, babky bylinkář-

ky, hasiči, spider i jiní mani. I masky se musely vy-
pořádat s nástrahami různých soutěžních disciplín, 
když jim třeba pod zadečky stále ubývalo židliček či 
chodil pešek okolo. 

Reprodukovanou hudbu karnevalovou vystřídala 
vzápětí živá country kapela Barbecue. Svými rytmy 
strhla k tanci hned od prvních odehraných taktů. 
Tančilo se v párech, řadách i v kole - jako na správ-
ném country bále. A protože tanečníci byli také při 
chuti, přelévala se dobrá nálada neustále dokola: 
z muzikantů na tanečníky, posluchače a diváky, 
jako čtverylka. 

Do pauzy zavoněl domácí masopustní gulášek 
a do další ke kávičce něco sladkého. Kromě coun-
try melodií rozeznělo ve dvou sériích zahradní sál 
také dražební kladívko. Výtěžek trochu rozpustilé 
dražby na rozdíl od dobročinné sbírky tříkrálové 
věnujeme na dovybavení farní kuchyňky. Radost 
z pohybu jsme cítili v chodidlech, lýtkách, kolenou 
i jinde ještě několik dní. A ti, kdo se v sobotu před-
posledního ledna v Oranžové zahradě sešli, při vší 
soutěživosti odcházeli s pocitem, že jsme zvítězili 
všichni. Příště se můžete přidat i vy!

Aleš Kašpar

Nejen country v Oranžové zahradě

Českobrodský zpravodaj
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Na před časem představenou tvorbu Mirko Fuchse v Galerii K naváže v měsících únoru a březnu druhá 
výstava. Po kresbách černobílých i kolorovaných se tentokrát představí hlavně obrazy tvořené různými 
technikami a různými typy barev.

Od 20. února do konce března představujeme na 
nové výstavě obrazy Mirko Fuchse. Jeho díla jste 
kromě minulé výstavy v Galerii K mohli naposledy 
vidět na konci osmdesátých let v muzeu v Kostelci 
nad Černými lesy a také v českobrodském Podli-
panském muzeu (společně s dalšími výtvarníky, 
kteří se výtvarné činnosti i dnes intenzivně věnu-
jí). Mirko Fuchs se dále zabýval hlavně hrnčířstvím 
a výrobou keramiky a na další výstavy již bohužel 
nějak nezbýval čas.

Rozhodli jsme se proto překonat obavy z nařčení 
z protekce a naopak čas od času vyrazit z kůží na 
trh a práce Mirko Fuchse nechat „zhodnotit hla-
sem lidu“.

Jeho doménou jsou hlavně mystická a snová měs-
ta, krajiny či katedrály. Můžete se ale těšit i na ne-
tradiční regionální motivy, často opomíjené a pře-
hlížené. Bude představen průřez ze starších obrazů 
i těch nejnovějších.

Další akcí bude s vernisáží 1. 4. 2016 putovní výsta-
va s Očima dokořán představující fotografie Lenky 
Šošolíkové z Kambodži.

Pavel Fuchs

Obrazy Mirko Fuchse v Galerii K

5. MASOPuSTNÍ PRŮVOD
Základní škola a Praktická škola Český Brod Vás zve na 5. Masopustní průvod městem, který 
se uskuteční v úterý 23. 2. 2016. Masopustní průvod masek půjde předpokládanou trasou 
ulicemi – Žitomířská, Komenského, Tyršova, nám. Husovo, nám. Arnošta z Pardubic, Tyršova, 
Kollárova, Masarykova, Vítězná, Žitomířská.

Českobrodský zpravodaj
únor 2016
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Jmenuji se Eliška, je mi 23 let a pracuji jako sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti mládež 
v Českém Brodě. Znáte ho pod názvem NZDM Klub Zvonice. Jeho činnost začala již v roce 2000 a od té doby 
se zde vystřídalo spoustu sociálních pracovníků a pracovnic. Já jsem nastoupila na konci října v roce 2015.

Nikdy předtím jsem v podobném zařízení nepra-
covala. Přiznám se, že když jsem nastoupila, netu-
šila jsem, do čeho jdu. Hlavou mi probíhaly různé 
představy, jak by to v takovém klubu mohlo pro-
bíhat. Na jedné straně jsem si představovala míst-
nost plnou vzorných, seřazených děti, které mlčky 
sledují a poslouchají pracovníky a jejich předem 
připravený program. Na straně druhé byla stejná 
místnost, ale děti v ní byly rozdováděné, běhaly 
po stolech, věšely se na lustry a křičely. Tu prolétla 
hračka, tu sprosté slovo. Pracovníci byli schovaní 
v rohu a bezmocně celý rej sledovali.

Realita byla úplně jiná. Když jsem poprvé vešla do 
klubu, přívítaly mě milé děti, které mě brzy vtáh-
ly mezi sebe. Do klubu chodí různé děti – velké, 
malé, děti z různých škol. Děti, které mají rádi Justi-
na Biebera, děti které nemají rádi Justina Biebera. 
Každé z nich je něčím své, něčím originální, něčím 
hezké. Nechci říct, že se situace nikdy neblíží mojí 
představě o rozdováděních dětech zavěšených na 
lustrech, ale to k dětství prostě patří. Co mohu 
s jistotou říct je, že se na děti vždycky těším.

Další, co mě překvapilo, bylo, kolik toho takový 
klub pořádá. Co všechno se s dětmi za ten rok stih-
ne. Týden po mém nástupu byla přespávací akce 
na klubu na téma Dušičky, potom Čert a Mikuláš, 
víkendová akce v Krkonoších, bazén a teď, na jarní 

prázdniny, se plánují další hory. A navíc děti každé 
dva týdny v pondělí jezdí na koně.

Kromě zábavy, her a výletů by měl být pracovník 
schopen poradit se školními obtížemi i s různoro-
dými osobními problémy. Aby toho dosáhl, měl by 
si s dítětem vybudovat vztah a získat jeho důvě-
ru. Snažím se dětem pomáhat a doufám, že se mi 
to daří. Zkušeností ještě nemám mnoho, ale jsem 
vděčná, že mám příležitost být v prostředí, kde 
je mohu načerpat. Dnes už vím, že to, co oprav-
du funguje, je vztah založený na důvěře. Myslím 
si, že NZDM klub Zvonice je skvělým místem pro 
všechny děti, které se nechtějí jen tak poflakovat 
po parcích, ale chtějí něco zažít, někam patřit, 
s něčím pomoct nebo poradit. Těším se na další 
den ve Zvonici. NZDM Klub Zvonice najdete nyní 
ve sportovním areálu TJ Slavoj Český Brod , Na Ku-
tilce, Sokolská 895. Otevřeno máme v pondělí a ve 
středu od 15 do 19 hod, v pátek od 15 do 20 hod 
- www.leccos.cz/zvonice.

Bc. Eliška Moldanová,
sociální pracovnice NZDM Klub Zvonice,

LECCOS z. s.

Když Zvonice zvoní

Českobrodský zpravodaj
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Vánoční florbalový turnaj
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Naše gymnázium pořádalo florbalový turnaj. Už poněkolikáté vzájemně změřily síly třídy českobrodského 
gymnázia. Vánoční florbalový turnaj ukázal, kdo vládne florbalovým holím.

Rozhodně to nebylo poprvé ani naposledy, kdy těs-
ně před Vánocemi sportovní halu v Českém Brodě 
zachvátila gymnazistická florbalová horečka. Z vá-
nočních turnajů se stala prakticky tradice, tudíž 
21. prosince loňského roku sténala hala pod nápo-
rem studentů - florbalistů a fanoušků. Role pořa-
datelů se tentokrát zhostil šestý ročník osmiletého 
studia a organizaci zvládl bez problémů.

V dopoledních hodinách se na hřišti představily třídy 
nižšího gymnázia. V desetiminutových kláních urput-

ně bojovali všichni, přeci jen se však projevily věkové 
rozdíly a dívčí i chlapecké kategorii dominovaly nej-
starší ročníky. Po obědě pak přišly na řadu podstat-
ně vyrovnanější třídy vyššího gymnázia. Nehledě na 
věkové rozdíly předvedly všechny týmy chvályhodné 
výkony a přispěly k atraktivnosti akce. Ta si na gym-
náziu již několik let drží statut vyvrcholení kalendář-
ního roku. Tomu odpovídaly i početné řady diváctva, 
tvořené nehrajícími spolužáky nebo učiteli.

Tadeáš Pepř (6A8)

Českobrodský zpravodaj
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Vánoční koncert Gymnázia Český Brod

Dne 11. 12. 2015 se již tradičně konal vánoční koncert pod taktovkou Gymnázia Český Brod. I letos jsme 
mohli využít prostor nově zrekonstruovaného KD Svět, v němž studenti dostali možnost naplno ukázat své 
hudební a divadelní schopnosti a dovednosti.

Každá třída osmiletého či čtyřletého studia, kte-
rá má v rozvrhu zařazenou hudební výchovu, se 
poctivě už od října připravovala na očekávané vy-
stoupení. Studenti vše vymysleli sami a zapojil se 
každý člen třídního kolektivu. Výsledkem byl pest-
rý program oceňovaný bouřlivým potleskem. Celý 
koncert doprovázel Dívčí komorní pěvecký sbor, 
jenž navodil vánoční atmosféru hned úvodní písní 
The first noel.

Jako první ze tříd pak vystoupila sekunda osmile-
tého studia s dramatickým vystoupením Kdo nosí 
dárky ve světě. Nejmladší prima předvedla hudeb-
ně-taneční zpracování písní Křídla z mýdla a Vánoč-
ní strom. Následovala třída tercie s humornou scén-
kou Poznej svého profesora, kterou završila street 
dance show s bláznivým koncem. Na velký počet 
hudebníků ve svých řadách vsadila kvarta a před-
vedla téměř profesionální zpracování písní Christ-
mas is all around a Thing we lost in the flames.

Druhou část vystoupení, tentokrát v podání vyššího 
gymnázia, nastartovala známá hra Partička, v níž im-
provizovali studenti kvinty. Sexta se vytáhla černoš-
ským spirituálem Swing low sweet chariot a tradiční 
vánoční koledou Tichá noc v netradičním zpracování 
za použití prvků konkrétní hudby. Třídní show završil 
první ročník čtyřletého studia. Ten představil vánoč-
ní koledy Německa, Švédska, Ameriky, Vietnamu 
i Česka hudebně-dramatickým putováním.

Na závěr se vytáhli studenti předmaturitního roč-
níku, kteří oslnili publikum vánoční smrští elektro-
nicko-punkového rázu. Ředitel gymnázia ukončil 
koncert milým poděkováním a oceněním studentů 
a šlo se domů. S veselou vánoční náladou.

Na facebookové stránce gymnázia jsou k dispozici 
fotografie z koncertu a v archivu školy bude mož-
nost vyžádat filmový záznam.

Mgr. Markéta Špoková
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Rádi bychom vás pozvali na ojedinělý koncert francouzského šansonu, který se uskuteční v pátek 4. 3. 2016 
od 19 hodin v kavárně U Madony.

Kdo vám bude hrát a zpívat? Skupina s francouz-
ským jménem Chouette [šuet], sestávající ze zpě-
vačky Elišky Sýkorové, akordeonisty Jindry Kelíška 
a kytaristy Jana Jandy, společně vystupuje již pá-
tým rokem. V repertoáru tohoto tria můžete sly-
šet písně legendární zpěvačky Edith Piaf, současné 
písničkářky Zaz nebo třeba melodie z filmu Amélie 
z Montmartru od skladatele Yanna Tiersena. S pís-
němi Plaisir d’amour či Danse Macabre se skupina 
noří až k samým počátkům šansonu, několik století 
zpět. Koncert tak bude svým způsobem ochutnáv-
kou toho, co nám nabízí k poslechu současná i kla-
sičtější francouzská písňová tvorba.

Pojďte se na chvíli zasnít nad tím, co se asi právě 
děje pod pařížským nebem, jaké trampoty vyvádí 
pařížský klučina a jak vypadá růžový život fran-
couzského vrabčáka. Užijte si čistě akustické vy-
stoupení, přijďte na živou hudbu a kapku dobrého 
pití, polévku nebo dortík.

Vstupné na místě 100 Kč, předprodej 90 Kč. Více 
informací o kapele na www.harmonikar.net.

Eliška Sýkorová

Koncert francouzského šansonu v kavárně u Madony

Českobrodský zpravodaj
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Po krátkém zimním spánku se opět ve Štolmíři probouzí společenský a kulturní život. V sobotu 20. února 
Vás srdečně zveme na, v pořadí již čtvrtý, štolmířský Restaurant day. Opět se můžete těšit na kulinářské 
lahůdky našich osvědčených kuchařů, jakož i nováčků, kteří rozšíří jejich řady.

Pokud byste se osobně chtěli blýsknout svým 
osvědčeným receptem, nebo naopak zkusit, jaký 
bude mít ohlas Váš originální experiment, nevá-
hejte a dejte nám o sobě vědět. Naše kuchařské 
stálice Vám jistě potvrdí, že to stojí rozhodně za to. 
Skvělí návštěvníci restaurant day totiž umí báječně 
ocenit a pochválit vynikající dobroty připravova-
né s láskou a nadšením pro vaření, což je jediná 
podmínka, kterou musí naši kuchaři bez výjimky 
splnit.

Týden poté, 27. února, bude v rámci spolupráce 
s ateliérem Moderního košíkářství probíhat již dru-
hý kurz pletení z pedigu. Tentokrát to bude jedno-
denní kurz, ve kterém budou pokročilejší košíkáři 
tvořit nádherné koše plné barev. Kurz má název 
Opletkové variace podle kari.

19. března se uskuteční další ze série košíkářských 
dílen, na které pan Milan Macho naučí kurzisty ple-
tení z borových loubků. Ve stejný den bude také 
probíhat velikonoční dílna (nejen) pro rodiny s dět-
mi, ve které si budete moci vytvořit originální veli-
konoční dekorace z převážně přírodních materiálů. 
Podrobnosti, další termíny a témata košíkářských 
kurzů na www.modernnikosikarstvi.cz

Pokud vám není lhostejné, v jakém prostředí žijete, 
přijďte prosím v sobotu 2. dubna v 10.00 před kos-
tel sv. Havla ve Štolmíři. V rámci akce Ukliďme Po-
šembeří uklidíme náves, hřiště i další místa, která 

to budou vyžadovat. Uvítáme každou pomocnou 
ruku.

Týden poté 9. dubna do Štolmíře zavítají vzácní 
hosté a to nejen kvůli plánovanému prvnímu ve-
řejnému pečení v roce 2016, ale také kvůli kostelu 
sv. Havla. Společně s městem chystáme konferenci 
ohledně budoucnosti kostela a jeho možného vy-
užití. Výjimečný bude tento den také proto, že se 
v tomto termínu Česká televize chystá ve Štolmíři 
natočit jeden z dílů pořadu Náš venkov.

Bc. Jiří Stuchl

Ve Štolmíři začíná třetí sezóna pečení

Českobrodský zpravodaj
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Každoročně je začátkem ledna pořádán myslivecký ples v sokolovně v Českém Brodě. Začátek toho letoš-
ního byl poněkud zvláštní, s malým překvapením.

Občané, kteří procházeli pěšky či projížděli na kole 
asi půl hodiny před začátkem akce Tyršovou ulicí, 
mohli i v chladném počasí slyšet líbivé zvuky, které 
se nesly mezi sokolovnou a budovou základní ško-
ly. Kdo byl důsledný a pátral po zdroji těchto zvuků, 
mohl spatřit na schodech sokolovny postavy oděné 
do mysliveckého obleku, jak troubí na myslivecké 
hudební nástroje na uvítanou návštěvníkům večer-
ní akce. Mezi spěchajícími ulicí byli i takoví, kteří 
se zastavili a věnovali trochu svého času poslechu 
nejenom mysliveckých skladeb, pro malé kolem-
jdoucí zazněly dokonce i pohádkové motivy.

Před zahájením plesu se postavy vytratily, aby za-
hrály slavnostní fanfáry uvnitř sokolovny, poté ná-
stroje odložily a splynuly s ostatními, kteří se přišli 
bavit poslechem hudby a tancem.

Pro potěchu nejenom svoji troubili výborně naše 
kamarádky a kamarádi, kteří ke svým mnoha ko-
níčkům zařadili další z nich, myslivost a hru na 
lesní nástroje. Opravdu děkujeme za nevšední 
zážitek! Věříme, že pokud to jejich časový plán 
dovolí, přijdou nás potěšit troubením i na další 
plánované akce.

Pokud si chcete zvláštní chvilky prožít znovu, přijď-
te se podívat před sokolovnu nebo přímo do so-
kolovny jako návštěvník plesu i příští rok - další 
myslivecký ples je plánován na 14. 1. 2017. Tyršova 
ulice má opravdu nevšední akustiku a společně se 
zvukem mysliveckých skladeb jde o skvělý zážitek 
se zvláštní atmosférou.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na celoroční pří-
pravě a zdárném průběhu plesu, a také návštěvní-
kům všech věkových skupin, kteří přispěli k dobré 
pohodě večera.

Zdeněk Kupec, MS Vitice

Troubení v Tyršově ulici

Českobrodský zpravodaj
únor 2016



25Ze společnosti

Dnešní děti si již nepamatují, že jogurtů byly dva 
druhy a byly prodávány ve skleněném obale. A kdo 
si vybaví, že limonády či sirupy byly dostupné pou-
ze ve skleněné lahvi? Napadlo by dnes někoho jít 
nakoupit pečivo, aniž by sebou měl na něj tašku 
nebo sáček? Nastoupila éra plastových obalů, kte-
rá nám značně usnadnila život, ale zároveň s tím, 
jak se postupně zvyšovala spotřeba plastů, vyvsta-
la otázka, jak s nimi správně nakládat, abychom si 
nevytvořili „plastovou zeměkouli“.

Produkce obalů vytváří negativní externalitu, jejíž 
záporné dopady není schopen zvládnout člověk 
jako jednotlivec, je zde nezbytná role státu, kte-
rý je zodpovědný za přijetí odpovídajících zákonů 
a nastavení systému pro minimalizaci škodlivých 
účinků odpadů na životní prostředí. Zákon o oba-
lech hovoří jasně, stanoví povinnost chránit životní 
prostředí předcházením vzniku odpadů z oba-
lů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu 
a škodlivosti obalů a chemických látek obsažených 
v obalech. Mnoho lidí si neuvědomuje, že v ceně 
zboží je zahrnuta cena obalu. U potravinářského 
výrobku tvoří cena cca 15-20 % z celkové ceny. Za 
filozofickou debatu by stála i diskuse na téma po-
měr velikosti obalu a velikosti výrobku.

Obaly tvoří zhruba polovinu domovního odpadu, 
to už je výzva, zda by se s tím nedalo něco dělat. 

Zní to možná jako klišé, nicméně každý z nás může 
začít u sebe. Stačí taková maličkost, mít při náku-
pech svoji vlastní tašku nebo sáček na potraviny. 
Také každý kousek zeleniny či ovce nemusí mít 
vlastní igelitové „apartmá“. S lahvemi je to složi-
tější, vratný obal u nápojů, vyjma piva a některých 
minerálek a sirupů, je vzácností. Nezbývá tedy nic 
jiného než poctivě a důsledně třídit a třídit. A po-
kud je to možné vyhnout se nápojovým kartonům 
a plechovkám. Rovněž stojí za „nákupní nepovšim-
nutí“ výrobky, které jsou baleny v malém množství 
či v několika obalových vrstvách. Rozdíl v množství 
obalů je evidentní, pokud si koupíme maso nebo 
uzeninu v místním řeznictví nebo v plastovém 
vakuovém obalu v supermarketu. Nákupem na 
místních trzích též učiníme něco dobrého pro naše 
životní prostředí.

Článek byl napsán v rámci projektu „Čisté Pošem-
beří = cesta k environmentální odpovědnosti“.

Jana Tůmová

Jak zatočit s odpady aneb „Zobali ptáci zobali....“
Pro dnešní dobu je typická produkce obalů všeho druhu. Nelze se tomu divit, obal představuje marketin-
gový nástroj, který má přesvědčit zákazníka o výhodnosti koupě daného produktu. V porovnání s dobou 
nedávnou minulou se spektrum obalů značně rozšířilo, především došlo k masivnímu využívání plastů.

Českobrodský zpravodaj
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V sobotu 16. 1. se v 8.30 před hlavní budovou školy sešlo 32 žáků, učitelé, rodiče, sourozenci a jiní, aby nás 
vyprovodili. Naložili jsme kufry, tašky, lyže, běžky a všechno další. Cesta autobusem ubíhala rychle. Před 
Rokytnicí se všichni začali dívat z oken na krajinu, která byla pod sněhem. Na chatu jsme dorazili kolem 
poledne. Vyložili jsme věci a hurá do chaty. Nejdřív jsme šli do jídelny, tam nás uvítal pan správce a pan 
učitel nám rozdělil pokoje. po vybalení nám pan učitel sdělil, že půjdeme na běžky. “Celí nadšení“ jsme 
se šli obléknout. Na běžkách si nás rozdělili do skupin a už jsme jeli. Do chaty jsme se vrátili na půl pátou 
a obdrželi další instrukce, jak to bude vypadat večer a následující den.

V neděli dopoledne jsme byli poprvé na lyžích 
a snowboardech. V 9.00 jsme šli lyžovat. Nejdříve 
jsme vyšlapali kopec a potom nás rozdělili do sku-
pin. Lyžování nás bavilo víc než běžky (většinu). Od-
poledne jsme šli na běžky. Pan učitel nám vyšlapal 
stopu a v ní jsme trénovali. Večerní program měly 
dívky z pokoje č. 3. Všichni se dobře bavili, a tak se 
nám večerka trochu protáhla.

Následující dny schvátila některé spolužáky viróza 
střevní chřipky a na lyže jsme chodili vždy v men-
ším počtu.

V úterý (19. 1.) dopoledne opět lyže a odpoledne 
jsme šli do Dolní Rokytnice. Obešli jsme si pár ob-
chodů. Cestou zpět jsme si přečetli informační ta-
bule. Pan učitel J. Slavík nás několikrát poslal špat-
ně, a když už to bylo potřetí, tak jsme se ho snažili 
srazit a zkoulovat. Po několikaminutovém zápase 
jsme ho opravdu srazili a zkoulovali, takže když 
přišel do chaty, nejenže byl celý mokrý, ale paní 
učitelka se ho ptala, co se mu stalo. My jsme se do-
hodli, že řekneme, že spadla lavina a za tři minuty 
toho byla plná chata. Nakonec jsme se přiznali, že 
jsme pana učitele jen zkoulovali.

V pátek nás čekaly závody. Jezdil se slalom. Odpo-
ledne byly závody na běžkách. Běhala se štafeta 
a biatlon. Navečer jsme balili a čistili běžky. Večer 
byl naplánovaný program a zakončení kurzu.

V sobotu po snídani jsme si dobalili zbytek věcí, 
uklidili a šli čekat na autobus. Do Brodu jsme se 
šťastně vrátili kolem půl jedné. Lyžařský výcvik 
jsme si užili, i když jsme byli nemocní.

Na závěr bychom chtěli poděkovat učitelům a paní 
kuchařce, že to s námi vydrželi a snad si to alespoň 
také trochu užili.

Pavlína Splavcová,
Paty Spáčilová 7. B

lyžák 2016 ZŠ žitomířská
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Volba dalšího vzdělávání a budoucího povolání je tématem, kterému věnujeme u nás ve škole nemalou po-
zornost. Našim žákům se proto snažíme zprostředkovat co nejvíce informací a zkušeností, které jim v této 
volbě pomohou. Jednou z těchto aktivit jsou i exkurze do výrobních podniků. Letošní „deváťáci“ navštívili 
továrnu automobilky TPCA v Kolíně. Co jim tato exkurze přinesla?

Ve středu 13. 1. 2016 jsme s naší třídou navštívili 
TPCA v Kolíně. Než jsme mohli vstoupit do areálu 
továrny, prohlédli jsme si malá auta značek, kte-
rá se zde vyrábějí. Moc se nám líbilo auto, co bylo 
„potetované“ fotkami zaměstnanců.

Na úvod jsme si vyslechli informace o tom, jak se 
v automobilce chovat. Rozdělili jsme se na dvě 
skupiny a nasedli spolu s našimi průvodci do dvou 
vláčků, které nás vozily po výrobě. Projížděli jsme 
různými úseky výrobní linky. Viděli jsme lisovnu, 
svařovnu, montáž, logistiku a kontrolu kvality. Ne-
směli jsme do lakovny, kam i zaměstnanci vstupují 
ve speciálním oděvu a prochází důslednou kontro-
lou kvůli prachu. Byl to pro nás takový výlet „do 
budoucnosti“, všude zajímavé stroje, roboti a mezi 
nimi lidé, vypadající jako rychle pracující mravenci. 
Překvapilo nás, že zde pracuje i spousta žen. Bě-
hem projížďky jsme dostávali informace do slu-
chátek. Jedna skupina si dokonce nejdříve zvolila 
výklad v japonštině. Byla to legrace, všichni jsme 
se smáli, ale bohužel vůbec nerozuměli. Velmi nás 
zaujaly samostatně se pohybující vozíčky po mag-
netických kolejích.

Vrátili jsme se zpět do návštěvní místnosti, odlo-
žili slušivé helmy a brýle a měli prostor na dotazy. 
Dověděli jsme se, že zde pracuje i mnoho cizinců, 
kolik je průměrný plat zaměstnanců, na jakých po-
zicích pracují, kdy mají přestávky, za jak dlouho se 
vyrobí auto, že z výroby každou minutu jedno auto 
vyjíždí, že TPCA vyváží auta asi do 50 států. Dotazů 
bylo opravdu hodně.

Přiznáváme, že jsme nečekali, že to pro nás bude 
tak zajímavé. Všichni jsme si to užili a odnesli si 
spoustu nových informací.

Žáci 9. B

Deváťáci v TPCA Kolín
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Tříkrálová sbírka v Českém Brodě
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Jistě jste zaznamenali, že ve dnech 2. - 10. ledna proběhla v našem městě mediálně známá Tříkrálová sbírka, 
kterou každoročně pořádá zdejší římsko-katolická farnost. A to nejen v Českém Brodě, ale letos také v Byla-
nech, Tuchorazi, Přehvozdí, Kounicích, Tismicích či v Poříčanech. V naší farnosti se opět letos vybralo víc než 
vloni, a to krásných 54.987 Kč! Celkem se na celém území ČR (i díky moderní formě koledování formou DMS) 
vykoledovalo krásných 95.599.323 Kč. Výsledek letošní sbírky Charity ČR je tak největší v historii této sbírky. 
„Rekordmanem“ je ve středních Čechách farnost Vlašim, kde se podařilo vybrat neuvěřitelných 421.500 Kč.

Tříkrálová sbírka nabízí příležitost, jak se může 
veřejnost společně s Charitou podílet na pomoci 
lidem v nouzi. Jde o dobročinnou akci, kterou je 
možné úspěšně realizovat jen za spolupráce řady 
dobrovolníků a díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrá-
lovou sbírku zorganizovalo poprvé v lednu 2001 
Sdružení Česká katolická charita, a to na území celé 
republiky a navazuje na tradici koledování na Tři 
krále (6. ledna). Hlavním smyslem akce je pomoc 
rodinám i jednotlivcům v nouzi u nás i v zahraničí.

Tříkrálová sbírka je rozdělena podle předem ur-
čeného klíče: 65 procent se vrací zpět do místa 
výběru, 15 procent podpoří charitní projekty ve 
středních Čechách. 10 procent sbírky přispívá na 
podporu Humanitární a rozvojové pomoci v zahra-
ničí Charity Česká republika (např. pomoc dětem 
v Bělorusku či české nemocnici v Ugandě). Pět pro-
cent sbírky jde na podporu projektů CHČR a zby-
lých pět na režii sbírky. Konkrétně v našem městě 
podpoříme: Ústav sociální péče Zvoneček Bylany, 
volnočasové aktivity seniorů v Penzionu Anna, ZŠ 
a PrŠ, příp. sociálně slabé rodiny v tísni. Na území 
středočeského kraje pak budou získané prostředky 
využity např. na denní stacionář v Příbrami.

Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli k úspěš-
né realizaci sbírky, a to jednak dobrovolným ko-
ledníkům, bez nichž by se sbírka nemohla vůbec 
konat, jednak osloveným i spontánním dárcům. 

Tříkrálová sbírka se stala už známou a prověřenou 
akcí, o čemž svědčila i podstatná část velmi milých 
a vstřícných reakcí v navštívených domácnostech, 
velké kouzlo sbírky spočívá jistě i v osobním kon-
taktu s koledníky, kteří přicházejí popřát Požehna-
ný nový rok, zazpívat a samozřejmě po sobě zane-
chat i to známé K+M+B...

Marcela Marková - koordinátorka

Českobrodský zpravodaj
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Během uplynulých 20let se stala transplantace kostní dřeně standardním léčebným postupem, který zachra-
ňuje stále více nemocných. V posledních letech se navýšil počet diagnóz, u kterých lékaři používají transplan-
taci krvetvorných buněk jako vhodnou a účinnou léčebnou metodu. Transplantace krvetvorných buněk je 
často poslední a jedinou možností léčby u těchto nemocných. Tyto transplantace by nebylo možné uskuteč-
nit bez obětavosti dárců, kteří jsou ochotni nezištně pomoci těžce nemocnému člověku kdekoliv na světě.

Okresní sdružení hasičů Kolín navázalo spolupráci 
s IKEMem v lednu 2015. Od té doby se uskutečnily 
na našem okrese tři schůzky – v Ratenicích, Vítě-
zově a Českém Brodě. Cílem setkání bylo přiblížit 
těm, kteří o vstupu do registru uvažují nejen, co to 
znamená pro nemocného, ale i pro dárce. 

Výhodou účasti na těchto setkáních je fakt, že se 
dozvíte vše dopodrobna. Nejen o historii registru, 
o tom jak transplantace probíhá, ale i o případných 
omezeních pro dárce. Po vyplnění dotazníku s kaž-
dým zájemcem zástupkyně IKEMu proberou, zda 
na základě uvedených informací může do registru 
vstoupit, či - vzhledem k jeho zdravotnímu stavu 
a prodělaným onemocněním – vstoupit nelze. Kdo 
splní všechny podmínky a i nadále je rozhodnut do 
registru vstoupit, nemusí jet do Prahy na odběr 
krve. Na místě dostane odběrovou sadu pro odběr 
DNA ze vzorku slin, kterou použije doma a odešle 
ji poštou.

V r. 2015 se do registru přihlásilo 21 členů SDH 
okresu Kolín. Zdá se to jako malé číslo, ale opak 
je pravdou.

Základní podmínky pro vstup do registru:
-  věk 18-35 let (evidence v databázi registru do 55 

let věku dárce)
- hmotnost více než 50 kg 
- dobrý zdravotní stav 
- bez trvalé medikace a léčby

Věděli jste, že...
-  bez správné funkce kostní dřeně nemůže člověk 

přežít ?
-  první registr dárců kostní dřeně vznikl v r. 1974 ve 

Velké Británii?
-  v ČR vznikl Český registr dárců kostní dřeně v r. 

1991?
-  je v něm 22 498 aktivních dárců, ale loni jich bylo 

cca 2300 vyřazeno (věk, zdravotní stav)?

-  rodiče dětem (až na výjimečné případy) nemo-
hou kostní dřeň darovat? Posuzuje se 10 znaků, 
ale dítě jich má 5 od otce a 5 od matky, a proto 
jsou nejvhodnějšími dárci sourozenci?

Nevěděli? A chtěli byste vědět?
V případě zájmu se obraťte přímo na IKEM, nebo 
na nás, po vzájemné domluvě zprostředkujeme 
uspořádání schůzky. Účast na schůzce neznamená 
nutnost vstupu do registru.

www.darujzivot.cz, www.sdhceskybrod.cz, www.oshkolin.cz 

Lída Voslářová, starostka SDH Český Brod,
vedoucí rady prevence OSH Kolín

Český registr dárců krvetnorných buněk

Českobrodský zpravodaj
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Naši studenti podobně jako na jiných školách píší ke konci pololetí kontrolní slohové práce. Pro žáky 4. roč-
níků je to jedna z posledních příležitostí vyzkoušet si své stylistické dovednosti před jarní maturitní písem-
kou z českého jazyka. Pro toto číslo časopisu jsem vybral jednu z nejvydařenějších, která tematicky myslím 
docela dobře koresponduje s únorovým svátkem zamilovaných, sv. Valentýnem.

Máme se rádi, ale proto se přece nemusíme nutně 
brát. Věta, kterou slyším z úst nejednoho mladého 
páru. Ale proč to tak je?

Osobně si myslím, že je škoda nemít svatbu, pokud 
někoho milujete. Mohli byste argumentovat, že žít 
a bydlet s druhou osobou, když ji máte rád, se dá 
i bez svatby, je to méně starostí a kdyby náhodou 
vztah skončil, každý si vezme svoje věci a rozchod 
je v podstatě u konce. Žádný soud ani jiný problém 
s úřady. Máte pravdu, je to jednodušší, ale svatby 
jsou krásné. Jsou to momenty, na které si budete 
pamatovat do smrti, tak proč se o ně ochuzovat? 
A co děti, které se narodí do tohoto vztahu? To po-
tom jako by maminka a tatínek byli cizí lidé. Je to 
sice věc každého páru a ten si může žít, jak chce, 
ale není za tím jen únik, strach? Strach z toho, že 
manželství nevyjde? Třeba oběma vztah nepřijde 
tak vážný, jak se tváří. Pokud to berete takhle, je 
zde asi něco v nepořádku. Zřejmě svému protějšku 
dostatečně nevěříte, a proto se bojíte. V tomto pří-
padě bych se nad svatbou asi také rozmýšlela, ale 
pokud spolu pár žije třeba pět let a oba se milují, 
tak si myslím, že by o svatbě přemýšlet měli.

Dříve to bez svatby ani nešlo. Můžete mi říci, že je 
21. století, ale to pro mě není plnohodnotný argu-
ment. Nezáleží na tom, jaká je doba, lidé se milo-
vali a milovat budou, a tak by se měli brát, aby tu 
svou lásku stvrdili.

Každý sám za sebe, kdo už máte delší dobu part-
nera, zamyslete se nad tím, proč nejste svoji? Po-
kud to je pouze z lenosti nebo z nedostatku času, 
s leností zatočte, vezměte si dovolenou a hurá do 
toho. A požádat o ruku můžete svoji drahou po-
lovičku zrovna v těchto dnech, je k tomu výborná 
příležitost.

úvodní slovo: Mgr. Jaroslav Korselt
text slohové práce: Pavlína Višňovská,

4. A SOŠ Český Brod-Liblice

Máme se rádi, ale brát se nechceme

VÝZVA K PODÁVÁNÍ žÁDOSTÍ O DOTACE PRO ROK 2016
Město Český Brod 29. 1. 2016 vyhlásilo 1. Výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2016 
v rámci Programů podpory pro kulturu, sport a volného času na přidělení finančních pro-
středků z Fondu pro podporu sportu, kultury Města Český Brod nestátním neziskovým or-
ganizacím a dalším v programech uvedeným subjektům. Výzva se týká pouze Programu 
č. 2: Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, 
mládeží a seniory, reprezentace města. Termín podání žádosti je 4. 3. 2016. Podrobnosti 
k programu a formulářům naleznou žadatelé na internetových stránkách Města Český Brod 
(www.cesbrod.cz/section/dotprog). Seminář pro žadatele se uskuteční v úterý 23. 2. 2016 
od 17.30 hod. v zasedací místnosti A u obřadní síně, nám. Husovo 70.

Českobrodský zpravodaj
únor 2016



31Ze společnosti

V sobotu 23. 1. 2016 jsme se sešli ve Střední odborné škole v Liblicích s místními pamětníky. Překvapením 
byla i účast pamětníků z Českého Brodu a Poříčan, což nás velmi potěšilo. Přestože počasí moc nepřálo 
tomuto setkání, byla účast hojná.

Historická příloha kroniky obce je díky tomuto 
setkání opět o něco bohatší, protože každý pří-
chozí přinesl nějakou historickou fotografii. Do-
pátrali jsme se i ke jménům mnoha našich býva-
lých spoluobčanů, které mladší generace neznají. 
Na chodbě školy byla připravena malá výstavka 
z doposud získaných historických materiálů a by-

la k nahlédnutí i ukázka z poslední kroniky obce. 
Do příloh kroniky bylo zařazeno i video zachycující 
pohled z vysílačů „B“ a video z bourání vysílačů 
„A“ v roce 2004, které bylo možno též zhlédnout 
na tomto setkání.

Dle ohlasů přítomných pamětníků nejspíše nezůsta-
ne u tohoto jediného setkání a v budoucnu se může-
me těšit na další. Již dnes je mnoho otázek k historii 
obce na seznamu pro další připravované setkání.

Ráda bych poděkovala všem zúčastněným za krás-
nou atmosféru a příjemné posezení s občany obce 
a kolegyním ze Spolku přátel obce Liblic za pomoc 
při této akci.

Ivana Havlínová,
kronikářka obce

a členka Spolku přátel obce Liblice

Kam až paměť sahá…

BřEZNOVÉ žiVÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNihOVNĚ
V úterý 1. března 2016 od 16.00 hod. zveme všechny děti a jejich dospělý doprovod na živé 
čtení Lexikon kouzel aneb Pohádky o čarodějnicích a ježibabách. Ve čtvrtek 3. března 2016 
od 18.00 hod. zveme všechny dospělé zájemce na živé čtení Číst nás baví: čteme pro Vás, 
našimi hosty budou náčelník T. J. Sokol pan Jaroslav Petrásek a regionální spisovatelka paní 
Ilona Ziková. Těšíme se na Vás, čtení sluší každému!

Českobrodský zpravodaj
únor 2016
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Středeční mrazivé ráno neodradilo žáky 2. C Základní školy Tyršova od dlouhé cesty vlakem, tramvají 
a autobusem do České televize. Po mírných peripetiích během cesty pražskou hromadnou dopravou jsme 
dorazili v pořádku a včas na Kavčí hory.

Zde už na nás čekal milý pan průvodce, který nás 
usadil nejprve v zasedacím sále. Vysvětlil nám, že 
Česká televize je natolik rozlehlá, že není možné 
ji navštívit celou. Proto jsme nejdříve zhlédli film 
o místech, která nemůžeme navštívit. Průvodci fil-
mu byly všem známé postavičky z pořadu Tamtam 
- Venda a Kačka.

Poté už nic nebránilo tomu, abychom se vydali na 
cestu po objektu. Navštívili jsme tři natáčecí studia. 
Nahlédli jsme do studia Sama doma těsně před za-
čátkem živého vysílání, prošli jsme scénou nově 
připravované inscenace, v kantýně jsme potkali ry-
báře Jakuba Vágnera a zastavili jsme ve studiu č. 3. 
Zde se natáčí nám všem známé dětské pořady jako 
je Studio kamarád, Tamtam či Kouzelná školka. Do-

zvěděli jsme se spoustu informací o natáčení, po-
kusili jsme se spočítat všechna světla nad studiem, 
prohlédli si kulisy Tamtamu a Kouzelné školky.

Exkurzi jsme zakončili opět v přednáškovém sále, 
kde jsme si mohli vyzkoušet práci s kamerami, mo-
derování zpráv pomocí čtecího zařízení a také jsme 
si vyzkoušeli několik filmových kostýmů a různých 
pokrývek hlavy. Na chvilku se z nás staly filmové 
hvězdy, kameramani či moderátoři. Po dvouhodi-
nové exkurzi byl čas vyrazit opět na mrazivou cestu 
domů. Tentokrát nás ale hřály nové zážitky.

Martina Hálová a žáci 2. C, ZŠ Tyršova
foto: Martina Hálová, ZŠ Tyršova Český Brod

Druháci navštívili Českou televizi

Českobrodský zpravodaj
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Rok se s rokem sešel a opět se za okny školních budov i za výlohami obchodů objevily plakátky lákající 
budoucí školáčky, aby si přišli vyzkoušet, jak se cítí ti, co už na zádech nosí opravdickou aktovku.

Během necelých dvou měsíců si mohli tito zatím 
ještě „školkáčci“ osahat školní lavice, sednout si na 
židličky svých starších kamarádů, vyndávat si z pro-
vizorních penálů pastelky a tužky a s „vypůjčenou“ 
paní učitelkou zkoušeli plnit triviální, avšak pro ně 
nesmírně důležité první úkoly. Mnozí vysunovali 
pověstný jazýček a ani nedutali, jak vážně svůj úkol 
brali. Rytmizace a vytleskávání, střídání správných 
barev, první počítání - o jednu více, o jednu méně, 
hledání podobného písmenka..., ale také získává-
ní prvních dovedností, a povědomostí o školních 
zvyklostech, o uspořádání školní budovy - pozdra-
vím povstáním, zvednu ruku, když chci mluvit...a 
umím najít a použít záchod, umývárnu, šatnu.

Sešly se dvě třídy dětí, jejichž rodiče se rozhod-
li svým dětem tuto zkušenost umožnit. Děti byly 
hodné, spolupracovaly a většina si moc přála, aby 
právě je paní učitelka vyvolala. Na konci každé 
čtvrteční hodiny si tito poloviční školáci ve svém 
papírovém domečku, který měl přestavovat budo-
vu školy, odnášeli domů obrázky v razítkové podo-
bě. Však si je za svou snahu zasloužili.

A nám nezbývá než jim popřát, aby se jim od září 
ve škole líbilo, aby si od prvního dne zamilovali tu 
svoji paní učitelku a aby se jim notýsky plnily po-
chvalami a jedničkami. Novým paním učitelkám, 
které své prvňáčky v září přivítají, přejme hodně tr-
pělivosti, velkou míru laskavosti a spoustu hezkých 
zážitků se „svými“ dětmi.

Michaela Kemrová, ZŠ Tyršova
foto: Regina Horová, ZŠ Tyršova, Český Brod

Předškolák 2015/2016
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Nohejbalová mládež se vrací na výsluní

Uvědomujeme si, že mládež je základ každého oddílu, a proto výchově mládeže věnujeme patřičnou pozor-
nost. Mládež máme rozdělenou do tří výkonnostních a zároveň věkových kategorií. Každá kategorie má svoji 
tréninkovou jednotku a vlastního hlavního trenéra. Tréninky mládeže pravidelně navštěvují hráči mužské ka-
tegorie a předávají své zkušenosti budoucím nástupcům. Věříme, že jdeme správnou cestou a že touto prací 
dokážeme udržet nohejbal v Českém Brodě na té nejvyšší možné úrovni, jak je tomu v současné době.

V uplynulém roce jsme se účastnili dlouhodobé 
krajské soutěže mládeže. Tato soutěž se skládá z 3 
turnajů trojic, 3 turnajů dvojic a 1 turnaje jednot-
livců. Naši hráči se vždy umístili do třetího místa, 
a to jak v kategorii žáků, tak v kategorii dorostu. 
Českobrodští dorostenci se celkově umístili na dru-
hém místě a žáci suverénně ovládli svoji kategorii 
a zaslouženě se umístili na prvním místě. Dále bě-
hem uplynulého ročníku dosáhl Matěj Vokáč svého 
dosavadního největšího nohejbalového úspěchu 
v podobě titulu mistra ČR v kategorii singlu mlad-
ších žáků. Během celého turnaje neprohrál ani set 
a své soupeře jednoznačně deklasoval. Hned po 
turnaji byl reprezentačním trenérem pozván do 
mládežnického výběru ČR.

V nadcházející sezóně budou dorostenci bojovat 
o titul v nejlepší nohejbalové soutěži mládeže 
- v dorostenecké lize ČR. Naposledy jsme tuto sou-
těž v Českém Brodě hráli v roce 2003. Budete tedy 
nyní moci na nohejbalových kurtech za nemocni-
cí po pár letech opět pravidelně sledovat nejlepší 
dorostence České republiky. Zároveň budou doros-
tenci stejně jako žáci také nastupovat v seriálu tur-
najů krajské soutěže mládeže. Mnozí dorostenci už 
zkoušejí své štěstí také v mužské kategorii, a to buď 
za tým „C“ (okresní soutěž) nebo tým „B“ (krajský 
přebor).

Za celý oddíl bych chtěl poděkovat trenérům mlá-
deže, kteří věnují mnoho svého volného času vý-

chově mládeže a zajišťují tím budoucnost celého 
oddílu. Jmenovitě: Martin Janík, Marek Vedral 
(dorost), Martina Chuchlová (žáci), Kateřina Čer-
venková, Lucie Fischerová (přípravka). V případě, 
že plánujete dát své dítě na nohejbal, neváhejte 
nás kontaktovat, během celého roku je možné se 
zapojit do tréninků i do soutěží. Všechny potřebné 
informace najdete na našich webových stránkách 
http://www.nohejbal-ceskybrod.cz/.

Ing. Jan Sýkora, předseda oddílu nohejbalu

3� SportČeskobrodský zpravodaj
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3�Sport

Netřeba asi zdůrazňovat, že jedním z nejhorších způsobů prožití seniorského období života je v samotě do-
mova. Je to doba, kdy se člověk, který již překročil věk pro aktivní pracovní či sportovní činnost, najednou 
ocitne v jakési společenské, činnostní a často i duševní prázdnotě. Přirozená touha sdružovat se existuje 
samozřejmě i v tomto období, většinou se však senioři dávají již hůře dohromady – pokud se nenajde ně-
kdo nebo něco, kdo v tomto směru pomůže.

Jednou z aktivních možností pomoci je i Klub so-
kolských seniorů, který právě v těchto dnech zalo-
žila naše jednota. Klub by měl členům Sokola, kteří 
skončili s aktivní sportovní činností, umožnit nalézt 
v sokolském prostředí i jiné možnosti aktivit, ze-
jména v kulturní a společenské oblasti.

T. J. Sokol Český Brod chce nabídnout setkávání 
lidí dříve narozených, kterým chybí možnost účast-
nit se společných akcí se svými vrstevníky. Dnešní 
doba nabízí nepřeberné množství klubových čin-
ností. Může jít třeba jen o popovídání v příjem-
ném prostředí naší sokolovny, ale také o poslech 
hudby nebo zajímavé přednášky, promítání filmů či 
společná návštěva divadla. Ale také členové klubu 
mohou jít na procházku nebo jet na výlet, poslech-
nout si čtení z knih, zahrát si napínavé deskové hry 
nebo si třeba zazpívat. To vše a mnohé další přichá-
zí v úvahu podle přání účastníků.

První – zahajovací - setkání Klubu sokolských seni-
orů proběhlo v sokolovně 6. února. Jeho cílem bylo 
seznámit se s důvody a cíli jeho založení a popo-
vídat si o tom, co vše by se mělo stát předmětem 
jeho činnosti a co by jeho členy zajímalo. Součástí 
prvního setkání bylo i promítání filmů z různých 
sokolských akcí.

Nově založený Klub sokolských seniorů povede 
v Českém Brodě ses. Zdena Firbasová za pomoci 
ses. Jany Corradiniové. A vás všechny, kteří jste se 
ocitli v seniorském věku a chybí vám alespoň občas 
trocha vzruchu nebo možnost s někým si popoví-
dat, srdečně do našeho klubu zveme! Informace 
o jeho činnosti i plánech najdete na našem webu 
www.sokolbrod.cz nebo na vývěsce sokolovny.

Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod

Založili jsme Klub sokolských seniorů – přijďte mezi nás! 

Českobrodský zpravodaj
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Nejprestižnější závody ve sportovním aerobiku pro rok 2015 se konaly v prosinci na Martiniku. Toto mis-
trovství světa se našemu klubu opět skvěle vydařilo.

Loni si titul mistrů světa v týmech odvážela naše tro-
jice Tydlitátová, Šindelářová, Kubíčková, které tréno-
valy s Jakubem Strakošem v pražském oddílu. Letos 
se tento titul podařilo získat belgickým závodnicím. 
Přesto náš letošní dospělý tým (Kristýna Dohnalová, 
Michaela Holubcová a Aneta Macounová) zabojoval 
a odváží si domů krásné bronzové medaile!

Velkým překvapením bylo senzační vítězství kadet-
ského týmu Tereza Strejčková, Dominika Herzáno-
vá a Sabina Juránková. Z vítězství našich mladých 
nadějí jsme všichni měli velkou radost. Oslavy 
v Brodě byly o to větší, že Terezka je naším odcho-
vancem a trénuje již několik let v sokolském oddíle 
Corridoor v Českém Brodě. 

Její týmové kolegyni Dominice se podařilo probojo-
vat se i do finále v kategorii jednotlivkyň. Pro Dom-
ču to bylo krásné rozloučení s kadetskou kategorií, 
protože od příští sezóny se bude muset potýkat 
s juniorskou konkurencí. Dominika bude v tomto 
roce trénovat v týmu s našimi úspěšnými brodský-
mi závodnicemi Kristýnou Hájkovou a Natálií Miku-
ličkovou. Pro obě dívky to bude velký krok vpřed 
a všechny čeká v další sezóně hodně práce.

Děkujeme všem, kteří nám fandí a podporují naši 
práci!

Eliška Strakošová

Corridoor na mistrovství světa ve sportovním aerobiku

Českobrodský zpravodaj
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Úsloví, že něco stojí za zlámanou grešli či že je někdo „Držgrešle“, jsou v českém jazyku dodnes všeobecně 
rozšířené s pejorativním a opovržlivým významem. Grešle bylo ovšem v 17. a 18. století lidové pojmeno-
vání velmi drobné stříbrné mince v zemích habsburské monarchie o průměru 15-16 mm a váze 0,5-0,6 g, 
za kterou se nedalo příliš pořídit – zde tedy leží geneze zmíněných úsloví. V Čechách se tento název začal 
používat až za vlády Ferdinanda II. roku 1624.

Grešle se spíše nazývá „Trojník“. Na jejich aversu 
je vyobrazen říšský orel s rakousko-burgundským 
štítkem na hrudi, na reversu je vyraženo říšské 
jablko s číslovkou 3 (odtud pojmenování Trojník) 
a rokem dražby, rozdělený říšským jablkem na dvě 
části. Obě strany jsou orámovány perlovcem, kte-
rý je tvořen oválnými čárkami, posazenými hustě 
vedle sebe a směřujícími do středu mince. Až do 
vlády Marie Terezie se počítaly 4 trojníky (grešle) 
na jeden tříkrejcar (zv. groš), jednalo se tedy o po-
myslnou ¾ krejcaru, už tak drobné mince. Reálně 
se za ně nedalo prakticky nic pořídit, na konci 17. 
století teoreticky tři vejce (pro srovnání: slepice 
stála cca 5 krejcarů, sáh dříví 14 krejcarů, boty od 
70 krejcarů výš).

Je známa i ražba zlatých trojníků za vlády Leopolda 
I., které jsou uloženy ve vratislavském muzeu (cca 
130 ks). Konec jejich ražby znamenal nástup Jose-
fa II. na trůn. V 50. letech 18. století se dokonce 
v pražské mincovně razila i grešlička, ještě méně 
hodnotná a také opravdu malinká, jen jeden a půl 
gramová měděná mince o hodnotě ¼ krejcaru.

Trojníky (čili lidově grešle) úzce souvisí s další 
drobnou mincí – krejcarem – který byl v Čechách 
v době vlády Habsburků základní jednotkou celé 
měnové soustavy. Krejcarová soustava byla šede-

sátková a počítalo se 60 krejcarů = 1 zlatý, později 
70 krejcarů = 1 kopa grošů míšeňských. Původně 
byl krejcar stříbrná mince německého původu, jež 
dostala své jméno od na ní vyraženého kříže (něm. 
Kreuz). Nejprve byl ražen v Tyrolsku před r. 1496 
a díky českému králi z rodu Habsburků, Ferdinan-
dovi I., se roku 1561 dostal i do mincovnictví čes-
kého a od 60. let byl ražen na řadě míst Českého 
království (Vratislav, Jáchymov, Praha, Kutná Hora) 
hned v několika nominálních hodnotách (2 krejcar, 
10 krejcar, 30 krejcar a 60 krejcar). Poněvadž v té-
to době platila v Čechách tradiční grošová měna, 
počítající na kopy grošů (tj. po 60 kusech), která 
nebyla s krejcarovou a zlatkovou měnou kompati-
bilní, byl proti krejcarům v Čechách značný odpor, 
vedoucí k zastavení ražby r. 1573. Obnovena byla 
ovšem překvapivě už během stavovského povstání 
za krále Fridricha Falckého (1619) a po roce 1620 
pozvolna během několika desetiletí definitivně vy-
tlačila grošovou soustavu. Po státním bankrotu r. 
1623 zůstaly v oběhu 3 krejcary, krejcary, ½ krejcar 
a ¼ krejcar, za Leopolda I. k nim přibyly i 6 krejcary 
(zv. Šestáky) či 15 krejcary. Za Marie Terezie byly 
překvapivě raženy i takové mince jako 17-, 20-, i 30- 
krejcary. Krejcary se pak v Čechách platilo až do r. 
1892, kdy byly zavedeny dnešní koruny a haléře.

Vladimír Jakub Mrvík

Grešle ze sbírek Podlipanského muzea

Českobrodský zpravodaj
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Během ledna každoročně sumarizujeme ekonomické i knihovnické výsledky za uplynulý rok, porovnáváme 
je s lety minulými a ve formě výkazů a statistik je odesíláme nadřízeným orgánům. Je to důležité, ale poně-
kud nezáživné, proto si leden zpestřujeme také trochu příjemnější činností, na kterou se těšíme: vymýšlíme 
akce a literární pořady na celý nadcházející půlrok, protože pak na to prostě už nezbývá čas...

Od 1. února běží cyklus literárních besed pro zá-
kladní školy, který jsme věnovali kulatému jubi-
leu pana Zdeňka Svěráka, jeho příběhy, pohádky 
a písničky znají snad všechny děti. Čeká nás zhru-
ba 36 hodinových pořadů, které navštíví přes 800 
školáků z obou českobrodských ZŠ, ze ZŠ Poříčany 
a Přistoupim, takže s panem Svěrákem se budeme 
společně setkávat až do poloviny března.

Na začátek března připravujeme odpolední živé 
čtení pro děti a podvečerní živé čtení pro dospělé, 
s dětmi otevřeme Lexikon kouzel a budeme si číst 
pohádky o hodných čarodějnicích a ježibabách, do-
spělí čtenáři se mohou těšit na dva zajímavé hosty: 
náčelníka T. J. Sokol pana Jaroslava Petráska, který 
nám představí spisovatele Jaroslava Foglara a paní 
Ilonu Zikovou, regionální spisovatelku. 

První dubnový pátek vypukne Pohádkové odpo-
ledne s panem Andersenem, doplní ho podvečerní 
program pro třídu paní učitelky Houšové, která je 
v pořadníku již od minulého ročníku. Od pondělí 

4. dubna si budeme číst a hrát s dětmi z mateřských 
školek, cyklus 13 pohádkových pořadů Všichni letí 
na koštěti je určen malým školáčkům ze všech tří 
českobrodských MŠ, z MŠ Tuchoraz, Chrášťany, 
Doubravčice i dětem z RC Kostička. 

Koncem dubna odstartuje další cyklus literárních 
besed pro žáky ZŠ, věnovaný české historii a čes-
kým pověstem, který potrvá až do začátku června, 
bude na něj navazovat výstava výtvarných prací 
našich dětských čtenářů i žáků základních škol. Na 
květen chystáme opět živá čtení pro děti i dospělé 
čtenáře. V červnu nás čeká tradiční Pasování prv-
ňáčků na malé čtenáře, kterého se kromě šesti 
1. tříd obou českobrodských ZŠ zúčastní i prvňáčci 
ze ZŠ Přistoupim. Během července a srpna proběh-
ne už potřetí Sedm prázdninových čtení… 
Budeme rádi, pokud se s Vámi na nějaké naší akci 
setkáme, čtení sluší každému!

Eva Vedralová, Městská knihovna

Co pro Vás připravuje Městská knihovna?

�0 Z knihovnyČeskobrodský zpravodaj
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Vybíráme z knižních novinek

Michael Babka: Krajničky
Na (p)okraji informačního věku, zavaleni daty, fakty, zvuky, obrázky a texty, mů-
žeme už jen utrousit sem tam nějakou poznámku. Možná povzdech. Pro ty, kdo 
se občas zamyslí nad tím, kam to všechno spěje, jsou určeny tyto glosy, margi-
nálie čili krajničky. S nadhledem, vtipem a ironií zkoumají projevy přebujelého 
vizuálna, mediálna nebo digitálna, nalézají absurdno a iracionálno ve věcech 
každodenních, jásají nad krásou češtiny a lkají nad jejím przněním. Najdete tu 
vyznání lásky sestavené z prvků Mendělejevovy tabulky a pokud nevíte, co je 
to maxismus–lenivismus, pozápřa nebo kádéčko, krajničky vám to objasní.

Jiří Chalupa-ladislav Špaček: Mistr E
Bylo jednou jedno Království Etikety. Každý tu samozřejmě věděl, jak se ve všech 
možných i nemožných situacích správně chovat a jak vždycky udělat právě to, 
co se sluší. Jenomže jednoho dne království začaroval zlý černokněžník, a tak se 
králův poradce Mistr E musel vydat do světa, aby království ze zakletí vysvobodil. 
Spolu s ním se děti seznamují se základy společenského chování (zdravení, sto-
lování, chování na návštěvě, v kině, u lékaře, oblečení pro různé příležitosti aj.). 
Součástí knihy je také kontaktní test, ve kterém si malí čtenáři mohou bezpro-
středně ověřit své právě nabyté znalosti.

Kompletní přehled nových knih za měsíc leden 2016 je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > ON-liNE katalog > Seznamy a novinky

Václav Junek: Protektoři
K tématu Protektorát Čechy a Morava přispělo svými díly již mnoha autorů. Vác-
lav Junek tentokrát přináší čtenářům dosud samostatně nezpracované životní 
osudy Protektorů, tedy těch, kteří měli za úkol udělat z našeho státu poslušného 
vazala Velkoněmecké říše. Jací byli tito muži a proč ani jeden z nich neuspěl? 
Václav Junek se ve čtyřech portrétech zabývá jejich silnými i slabými stránkami, 
kromě toho vysvětluje celkové fungování Protektorátu, přibližuje jeho aparát 
a popisuje důležité protektorátní události. Publikace je doplněna řadou fotogra-
fií a tiskových příloh, je první svého druhu na našem trhu.

�1Z knihovny Českobrodský zpravodaj
únor 2016



Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, 
kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohle-
du na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. 
Volat mohou oběti různých forem násilí včetně ná-
silí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem 
nedbalostních trestných činů, např. dopravních ne-
hod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a in-
formace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé 
i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z fo-
rem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, 
ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpeč-
ných výhružek a podobného trestního jednání. 

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obě-
tech úmyslných i nedbalostních trestných činů, 
kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandard-
ní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situ-
ované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také 
svědkům trestných činů, kteří byli událostí trauma-
tizováni, potřebují psychickou podporu a informa-
ce o svých právech a ochraně. 

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraz-
nou pozornost prevenci kriminality a na linku mo-
hou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že 
se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci 
potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je realizován díky 
finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha 
a programu Dejme (že)nám šanci, který je financo-
ván z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových stránkách 
www.linka-pomoci.cz.

Dr. Miroslav Fehér, manažer projektu

linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006

�2 Píšete nám

PRODEJ ByTu 2+1
Město Český Brod nabízí k prodeji byt 2+1 v domě č.p. 1127 v ul. K Dolánkám ve 2 NP o celkové 
ploše s příslušenstvím 57,47 m2 za minimální cenu 1.200.000 Kč. Nabídky je možné podávat do 
15. 3. 2016 do 10.00 hodin v zalepené obálce označené slovy „NEOTVÍRAT – jednotka 1127/5 
ul. K Dolánkám“ do podatelny Města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56. Bližší informa-
ce poskytne paní Edita Suchanová na tel. 321 612 153 nebo e-mailu: suchanova@cesbrod.cz.

Českobrodský zpravodaj
únor 2016



�3Píšete nám
Zlatý důl
Není to tak dávno, kdy ministryně obrany vítala 
zřízení radaru oslavnou písní. V Českém Brodě se 
rovněž bude zřizovat radar, nicméně pěveckého 
vystoupení vrcholných představitelů samosprávy 
jsme naštěstí doposud byli ušetřeni.

Tedy... ono to s tím radarem není tak jednoduché. 
Narozdíl od brdského radaru tento nebude sloužit 
k zachycení nepřátelských střel, ale k zachycení 
rychle jedoucích řidičů. A nebude se zřizovat v Bro-
dě, ale v Rostoklatech. Nicméně je to brodský radar 
a tak ho Brod zaplatí. Bude stát více než milion.

Pokud čtenář přemýšlí, proč Český Brod platí zří-
zení radaru v Rostoklatech, důvod je jednoduchý. 
Pokuty. Spousta pokut. Hory pokut. Na státovce 
v Rostoklatech je často překračována rychlost 
(hlavně v noci) a úsekové měření tyto přestupky 
odhalí. Úřad v Českém Brodě pak pokuty vybere. 
Výnosnější místo není, starostka Rostoklat to do-
konce bez ostychu nazvala zlatým dolem. V žád-
ném případě nejde o to, aby se provoz v Rostokla-
tech zklidnil, pak by přeci na sebe radar nevydělal.

Nikoho pochopitelně nezajímá, že v daném úse-
ku dochází k malému počtu nehod (za posledních 

osm let jich Policie ČR evidovala jen 10, z toho dvě 
zaviněné zvěří), že mnohem častěji se bourá napří-
klad na tahu Jana Kouly – Zborovská, že dokonce 
v samotné křižovatce u nádraží došlo ke stejnému 
počtu nehod, jako na celé státovce přes Rostoklaty. 
Tam by žádné dopravně-bezpečnostní opatření ne-
vydělávalo, tam se tedy bude bourat dál.

Nejsmutnější je, že se tato položka objevila v roz-
počtu, který byl napjatý k prasknutí. Původní ná-
vrh rozpočtu dokonce počítal s dalším zadlužením 
města o více než 5 milionů. Když finanční výbor 
jednoznačně nedoporučil takto nastavený rozpo-
čet schválit a vyzval radu některé zbytečné inves-
tice (radar na prvním místě) vypustit, přišla koalice 
s novým návrhem rozpočtu. Radar zůstal, ale ose-
kaly se jiné – zjevně zbytné – investice. Například 
do vybudování nové školy, byť dolní škola již teď 
praská ve švech a musela odmítnout všechny děti 
z okolních obcí. Priority jsou prostě jiné. Nikoliv 
bezpečnost, nikoliv školství, ale daň z tachometru.

JUDr. Vojtěch Pavel Traurig, Ph.D.
zastupitel města Český Brod

Pan zastupitel s humorem sobě vlastním hodnotí 
jednu z položek ve schváleném rozpočtu, na což 
má samozřejmě právo. Jeho názor na ne jeden, ale 
několik radarů (jde o úsekové měření rychlosti) je 
jasně vyhraněný a patrně nemá cenu s ním vést 
polemiku. Chtěl bych však uvést na pravou míru 
několik v článku uvedených tvrzení.

Investice do bezpečnosti v dopravě určitě nejsou 
zbytečné. V Českém Brodě máme také vytipovaná 
místa, kde bychom úsekové měření do budoucna 
chtěli instalovat. Avšak i s ohledem na návratnost 
vložené investice byla zvolena lokalita v Rosto-
klatech. Argumentace počtem nehod také kulhá, 
neboť někteří lidé se vůbec neodváží přejít z jedné 
strany obce na druhou. To v žádných statistikách 
uvedeno není. Jak potvrdila na jednání zastupi-
telstva i paní starostka, zatím realizovaná pasivní 
opatření bezpečnosti se ukázala jako neúčinná.
Rozpočet města na letošní rok byl na jednání fi-
nančního výboru předložen jako vyrovnaný a po 

zásahu a doporučení finančního výboru pak schvá-
len s přebytkem právě zmíněných 5 miliónů korun. 
V rozpočtu města je stále počítáno s rozšířením ka-
pacit základních škol. Vše se však bude odvíjet od 
úspěšnosti podaných žádostí o dotaci na minister-
stva školství a financí. Jakmile budeme vědět výsle-
dek, rozhodně předložíme zastupitelstvu k projed-
nání návrh na úpravu rozpočtu.

Pomyslnou třešinkou na dortu je pak daň z tacho-
metru. To již autor úplně pustil uzdu své fantazie či 
rychleji psal, než myslel. Daň je samozřejmě uva-
lena plošně na všechny, na rozdíl od sankce, kte-
rá se dotkne jen těch, kteří porušují danou právní 
normu. A to je i případ plánovaného úsekového 
měření v Rostoklatech. Když pan zastupitel nebude 
v Rostoklatech jezdit jako Lewis Hamilton, pak se 
ho určitě „daň z tachometru“ týkat nebude.

Jakub Nekolný

Českobrodský zpravodaj
únor 2016



�� Píšete nám
Podle záchoda poznáš kulturu národa a potažmo i města
Pokud na Vás příjde při nákupu Lidlu nebo Penny 
potřeba jíti na záchod, máte smůlu. Musíte jak 
psík vykonat svou potřebu někde na rohu s tím, že 
případní svědci Vašeho konání nebudou mít o Vás 
příliš valné mínění. Týká se to i cestujících autobu-
sovou dopravou. O to víc je zarážející, že zde nebyl 
nainstalován přechodný WC (systém TOI). Před-
nesl jsem tento problém na veřejném zasedání 

městských zastupitelů a bylo mi panem starostou 
odpověděno, že se nemůže Lidl s Penny nikdy do-
hodnout. Ptám se, nač máme MěÚ a za co bere 
příslušný referent plat, když nedokáže zařídit tako-
vou triviální záležitost? Čekám na odpověď a jsem 
s pozdravem.

B. Břečka

Vážený pane Břečko, již na zasedání zastupitelstva 
jsem vám odpovídal, že jednáme s investorem no-
vého obchodního centra (u prodejny KIK) o zřízení 
veřejného záchodu v jednom z plánovaných objek-
tů. Kvůli probíhajícímu jednání nemohu zveřejnit 

podrobnosti, ale pevně věřím, že v řádu několika 
měsíců bude i tato záležitost vyřešena.

Jakub Nekolný

TAKÉ JSTE S POČÍTAČEM NEVyROSTli?
Právě pro vás jsou pod hlavičkou ŽIVOT ONLINE opět otevřeny konzultace v oblasti práce 
s počítačem, moderními telefony, tablety, fotoaparáty apod. Lektor Ing. Martin Janků je při-
praven se vám věnovat každou středu od 10.00 do 12.00 hodin v příjemném prostředí vinoté-
ky U Hodináře, Krále Jiřího 101, Český Brod, telefon 777 264 120. Poradenství je zdarma.

             po ádá 

v sobotu 19. 3. 2016 od 10.00 do 16.00 hod. ve St ední odborné škole v Liblicích

                       akci pro d ti a dosp lé

                                                VÍTÁNÍ JARA  

             „ANEB POJ ME SE SPOLE N  T ŠIT NA VELIKONOCE“ 

r zné dílni ky pro d ti
 ukázka zdobení kraslic a velikono ních perní k

patchworkové kraslice
výroba sví ek z v elího vosku

Na míst  bude možné zakoupit r zné velikono ní výrobky

Vstupné dobrovolné!

Českobrodský zpravodaj
únor 2016



Zábava �5
Sudoku
Obtížnost – středně těžká řešení
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LOV VOLNÌ ŽIJÍCÍCH 
ZDIVOÈELÝCH HOLUBÙ

7. února, 14. února a 28. února 2016 

od 15.00 do 18.00 hodin
nedìle - vždy ve stejném èase 

Pøípadné zmìny budou oznámeny

DBEJTE POKYNÙ ORGANIZÁTORÙ,
MÌSTSKÉ POLICIE A LOVCÙ!

MÌSTO ÈESKÝ BROD,
námìstí Husovo 70, 282 01  Èeský Brod

upozoròuje obèany a chovatele holubù na

Kontakt: Odbor životního prostøedí a zemìdìlství
Ing. Rostislav Vodièka, Tel: 321 612 181

MìÚ Èeský Brod,

LOKALITY VE MÌSTÌ ÈESKÝ BROD

Upozoròujeme a žádáme chovatele holubù, aby zajistili ochranu
svých jedincù po dobu lovu ve svých holubnících nebo voliérách.

námìstí - okolí kostela, radnice, školních budov a sokolovny,
areál nemocnice a okolí, okolí ZZN a SOŠ v Liblicích

Lov bude probíhat v nedìlních odpoledních hodinách, 
kdy je menší provoz v centru mìsta. Žádáme obèany, aby se v dané 

dny nevystavovali nebezpeèí a nevstupovali do prostorù,
kde bude odlov probíhat. Pokud by došlo k pádu uloveného holuba 

k nìkomu na jeho vlastní pozemek, žádáme o pøedání
jeho tìla organizátorùm nebo lovcùm.

POZOR!
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VERNISÁŽ VÝSTAVY
ètvrtek 10. bøezna 2016 od 15:30 hodin

(nám. Arnošta z Pardubic 1)

10. bøezna - 15. dubna 2016
GALERIE ŠATLAVA

WWW.CESBROD.CZ

výstava je pøístupna na požádání v IC
(nám. Arnošta z Pardubic 56)

BRODY
V BRODÌ

2015



HÝBÁNKY

?

12. . , 03 2016 15: 0
KD SVET, CESKÝ BROD?

ZÁBAVNÝ POØAD PRO DÌTI,KTERÝ ZNÁTE Z TV
PØEDPRODEJ 150 KÈ, NA MÍSTÌ 180 KÈ

INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET - ON LINE VSTUPENKA

WWW.GOOUT.CZ - ON LINE VSTUPENKA



POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ

KOCOUR V BOTÁCH
ANEB

ANCA BUBNUJ!

17.3.2016, 8:30 a 10:00
KD SVET, CESKÝ BROD

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 50 KC
PREDPRODEJ NA MÍSTE NEBO V INFOCENTRU

NÁM.  ARNOŠTA Z PARDUBIC 56

email: info@cesbrod.cz, telefon: 321 612 218/219

?

?

?
¡







M stská knihovna eský Brod 
zve všechny d ti

na odpolední živé tení

Lexikon kouzel 
aneb

Pohádky o arod jnicích a ježibabách

    

v úterý 1. b ezna 2016 od 16.00 hod. 

v knížkách budeme spole n  hledat
pohádkové p íb hy o 

arod jnicích a ježibabách 

vstup volný 

tení sluší každému! 





PARTNERS PLES
k oslavě otevření pobočky 
v Českém Brodě

Výtěžek akce poputuje 
na podporu vzdělávání dětí 
z Českého Brodu.

Hudba:

Martin Pešl band 

se zpěvačkou 

Petrou Pudovou.

SLOSOVÁNÍ 

O KRÁSNÉ CENY

Předprodej na telefonním čísle: 774 900 981 nebo na emailu: lucie.smejkalova@partners.cz

Termín: Sobota 19. 3. 2016 od 20 hodin
Místo: sokolovna Český Brod
Vstupné: k sezení 150 Kč / Stání 120 Kč





...má dlouholetou tradici – vydáváme již 54. ročník

...roznášíme ho v nákladu 3000 ks každý měsíc zdarma do všech 
schránek v Českém Brodě, Štolmíři, Liblicích a Zahradách

...dostanete ho i v městské knihovně, na informačním centru, 
na podatelně, ve vybraných kavárnách a trafikách ve městě a také 
je rozesílán poštou odběratelům, kteří si o tuto službu zažádají

...díky pestrému obsahu ho čte velký okruh čtenářů všech 
věkových kategorií

...je volně ke stažení na webových stránkách města

...nabízí inzerci šitou na míru (blokovou, exkluzivní i řádkovou, 
PR články)

...podporuje místní podnikatele

...BONUSY při opakované inzerci – levnější tisk Vašich 
propagačních materiálů, vizitek a letáků

Proč?
v ČESKOBRODSKÉM ZPRAVODAJI!

PODNIKÁTE? NABÍZÍTE
SVÉ SLUŽBY?OTEVŘELI JSTE

NOVÝ OBCHOD? DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!

Inzerujte

Informační centrum Český Brod, tel. 321 612 218/9, e-mail: cbz@cesbrod.cz
Dana Brejchová (Profi-tisk group s.r.o.) – obchodní zástupkyně pro Český Brod,

tel.: 603 588 338, e-mail: brejchova@profitisk.cz

KONTAKT



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 a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. AI, CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace ceníku: 15. 12. 2015

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

+420 603 588 338, brejchova@profitisk.cz
www.profitisk.cz

Uzávěrky: 4. 1., 1. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12.
data expedice: 15. 1., 12. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 17. 6., 12. 8., 16. 9., 14. 10., 18. 11., 16. 12.



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

ŘáDkoVá INZERCE
VE ZpRAVoDAjI

Nabízíme  vám  možnost  ŘÁDKOVÉ  INZERCE,  kde 
můžete  zveřejnit  různé  prodeje  nebo  nákupy 

nemovitostí, služeb, předmětů atd. 

Cena za řádkovou inzerci 
je 0,60 Kč/znak včetně mezery

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 Infor-
mačním 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:  cbz@cesbrod.cz, vomackova@cesbrod.cz, 
tel. 321 612 219 nebo tel. 321 612 119.



SEMINÁŘE V ČESKÉM BRODĚ
TERMÍN: ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN
INFORMACE: TEL.: 321 620 274

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

KOLO-PRO-RADOST.CZ
Kollárova 972
Èeský Brod
Tel.: 603843048
(vedle hotelu Apeyron)

Otevírací doba:
Po-St-Pá: 8 - 12  13 - 17
Út-Èt:       9 - 12   13 - 18
So:           8 - 11:30 

https://www.facebook.com/koloproradost.cz

Servis a opravy jízdních kol.

25% sleva na servisní úkony
10% sleva na díly urèené k opravám

Ještì do konce února SLEVA!

PRODEJ JÍZDNÍCH KOL A ELEKTROKOL
LEADER FOX, AMULET, PELL'S

PRODEJ KOMPLETNÍHO 
SORTIMENTU NÁHRADNÍCH 

DÍLÙ A DOPLÒKÙ PRO CYKLISTIKU

! Stěhování - Vyklízení !
Stěhování všeho druhu. Odvoz starého nábytku na 

skládku. Vyklízení bytů, domů, pozůstalostí atd.
Autodoprava. Telefon: 773 484 056 

SALÓN MARTINA, Starý Vestec 5 nabízí tyto služby: 
PEDIKÚRA /180 - 230,-Kč/ - mob. 702 429 238

KADEŘNICTVÍ - mob. 606 120 482
PŮJČOVNA SPOL. A SVATEBNÍCH ŠATŮ - půjčovné 

po dobu tanečních a plesů: šaty krátké - 250,- 
Kč, dlouhé - 500,-Kč, dlouhé zdobené 1.500,-Kč, 

mob. 606 120 482
MODELÁŽ AKRYL. NEHTŮ - mob. 602 126 512

MASÁŽE - mob.776 564 168 





NOVĚ OTEVŘENÁ 
OČNÍ ORDINACE

Oční klinika Horní Počernice pro Vás otevřela 
moderně vybavenou oční ordinaci v Českém Brodě! 

měření zraku na brýle
měření nitroočního tlaku
diagnostiku šedého a zeleného zákalu
konzultace laserových a nitroočních operací

JSME SMLUVNÍM PARTNEREM VŠECH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ČR

BEZ OBJEDNÁNÍ – BEZ ČEKÁNÍ

V ORDINACI PROVÁDÍME: 

Nemocnice Český Brod
Pavilon E, 1. Patro 
Žižkova 1311
282 01  Český Brod
Tel: +420 702 197 069

Ordinační doba
Po: 13:30 - 15:00
St :    9:00 - 12:00



M O N T Á Ž  -  V O D A  -  T O P E N Í  
P LY N  -  M Ě Ř E N Í  -  R E G U L A C E

S T R O J N Í  Č I Š T Ě N Í  K A N A L I Z A C E

S E R V I S  A  R E V I Z E  P LY N O V Ý C H  
K O T L Ů  V Š E C H  Z N A Č E K

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

ŘáDkoVá INZERCE VE ZpRAVoDAjI
Nabízíme vám možnost ŘÁDKOVÉ INZERCE, kde můžete zveřejnit různé prodeje nebo nákupy nemovitostí, služeb, předmětů atd. 

Cena za řádkovou inzerci je 0,60 Kč/znak včetně mezery



Je zam ena na profesionální prezentaci nabízených 
nemovitostí, jako jsou videoprohlídky, virtuální prohlídky, 
u vybraných nemovitostí videa nato ená dronem, takže 
zájemce je seznámen i s okolím nabízené nemovitosti. 

Velký d raz je kladen na individuální p ístup ke 
klient m. Pokud to vyžaduje situace, maklé i eší
problematiku nákupu a prodeje komplexn , tedy 

s ohledem na osobní život klienta. 

Virtuální realitní kancelá  se zam uje také na ešení
exekucí, kdy kone né rozhodnutí vždy záleží na osob ,

na kterou je exekuce uvalena. 

V sou asné dob  poptáváme pro své klienty zejména 
rodinné domy na Praze východ a dále zem d lské

usedlosti do 100 km východn  a jižn  od Prahy. 

Aktuální nabídku naleznete na www.vrkcz.cz 

Regionální maklé
Zden k Novotný 

603 222 871 
zdenek.novotny@vrkcz.cz

Do restaurace KUP v Českém Brodě

přijmeme

KUCHAŘE / KUCHAŘKU
Výhodné platové podmínky

Tel.: 608 322 451

www.restauracekup.cz

Do restaurace KUP v Českém Brodě

přijmeme

KUCHAŘE / KUCHAŘKU
Výhodné platové podmínky

Tel.: 608 322 451

www.restauracekup.cz

Cestovní a dopravní agentura LIDO-CS
a CA M. Sklenářová Český Brod

Cesty na přání za poznáním, kulturou, sportem, turistikou, 
výstavami… Doprava osob.

Pobyty: CHORVATSKO od Istrie po Dubrovník. Včetně 
dopravy i od domu.

KORSIKA: pobyty i poznání. Doprava a výlety.
Cesty luxusními loděmi s plnou penzí po mořích a oceánech! 

Děti do 17 let zdarma.
PODROBNÉ INFORMACE: kancelář – Arnošta 

z Pardubic č. 13, Po, St, Pá, So
Tel. 603 539 701, 604 244 987, e-mail: lido-cs@seznam.cz, 

www.lido-ck.estranky.cz





vepřovou kotletu s kostí – 75 Kč/kg
hovězí kližku – 149 Kč/kg

vepřové sádlo hřbetní – 25 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 12. 2. do 27. 2. 2016
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:




