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 2 Úvodník

Jen co naše pečlivé kolegyně odjely na dovolené, redakční rada zasedla jen v mužském 
složení, vloudil se mezi nás další mužský - ti skařský šotek.

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

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

Texty procházejí jazykovou a redakční úpravou. 
Za jejich obsah ručí autor příspěvku. 

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

Zpravodaj vychází 11x ročně a je doručen zdarma do všech 
schránek v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradách. 
Zpravodaj je možné rozesílat i mimo Český Brod a městské 
části , pokud zájemce uhradí poštovné. 
------------------------------------------------------------------------
Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
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Pozorný čtenář si jistě všiml, že článek o nové 
lezecké stěně na šestnácté straně květnového 
zpravodaje jsme uvedli prefi xem z Andersenovy 
noci z předchozího čísla. Omlouvám se, příště 
se pokusíme být na sezeních redakční rady ještě 
pozornější než doposud.

Přesto si nadále myslím, že nová podoba i forma 
distribuce zpravodaje je krokem povedeným. 
Potvrzují mi to nejen ohlasy místních čtenářů, 
ale i těch vzdálenějších, kterým se, přiznávám, 
rád pochlubím. Nechceme však propadat 
sebeuspokojení, ani se nechat znervóznit šotky. 
Jaké tedy pro vás chystáme v redakci novinky? 

Vydání prázdninových čísel zpravodaje 
směřujeme na počátek a konec letošních 
prázdnin. Čas mezi těmito vydáními však 
nevěnujeme jen odpočinku o dovolených. 
Na podzim toti ž chystáme spuštění 

zpravodajského webu. Ten umožní zveřejňovat 
rozsáhlejší příspěvky, více fotografi í ze zdařilých 
akcí, objemnější přílohy. 

Těší nás toti ž množství přispěvatelů, 
ale trochu nás mrzí, že musíme být nesmlouvaví 
při redakčních úpravách. Věřte, že někdy je 
jednodušší zkráti t dlouhatánský příspěvek 
o dvě strany než subti lní článek o dvě věty. 
Nikdy to však neděláme s potěšením. 
Zákonitosti  dobré grafi ky však jsou neúprosné. 
Spolu se spuštěním webu, na nějž bude přiroze-
ně prolink ze stránek města, připravíme 
i drobné grafi cké úpravy, ke kterým nás vede 
půlrok zkušeností  s papírovou podobou 
zpravodaje. Určitě nás potěší, když redakci 
sdělíte i své postřehy. Ale hlavně si užijte léta, 
prázdnin i dovolených.

Aleš Kašpar

Už je to tady!
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Rada města schválila dodavatele stavebních 
prací v okolí nádraží (dopravní terminál, ulice 
Cukrovarská i P+R) konsorcium fi rem 
Chládek a Tintěra a Geosan Group. 
Vysoutěžená cena činí 64,8 milionů Kč bez 
DPH. Zahájení prací předpokládáme 
začátkem července.

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet měs-
ta za rok 2011. Příjmy dosáhly výše 170, 9 
milionů Kč, provozní výdaje 131,9 milionů Kč 
a investi ční výdaje 44,6 milionů Kč. Schodek 
rozpočtu byl ve výši 5,6 milionů Kč. 

Zastupitelstvo města rozhodlo neuplatňovat 
koefi cient daně z nemovitostí . Pro příští  rok 
se tedy nebude navyšovat daň z nemovitostí .

Zastupitelstvo města neschválilo obecně 
závaznou vyhlášku regulující výherní hrací 
přístroje v Českém Brodě. 

Zastupitelstvo města projednalo námitku 
občanů proti  zařazení severozápadního 
obchvatu do návrhu nového územního 
plánu, nedoporučilo zpracovateli tento 
obchvat zařadit a doporučilo řešit dopravní 
obsluhu dotčených lokalit pomocí místních 
komunikací.

Město nabízí k odprodeji dva volné byty 
ve věžáku o velikosti  1+1 za minimální cenu 
900 ti síc Kč. 

Městský úřad nově zřídil odbor rozvoje 
města, kam byl zahrnut odbor správy 
majetku města a projektová kancelář. 
Vedoucím odboru byla jmenována 
Mgr. Hana Dočkalová.

Město podalo žádost o dotaci z programu 
Partnerství ministerstva vnitra na rozšíření 
kamerového systému v oblasti  přednádraží.

Čtyři žádosti  na zateplení budov 
českobrodských škol byly akceptovány 
řídícím orgánem operačního programu 
životního prostředí a prošly formální 
kontrolou. O přidělení dotací se rozhodne 
patrně v průběhu srpna. V případě úspěchu 
by se vyměňovala okna a zateplovala fasáda 
na hlavní budově a tzv. školičce Základní 
školy v Žitomířské ulici, dále pak budova 
školní jídelny v ulici Bedřicha Smetany. 
Na mateřské škole v Sokolské ulici by se 
mimo to zateplovala i střecha.

Region Pošembeří zveřejnil výsledky 
6. výzvy. Ta byla zaměřena pouze na pod-
nikatelské subjekty. Z Českého Brodu byly 
podpořeny dva projekty. Prvním je založení a 
rozvoj mikropodniku, sportovního studia 
v prostorách bývalého infekčního pavilonu 
v nemocnici. Druhým podpořeným 
projektem je rozšíření, modernizace 
a rekonstrukce včelařské výroby ve Štolmíři.   
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Starosta města Bc. Jakub Nekolný přivítal 
účastníky fóra a vyjádřil potěšení nad letošní 
hojnou účastí . Prostřednictvím prezentací  
jednotlivých odborů MěÚ byli přítomní 
seznámeni s investi cemi města v roce 2011 
i s investi cemi plánovanými na rok letošní, 
s novým územním plánem města Český Brod 
v současné fázi realizace, s aktualizovaným 
Komunitním plánem sociálních služeb 
a informacemi z odboru dopravy a odboru 
životního prostředí a zemědělství.

Starosta města Bc. Jakub Nekolný stručně 
informoval zúčastněné o řešení problémů
vzešlých z loňského fóra. U jednotlivých stolů, 
odpovídajících různým oblastem zájmu, potom 
proběhla formulace nejpalčivějších problémů 
a následně výběr nejdůležitějších dvou 
z příslušné oblasti . Novinkou na letošním 
setkání byl stůl mladých, u kterého zástupci 
z řad žáků a studentů místních základních 
a středních škol defi novali své problémy napříč 
spektrem jednotlivých oblastí .

Oblasti  zájmu (jednotlivé stoly): 

•	 Bydlení, vzhled města, životní prostředí 
a zeleň

•	 Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní 
ruch a památky

•	 Doprava
•	 Zdravotnictví a sociální služby
•	 Bezpečnost, řízení rozvoje, správa města 

a spolupráce
•	 Vzdělávání
•	 Rekreace, sport, kultura a akti vity volného 

času
•	 Stůl mladých

Dne 16. května se v Kazetovém sále Domova pro seniory Anna konalo Fórum města 
Český Brod. Již podruhé, za účasti  více než sedmdesáti  lidí, proběhlo toto setkání pod 
zášti tou a podle metodiky Národní sítě zdravých měst (NSZM), jejímž členem naše 
město je. Téměř na den se tak po roce přítomní sešli, aby stanovili nové Desatero 
problémů města Český Brod. 

Fórum města 2012 
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Dva hlavní problémy od každého stolu byly 
sepsány na společný fl ipchartový papír, 
následně proběhlo hlasování napříč oblastmi. 
Každý z účastníků fóra obdržel dva hlasy, 
které mohl přidělit kterémukoliv z problémů 
na společném hlasovacím archu. Konečné 
pořadí vzniklé součtem hlasů udělených 
jednotlivým problémům určilo toto „Desatero 
problémů města Český Brod“ (vzhledem 
k dělenému devátému až dvanáctému místu 
bylo vygenerováno „12P“) :
 

„10 P“:

•	 vrácení jednosměrného provozu do ulic 
Jungmannova a Havlíčkova,

•	 rekonstrukce a modernizace školních 
budov, navýšení jejich kapacity,

•	 rekonstrukce a modernizace školní jídelny, 
navýšení její kapacity,

•	 koncepce efekti vního fungování Městské 
policie,

•	 řešení prostoru koupaliště (+ skatepark),
•	 osobní bezpečnost při pohybu ve městě,
•	 revitalizace městských hradeb,
•	 vybudování azylového domu (ubytovny) 

pro osoby bez přístřeší a v obtí žné životní 
situaci,

•	 stav a řešení technické infrastruktury,
•	 zlepšení prostředí v LDN,
•	 dohled Policie ČR a Městské policie nad 

bezpečností  dopravy,
•	 přerozdělení výnosů z loterií do oblastí : 

rekreace, sport, kultura a akti vity volného 
času.

Ing. Iva Zadáková

V rámci konference o odpadech konané 
v Hradci Králové byly uděleny roční ceny za 
nakládání s odpady tzv. Křišťálová popelnice. 
Českému Brodu se podařilo tuto Křišťálovou 
popelnici za rok 2008 vyhrát a za loňský rok 
se město dostalo do fi nále. Být mezi prvními 
třinácti  z více než šesti  ti síc obcí je opravdový 
úspěch, za který děkuji všem občanům města, 
Technickým službám i odboru životního 
prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod.

Co se v soutěži hodnotí ? V soutěži jsou obce 
hodnoceny podle dosažených výsledků 

v oblasti  nakládání s komunálním odpadem, 
míra akti vity, ale i komplexnost hospodaření 
včetně informování občanů o způsobech 
nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Hodno-
cení obcí se provádí především na základě 
údajů poskytovaných obcemi systému 
EKO-KOM v rámci jejich pravidelného 
výkaznictví a do soutěže jsou automati cky 
zařazeny všechny obce, které jsou do tohoto 
systému zapojeny.

Jakub Nekolný

Křišťálová popelnice
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Probíhá vše podle plánu? 

Ano, práce probíhají dle našich představ, věřím, 
že v polovině září bude možné zahradu otevřít 
pro veřejnost. Kromě občasného deště se zatí m 
nevyskytly žádné problémy. 

Kolik projekt stojí? 

Rozpočtové náklady uvedené v projektu jsou 
832 ti s. Kč. Pro město je to částka poměrně 
velká, 396 ti s. Kč však pokryje dotace 
z Programu rozvoje venkova (administrovaného 
Místní akční skupinou Region Pošembeří o.p.s.). 
Za uvedenou částku bude v zahradě nový 
štětový chodník, sadovnické úpravy (vysazené 
keře, strom, květi ny, vysetý trávník), 
podezdívka, renovace kovového oplocení. 
V zahradě budou také nové lavičky a jeden 
herní prvek pro -nácti leté.

Co bude zahrada nabízet? 

Především klidné a pohodové prostředí, 
ve kterém se budou prolínat různé akti vity. 
Ráno zahrada nabídne azyl dětem čekajícím na 
otevření školy, přes den budou mít prostor 

k dispozici všichni návštěvníci, možná se tam 
potkají se školními dětmi při jejich vyučování 
a přes noc by v zahradě neměl být nikdo, 
budeme ji zamykat. 

Budou mít přístup do zahrady i pejsci? 

Nejsme zarputi lými odpůrci pohybu psů po 
veřejných prostranstvích, jen bychom byli rádi, 
kdyby se jejich majitelé ohlíželi i na potřeby 
ostatních. Pokud se podaří zachovat zahradu 
nedotčenou psími exkrementy, jistě se 
nebudeme bránit přístupu pejsků.

Kdo práce provádí?

Několik fi rem a také zaměstnanci městských 
organizací. Přípravné práce zajišťovali pracovní-
ci městských lesů, Technických služeb a lidé 
vykonávající veřejnou službu, zednické 
práce zdejší fi rma p. Ropka a Skláře, kovový plot 
opravuje zámečnická fi rma pana Procházky, 
zahradnické práce a dláždění chodníku zajišťuje 
pan Kejha. Firmy jsou vybírány na základě 
poptávkového řízení u několika fi rem, například 
na opravě mříží jsme díky tomu ušetřili

Rozhovor s Ing. Rosti slavem Vodičkou z Odboru životního prostředí a zemědělství:

Jak probíhá rekonstrukce radniční zahrady?
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Vážení občané, jedním z úkolů souvisejících 
s naplňováním Akčního plánu na rok 
2012 - 2013, je vytypovat krizová místa 
v dopravě, vytvořit přehled těchto míst 
a stanovit priority. Chcete se zapojit a pomoci 
nám defi novat tato místa?

Rádi bychom se od vás dozvěděli, jaké dopravní 
značení je ve městě z vašeho pohledu 
nevyhovující, kde zcela chybí, kde je nelogické, 
kde chybí přechody nebo kde jsou umístěny 

nevhodně, atd. Prostě jakékoliv podněty 
na krizová místa v dopravě, svislé i vodorovné 
dopravní značení po Českém Brodě a jeho okolí.

Vaše návrhy prosím posílejte na email: 
pohunek@cesbrod.cz 

Děkujeme za spolupráci a Váš zájem!

MěÚ, odbor dopravy

cca 100 ti s. Kč. Zatí m vše probíhá podle našich 
představ a rád bych využil tohoto příspěvku 
k poděkování všem, kteří se doposud 
do rekonstrukce radniční zahrady zapojili.

Připravujete ještě nějaké další akti vity sloužící 
obyvatelům města? 

Samozřejmě že máme spoustu dalších nápadů, 
jejich uskutečnění však závisí na stavu městské 
pokladny. Prioritní je výstavba inženýrských sítí  
a podobných staveb, na krásné věci musíme 
buď ušetřit, nebo získat dotace. Z těch 
jednoduchých a levných investi c bych rád zmínil 

„přírodní park Divočina“. Jsou to vlastně jen 
vysekané pěšiny a plochy na louce mezi 
rybníkem Chodotí n a Šemberou, kde se můžete 
projít, odpočinout si a časem i rozdělat oheň 
na ohništi , které bychom rádi vybudovali. Další 
akcí je výsadba uliční zeleně, která je 
podpořena dotací z Operačního programu 
životní prostředí částkou 4,5 mil. Kč. Kromě 
projektů týkajících se města a jeho nejbližšího 
okolí můžeme nabídnout i novou cyklotrasu 
do Kounic – přes Štolmíř, okolo vodárny, podél 
Kounického potoka a rybníka Cihelna. 

Kristýna Šílová, PR manažer

Zapojte se akti vně a řekněte nám:
„Jak vylepšit dopravní značení v Českém Brodě?“
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Trojboká výklenková kaplička sv. Blažeje je památkou, která má velký význam nejen 
pro místní znalce. Stav kapličky byl v posledních letech zoufalý, a tak Město Český Brod 
v loňském roce požádalo Nadaci VIA o fi nanční podporu. Nadace poskytla z Fondu 
kulturního dědictví na opravu kapličky 49 ti s. Kč. Celkové výdaje činily 70 ti s. Kč, zbylou 
část 21 ti s. Kč hradilo město. Jelikož se restaurátorské práce chýlí ke zdárnému konci, 
položila jsem Jitce Kocourkové z odboru rozvoje MěÚ několik otázek:    

Jak začaly samotné práce?  

Po obdržení zprávy o přidělení dotace jsem 
kontaktovala restaurátora Jana Přibyla 
a následně jsme se spojili s Mgr. Černochovou 
z Národního památkového ústavu (NPÚ) Praha, 
abychom upřesnili postup prací. Bylo nutné 
dořešit přesné detaily opravy, postupy prací, 
barvu fasády a profi laci říms.

Měli jste při realizaci nějaký problém?

Největší úskalí projektu bylo dohledávání 
starých fotografi í a zjišťování původního 
vzhledu kapličky. Velmi nám pomohl PhDr. 
Vladimír Jakub Mrvík, zaměstnanec Podlipan-
ského muzea a zaměstnanci NPÚ Praha.  

Jak se do projektu zapojila veřejnost?  

Duchovní správce RNDr. Matúš Kocian Ph.D. 
zorganizoval 3. února pouť ke kapličce na tzv. 
svatoblažejské požehnání. Tím upozornil 
na význam jak samotné historické památky, 
důvod vystavení kapličky, tak i na pověst, která 
se váže ke svatému Blažeji. Zapojili se také 
místní skauti , kteří pomohli očisti t okolí 
kapličky.

Jaký projekt plánujete nyní?

V našem městě a jeho částech jsou další 
památky, které nutně potřebují opravu. 
Na seznamu jsou městské hradby, socha 
sv. Jana Nepomuckého, pomník Prokopa 
Velikého, kaplička panenky Marie, zvonička, 
Masné krámy, dům č. p. 12, středověké sklepy, 
kaple sv. Gotharda a také bychom chtěli 
zpřístupnit Zvonici veřejnosti . 

Co vám brání v realizaci projektů?

Město má všechna potřebná odborná 
vyjádření, rozhodnutí  a stavební povolení 
na opravu výše jmenovaných památek, 
ale momentálně by nám nejvíce pomohlo 
více fi nančních prostředků.     

Děkuji za rozhovor a přeji úspěch do dalších 
projektů!

Kristýna Šílová, PR manažer

Kaplička je opravená
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Jaro v Domově ANNA                                                      

Letošní jaro bylo v našem Domově opravdu pestré… 
Koncem dubna si pět našich klientek 
vyzkoušelo příjemné prostředí nové solné 
jeskyně, což byl úžasný zážitek, který určitě brzy 
zopakujeme. Začátek května jsme si zpestřili 
hudebním vystoupením pana Petra Kubce 
s názvem Ježek-Voskovec-Werich, při kterém 
jsme si připomněli krásné písně, psané pro 
slavné Osvobozené divadlo. Kuželkový turnaj 
o ceny, který jsme pro naše klienty uspořádali 
10. května, byl také velmi povedený. Určitě to 
nebyl poslední turnaj, neboť klienti  našli v této 
nové akti vitě zalíbení.

O několik dní později nás navští vil Komorní 
ženský sbor a naši klienti  si se sborem rádi 
zapívali lidové písničky. Ještě v tom samém 
týdnu vyrazilo několik našich klientů 
za zábavou na akci pořádanou Domovem 
pro seniory v Kostelci nad Černými lesy 
s názvem „Čas je proti  nám, aneb jak se baví 
senior“.  Při pestrém odpoledni plném hudby 
došlo i na tanec.   

Další květnový týden byl doslova „nabitý“ 
dalšími akcemi. V úterý jsme se vypravili 
na dlouho plánovaný a klienty žádaný výlet 
do Poděbrad. Za krásného počasí jsme si prošli 
Lázeňskou kolonádu, ochutnali léčivou 

minerálku i zmrzlinu a vraceli jsme se zpátky 
moc spokojení.

Za dva dny nato se družstvo čtyř našich 
seniorek zúčastnilo již III. ročníku Lyského 
pěti boje v Domově na zámku v Lysé nad Labem. 
Na tuto pěknou a pečlivě připravenou akci 
jezdíme moc rádi a letos jsme v soutěžích 
skončili na medailovém třetí m místě. 

V rámci Bambiriády u nás v Domově proběhla 
v pátek výtvarná dílna, kdy děti  ze ZŠ Žitomířská 
vyráběly společně s našimi klienty hračku. 
V sobotu dopoledne se na vnitřním nádvoří 
konala různá vystoupení – divadlo Staré 
pověsti  České, ukázky ze sokolských skladeb, 
hra na fl étnu. Obě akce proběhly v  úžasné 
atmosféře, naši klienti  byli nadšeni 
z přítomnosti  dětí .

Náročný květen jsme zakončili nejoblíbenější 
akcí roku – Grilováním pod pergolou. K dobrým 
špekáčkům a pivku nám opět na harmoniku 
zahrál pan Musil a bylo z toho zase jedno 
příjemné odpoledne. 

Lucie Hovorková, ředitelka Domova ANNA
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V LECCOSu  se nezahálí

Již v počátku roku 2012 náš tým posílila 
fundraiserka Jana Popovičová a nastoupila 
nová koordinátorka rodinného centra Andrea 
Hradecká. Ve spolupráci se sociálním odborem 
města a s podporou Ministerstva práce 
a sociálních věcí jsme začali pracovat 
na projektu Sanace rodin a rozjeli jsme terénní 
práce v rodinách, které potřebují podporu 
a pomoc v řešení komplikovaných rodinných 
situací. V polovině roku začínáme s dalším 
projektem sociální práce – Sociálně 
akti vizačními službami pro rodiny. Kromě 
těchto akti vit jsme se zúčastnili také tradičních 
i nových akcí našich partnerů – Královského 
Brodění a Bambiriády. Některé naše tradiční 
akce jsme v letošním roce z programu vypusti li, 
ale připravili jsme nové.
 
V Kosti čce jsme přidali časový prostor 
pro společné trávení času dětí  a rodičů, nový 
program Hrátky s angličti nou s akti vní 
dobrovolnicí Lucií Rajniakovou. Rozšířili jsme 
hlídání dětí  na celodenní a v rámci tohoto
programu jsme podnikli několik výletů. 
Zapojili jsme se do kampaní Sítě mateřských 
center Křídla a kořeny naší rodiny a Táta dneska 
frčí. Na prázdniny jsme připravili tři turnusy 
příměstského tábora. V Klubu Zvonice 
pokračujeme v sociální práci a nabízíme dětem 

a mládeži naše tradiční i nové volnočasové 
akti vity – školní rok zakončíme fi lmovou nocí 
a přespáním v klubu a na prázdniny opět 
chystáme vodácký týden na řece Otavě. 

Celý školní rok probíhaly programy primární 
prevence ve třídách druhého stupně 
na místních základních školách. Ukončili jsme 
vzdělávací projekt pro začínající podnikatele 
podpořený z Evropského programu Rozvoje 
venkova a navázali jsme na něj pravidelnými 
setkáváními, na kterých sdílejí své zkušenosti  či 
konzultují s odborníky.

DĚKUJEME všem, kteří naše projekty podpořili, 
ať už dobrovolnou prací, fi nančním či materiál-
ním darem.
                                                                                                 

Dita Nekolná, O.s. LECCOS

I v tomto školním roce jsme v občanském sdružení intenzivně pracovali na naplnění 
našeho poslání. Pokračovali jsme v akti vitách stabilních projektů RC Kosti čka, NZDM 
Klub Zvonice i podpory začínajících podnikatelů. Rozjeli jsme nové projekty zaměřené 
na primární prevenci na školách a sociální služby pro rodiny.
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Právě jsem se pokusila o všeříkající popis 
předmaturitního procesu, který je velice 
hekti cký a pro maturanta uteče rychlostí  světla. 
Ovšem jak tomu bylo i v roce předešlém, 
tak i letos byla celá maturitní zkouška zahalena 
do mlhy, stejně jako rybníček Brčálník, a to díky 
nemálo slavným státním maturitám.

Zkoušky započaly na začátku května, kdy nás 
čekala písemná část. Didakti cké testy 
z českého jazyka a cizího jazyka, místo něho si 
studenti  mohli volit matemati ku, kterou stěží 
udělal i Václav Klaus ml., ale i slohové práce. 
Jednalo se o společnou, lidově státní část, která 
byla pro celou republiku stejná. Proč přeci 
nesrovnat všechny školy dohromady. Nemluvě 
o tom, že státní maturitu zohledňuje jen několik 
fakult v celé České republice.

Opusťme ale kbelík ironie, beznaděje a tápání. 
Nad smyslem této maturitní zkoušky nemělo 
vlastně smysl ani uvažovat, nám maturantům to 
bralo energii potřebnou k učení. Po písemkách 
nám všem nastalo třítýdenní „šrotí cí“ volno. Byl 
to vlastně jeden veliký svaťák, kdy jsme se učili 
a střídavě jedli a spali. 

A pak konečně přišel konec května. 
Třída 8. A8 a třída 4. A4 zahájily, spolu se svými 
profesory a hostujícími předsedkyněmi, týden 
ústních maturit. Maturovalo se od pondělí 
do čtvrtka. V pondělí nás čekalo slavnostní 
zahájení, a pak už jen stres a modlení se 
za štěstí  při vytahování otázek. Atmosféra před 
zkušebními třídami by se dala krájet. Někdo se 
snažil dohnat ještě spoustu vědomostí , někdo 

brečel, někdo byl v transu a někdo se smál, 
někdo se chlubil, že se dostal již k maturitní 
otázce číslo dvacet (ze třiceti  požadovaných). Já 
osobně držela na klíně desky z daného předmě-
tu a koukala do zdi.

Mé celé zkušební dopoledne uteklo jako voda. 
Spolu se svými kamarády jsem měla za sebou 
ústní zkoušení ze čtyř předmětů (vždy češti na 
a jazyk a v mém případě ještě základy 
společenských věd a dějiny umění). Pak už nás 
čekalo jen vyhlášení výsledků. Prakti cky všem 
přinesl jejich výsledek radost, někdy i slzy štěstí . 
Naše snažení mělo smysl a my si mohli s klidem 
říct, to bylo všechno? To už to mám za sebou?

Ještě nás čeká menší zádrhel v podobě 
výsledků slohových prací, které jsme psali 
na začátku května, ale věřím, že to bude pro náš 
ročník jen formalita a my budeme moci směle 
vykročit do další etapy našeho života…

Veronika Sobíšková

Proces zkoušky z dospělosti 
„Září – to byly skvělé prázdniny a zase do školy; říjen – tak prý tenhle školní rok už 
maturuji; listopad – neměla bych začít dělat maturitní otázky?; prosinec – Vánoce, tak 
snad se nebudu učit, ne?; leden – pololetní písemky; únor – asi se začnu už učit; 
březen – tak, o jarňákách už se budu určitě učit; duben – už jen měsíc; 
květen – maturity, nic nestí hám, nic neumím, jsem nahraná.“ 
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Ve dnech 7. -  9. června se v Praze konalo Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku, 
kde v řadách reprezentantů České republiky byli i závodníci Corridoor týmu z Českého 
Brodu. Naše barvy zastupoval tým Klára Mandová, Kristýna Dohnalová a Míša 
Holubcová, která v tomto týmu zaskočila za zraněnou Verču Novákovou. 
Holky se probojovaly až do fi nále a šesté místo je pro Corridoor úžasným úspěchem. 
Verča i Klárka chodí na aerobik do Českého 
Brodu od malička a prošly si několika 
závodními skupinami od hobíků až po wellness 
týmy. V posledních letech se již naplno 
věnují sportovnímu aerobiku. Kristýna 
Dohnalová přišla do Corridooru v Českém 
Brodě až v záží 2008, a až v této době se 
zaměřila na sportovní aerobik, přesto je nyní 
úspěšnou závodnicí. 

„Účast na mezinárodních závodech je pro mě 
obrovský úspěch a radost. Na závody jsem se 
moc těšila a díky dobrému kolekti vu jsme si to 
s holkama i pořádně užily,“ hodnotí  Kristýna 
svou první zkušenost na mezinárodním poli.
Holkám start na těchto závodech ohrozilo 
zranění Veroniky Novákové, která si na 
posledním nominačním závodě poranila kotník. 

„Po posledních závodech jsme nečekaly velký 
úspěch, protože se Verča zranila a Míšu jsme 
musely za krátký čas naučit celou sestavu. Celé 
sestavy jsme najížděly až týden před závody. 

Poslední dny před Evropou jsme trénovaly každý 
den a na plochu se moc těšily,“ říká Kristýna a už 
se nemůže dočkat dalších závodů, které je čekají 
po prázdninách.Holky pocti vě trénují čtyřikrát 
a před závody i šestkrát týdně. Přesto si 
uvědomují, že aerobik není to jediné na světě. 

“Školu zvládám dobře a doufám, že i úspěšně 
udělám gympl a dostanu se na vysokou. Ráda 
bych studovala architekturu,“ plánuje Klára. 
Jsem ráda, že jsou holky nejen úspěšné 
závodnice, ale i dobrá parta. A doufám, že jim 
obojí ještě dlouho vydrží!  

Jsme hrdí i na náš oddíl Corridooru z Prahy.
Terka Tydlitátová získala v kategorii juniorů - 
ženy ti tul mistryně Evropy a Tamara Jiříková, 
mistryně republiky 2012, se může pyšnit 
stříbrnou medailí v kategorii ženy a zároveň 
i ti tulem mistryně Evropy v soutěži týmů.
  

Eliška Strakošová  

CORRIDOOR na Mistrovství Evropy                                         
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Basketbal v Českém Brodě má ligu!
Ano, je to tak. V prvním červnovém víkendu porazilo družstvo Českého Brodu žáků 
data narození 1999 (a mladších) na severu Čech stejně starý tým BK Ústí  nad Labem 
a kvalifi kovalo se do ligy mladších žáků (U14) na sezonu 2012/2013. Výsledek se ale 
nenarodil z ničeho nic. 

V posledních deseti  letech došlo v Českém 
Brodě k renesanci mládežnického basketbalu. 
Počet mládežnických družstev narostl 
na dnešních pět. Od poloviny sezony 2010/2011  
začíná intenzivní spolupráce s Basketbalovým 
centrem mládeže Nymburk v čele s Michalem 
Ježdíkem.

Kluby se dohodly, že Český Brod bude „farmou“ 
BCM a BCM oproti  tomu bude zajišťovat svými 
trenéry s licencí A metodickou podporu 
tréninků brodských družstev. Vybraní hráči obou 
klubů pendlovali následně v sezoně 2011/2012 
mezi oběma týmy a zatí mco tým Nymburka 
uhrál střed tabulky žákovské ligy starších žáků, 
Český Brod skončil hned o jednu soutěž níže – 
v divizi – na druhém místě ve skupině.

Do ligy mladších žáků se letos dostal jak 
Nymburk , tak i Český Brod. 

Na prvním místě je ale důležité, že nás basket 
baví. Baví kluky, baví děvčata a baví i celou řadu 
dobrovolných trenérů nejen z řad rodičů.

Poděkování patří jim, dále dalším rodičům, 
kteří své děti  podporují nejen relati vně 
vysokými členskými příspěvky, ale i dopravou, 
zajišťováním občerstvení při domácích 
zápasech, atd., sponzorům – především fi rmě 
BEK, fi rmě Svitok a Městu Český Brod.

Co nás čeká dál? Koncem srpna 2012 letní 
soustředění, začátkem září start tréninků a nový 
nábor nejmladších a na přelomu září a října 
start nové sezony. Přijd´te se podívat - nejen 
na tu ligu. Uvidíte, že basketbal v Českém Brodě 
– byť zde má letos 80. let – je velmi mladý. 

Stanislav Šaroch, BK Český Brod, TJ Slavoj 

Sběr (nejen) šatstva
Děkujeme vám za spolupráci při sběru použitého texti lu. Za měsíc květen fi rma Diakonie 
Broumov odvezla ze sběrných míst v Českém Brodě rekordních 9.8 tun texti lu. Vámi darované 
věci pomáhají potřebným, ale zároveň při jejich třídění, balení, transportu a ekologickém 
zpracování materiálu nachází práci a uplatnění řada těch, kteří práci jinak obtí žně dostanou 
(psychicky nemocní, bezdomovci, lidé po léčení ze závislosti  nebo propuštění vězni). 
Tímto vám děkujeme a těšíme se na další spolupráci! 
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Alasdair Bouch zahraje v Kavárně U Madony
Kdo je Alasdair Bouch? Britský zpěvák a skladatel žijící pět let v Praze. Vlastní písně 
zahrnují alt-folk, melodický power-pop a blue-eyed soul. Jeho vysoce osobní texty a 
vášnivé podání písní nejlépe popisuje ‚confessional blues‘. Kde bude hrát? V kavárně U 
Madony. A kdy? V úterý 17. července od 19:00 hod.

Jak bys popsal svoji hudbu?

To je těžká otázka. Každé album a vlastně každá 
píseň, má svoji atmosféru. Moje první album 
First Person Singula je ve stylu folkově-blueso-
vém. Další deska s názvem Second-hand 
Lullabies je trochu víc do popu a je oživena 
mocnými sborovými zpěvy. Právě jsem začal 
pracovat na třetí m albu, které bude tak trochu 
spojením hard rocku, jazzu a blues. 
V mojí tvorbě je kus tak trochu pro každého.

Dalo by se říct, že funguješ jako podnik 
o jednom člověku. Co tě vedlo k tomu, vybrat si 
tuhle cestu?

Moje písně jsou vlastně moje děti . Nedovedu 
si představit, že bych je přenechal nahrávacím 
společnostem, které by si je ohnuly do něčeho, 
co by nazvaly prodejným. Účastním se každého 

momentu nahrávacího procesu, podílím se 
na designu i prodeji alba. Nepotřebuji být 
za každou cenu slavný.

Poslední roky jsi byl hodně vytí žen.
Jaká byla odměna za tvoje úsilí?

Konečně jsem si našel čas na natočení 
zmíněných desek, hrál jsem po celé České 
republice i Evropě. Díky koncertování jsem měl 
možnost objevovat vaši krásnou zemi… Vždycky 
jsem byl tak trochu tulák. Rád si zahraju v mís-
tech, která takový Glen Hansard ani nenavští vil.

Proč sis vybral Českou republiku?

Na tuhle otázku vždycky odpovídám, že to ona 
si vybrala mě. Praha má takový zvláštní 
magneti smus, který způsobuje, že ji člověk 
těžko opouští . Původně jsem přijel na měsíc 
a už tu žiju pět let. Navíc se mi líbí, že jsem 
na evropské křižovatce, odkud se mi dobře 
vyráží na šňůry.

Těšíš se na hraní v Českém Brodě?

Rozhodně! Budu u vás hrát poprvé, jsem 
zvědavý. Rád si stoupám před publikum, které 
mě ještě neslyšelo. Vychutnávám si tu výzvu, 
kdy mám svojí hudbou přesvědčit místnost 
plnou lidí, kteří třeba ani nerozumějí anglicky. 
V tu chvíli, kdy se před diváky objevíš poprvé, jsi 
tam jenom ty, tvoje kytara a písničky.

hudební ukázky: 
www.myspace.com/myalasdair 

Eliška Sýkorová a Alasdair Bouch
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Komise životního prostředí pracuje již druhým rokem, a tak jsem se rozhodl, 
že s některými z projednávaných záležitostí  seznámím občany. Komise životního 
prostředí pracuje ve složení Mgr. Bouchalová, Ing. Dostálková, Mgr. Fokt, 
Mgr. Fuchsová, Dr. Kocián, místní katolický farář, Bc. Stuchl a Ing. Martí nek, předseda. 
Naše pozornost je věnována převážně čistotě, 
úpravě a vzhledu města. Velkou pozornost 
v komisi věnujeme také odpadovému 
hospodářství. Do komise pravidelně zveme 
ředitele Technických služeb (TS) Ing. M. Kruliše 
a vedoucího odboru životního prostředí 
a zemědělství Ing. R. Vodičku. Společných 
setkání se účastní i starosta města 
Bc. J. Nekolný.  Vznášíme dotazy a náměty 
k řešení na aktuální témata…  

Jedním takovým tématem jsou černé skládky. 
Někteří občané ještě stále nevyužívají systému 
tříděného odpadu a nevyužívají ani sběrný dvůr 
TS, který je na malém prostoru velmi efekti vně 
nastaven. Ledničky, televize, nábytek, 
pneumati ky a jiné poklady jsou „odkládány“ 
na pozemcích kolem města a vznikají tak černé 
skládky, které hyzdí okolí a samozřejmě to vrhá 
i nehezký obrázek na českobrodské občany.  Je 
to nešvar, se kterým TS bojují a měli bychom 
s tí m pomoci i my občané a nebýt k černým 
skládkám a těm, kteří je vědomě zakládají, 
lhostejní. Diskutujeme v komisi nad tí m, jakým 
směrem by se město mělo vydat, abychom 
černé skládky úplně vymýti li.  

Zaprvé doporučujeme zvýšit publicitu o činnosti  
sběrného dvora TS, aby byl více využíván 
a zadruhé se TS a město nevyhnou použití  
represivních opatření včetně udělování pokut. 
Podporujeme také monitorování skládek 
kamerovými systémy a fotopastmi a zejména 
jejich vyhodnocováním! 

Dalším diskutovaným tématem je úklid 
exkrementů po psích kamarádech. I přesto, 
že TS vybavily město zásobníky se sáčky 
na exkrementy, nejsou chovateli tyto sáčky 
využívány a psí výkaly tak často zůstávají 
uprostřed chodníků nebo v trávě na veřejných 
prostranstvích. Druhá věc je, že novou 
vyhláškou města jsou stanovena místa, kde 
mohou a kde nesmí mazlíčci volně pobíhat. 

Chtěl bych touto cestou apelovat na všechny 
občany města, aby využívali služeb sběrného 
dvora a druhá žádost je mířena ke všem 
vlastníkům psů, aby své pejsky neponechávali 
bez dozoru a aby po svých psech exkrementy 
svědomitě uklízeli. 

Ing. Vladimír Martí nek, 
komise životního prostředí 

Kdy zmizí černé skládky a majitelé psů si uvědomí, že úklid výkalů 
po jejich čtyřnohých kamarádech by měl být naprostou 
samozřejmostí ?
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Můžete si zde prohlédnout modely lokomoti v 
i vlaků, které na této trati  jezdily a některé stále 
jezdí. Najdete tu zajímavé předměty od 
původních starých historických trumpetek, 
píšťalek, kleští , razítek, signalizačních svíti del či 
nezbytných železničních návěsti del přes 
příručky pro strojvůdce různých typů lokomoti v 
z 50. či 80. let. 

Nechybí zde funkční modelářské kolejiště, 
historická železniční mapa republiky, staré fotky 
na panelech s doprovodným textem o historii 
železnice, místní trati  i prvních parních 
lokomoti v, které tu jezdily, další textové 
i technické dokumenty z českobrodského 
nádraží i okolních obcí. Nechybí zde prostor 
pro hru s malou dřevěnou železnicí či vláčkové 
omalovánky pro ty nejmenší. Od září začínáme 
s lektorským programem pro školy.

Výstava by nevznikla bez výrazné pomoci 
Sdružení železničních modelářů – Pečky, které 
nám zapůjčilo velké množství modelů 
lokomoti v, vlaků a mnoho sběratelských 
předmětů. Poděkování zaslouží také Pavel 
Corradini, Jan Flieger, Pavel Stejskal, 
Ing. Václav Zahrádka - Muzeum železničních 
drezín Čachrov, pracovníci Státního okresního 
archivu v Kolíně, současní výpravčí železniční 
stanice Český Brod. 
www.podlipanskemuzeum.cz                
                                                                      

Dita Nekolná, Podlipanské muzeum

V úterý 19. června jsme otevřeli v Podlipanském muzeu novou výstavu, která se věnuje 
historii železnice, vývoji olomoucko – pražské dráhy, nádražním budovám na této trati , 
lokomoti vám, vlakům, ale také „železniční módě“ i typickému slangu. 

Připravte si jízdenky!

Oprava
V dubnovém čísle ČBZ se do popisku fotografi e interiéru zdejší spořitelny (čp. 22) vloudila 
drobná chyba – v době 1. republiky se nejednalo o Městskou spořitelnu, jak bylo uvedeno, 
ale o Okresní hospodářskou záložnu. Děkujeme tí mto pozorným čtenářům za upozornění!
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Inzeráty ve formě řádkové inzerce vyjdou 
v ti štěném katalogu, který bude distribuován 
na sklonku letošního roku zdarma do všech 
pošemberských domácností  v nákladu téměř 
19 ti síc kusů (v regionu žije přes 36 ti síc lidí!). 

Databáze všech inzerátů bude rovněž dostupná 
online na internetu na www.venkovskatrznice.
eu doplněná o prakti cké vyhledávání s možností  
aktualizovat zadané údaje. Pro uživatele, kteří 
nemají přístup na internet, bude po regionu 
rozmístěno v obcích celkem 36 vývěsek. 

Zájemci by neměli váhat, uzávěrka příjmu 
inzerátů je 15. srpna. Ozvat se mohou na e-mail 
istvanikova@posemberi.cz nebo se s dotazy 
obracet na telefon 724 033 722. 

„Je to jednoduchá příležitost, jak zdarma 
informovat o tom, co děláme. Určitě lidem 

pomůže zorientovat se například mezi spolky 
v obcích, nemluvě o řemeslnících, drobných 
výrobcích či pěsti telích,“ uvedla Blanka 
Svobodová, která provozuje košíkářský atelier 
laVeterina v Českém Brodě.

Inzerce je fi nancována prostřednictvím 
tzv. projektu spolupráce s názvem „Venkovská 
tržnice III“, do kterého je kromě MAS Region 
Pošembeří zapojeno dalších šest místních 
akčních skupin. Projekt byl podpořen 
z Programu rozvoje venkova. Cílem je propojit 
poptávku obyvatel regionu s nabídkou 
podnikatelů, živnostníků a neziskových 
organizací. Výsledkem bude živá databáze 
prakti ckých informací k okamžitému použití  
v několika formách – katalog, internet, vývěsky.

Štěpánka Šoupalová, Region Pošembeří o.p.s.

Region Pošembeří – Dnes Vám nikdo nedá nic zadarmo, natož reklamu. Výjimkou je 
místní akční skupina Region Pošembeří. Díky projektu fi nancovanému z Programu 
rozvoje venkova mohou podnikatelé, drobní živnostníci a dokonce neziskové 
organizace inzerovat své služby a produkty zdarma. Uzávěrka je již 15. srpna.

Reklama zadarmo? Díky Pošembeří ANO

Blahopřejeme!
Významné životní výročí oslavili ti to českobrodští  občané: 
pan Jindřich Hahn, pan Petr Popovič, paní Franti ška Veselá, 
paní Ludmila Červinková a paní Jana Kašparová.

Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Orchestr vystoupil pod taktovkou ředitele 
českobrodské ZUŠ Tomáše Charváta, sólistkou 
a vedoucí 1. houslí byla již tradičně Ludmila 
Štěti nová, která v nejbližších dnech dokončí 
pražskou AMU. Soubor předvedl vynikající 
interpretaci všech čtyř skladeb, od líbivého 
Mozarta, přes náročného Marti nů 
k temperamentnímu Bartókovi. Závěr patřil 
modernímu pojetí  vážné hudby. Zazněl energický 
Koncert pro komorníorchestr současného autora 
J. Räätse.

Pro všechny zúčastněné byl koncert obrovským 
uměleckým zážitkem, což také projevili 
dlouhotrvajícím nadšeným potleskem. 

Na takový orchestr může být Český Brod právem 
hrdý. Města, kde bychom našli podobný, s tak 
vysokou úrovní, bychom hledali jen velmi těžko. 
Škoda jen, že návštěva nebyla větší. Příští  
vystoupení si určitě nenechte ujít, věřte, 
že opravdu stojí za to. 

Markéta Chvojková

V neděli 10. června měli českobrodští  občané možnost vyslechnout koncert 
komorního orchestru Vox Bohemica, který se konal v kostele Nejsvětější Trojice 
v Českém Brodě.  Na programu byly skladby W. A. Mozarta, B. Marti nů, B. Bartóka 
a J. Räätse.

Upozornění!
V souvislosti  s přechodem registru vozidel do nového systému Centrálního registru vozidel, bude 
v době od 29.6.2012 do 6.7.2012 úplně uzavřen registr vozidel na MěÚ Český Brod, náměstí  
Arnošta z Pardubic 56, následující týden (9.7. - 13.7.) bude provoz na registru vozidel omezen. 
Důvodem je navázání Centrálního registru vozidel na systém základních registrů, který bude 
spuštěn od 1.7.2012. 

Zároveň upozorňujeme občany na možné menší komplikace i v ostatních agendách spojené se 
spuštěním systému základních registrů, a proto je žádáme o shovívavost a za případné 
komplikace se omlouváme.

MěÚ Český Brod
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Učí se i zcela novým dovednostem, například 
v počítačovém kurzu nebo v kurzu umění 
komunikace. Vrchní a staniční sestry 
absolvovaly kurz manažerských dovedností , 
sanitáři si během svého školení zvýšili tolik 
potřebnou specializaci, pracovníci rehabilitace 
se účastní kurzů nových rehabilitačních technik 
atd. Vzdělávání se skutečně týká všech 
zaměstnanců nemocnice. 

Až dosud prošlo školením, podporovaným 
z Evropského sociálního fondu, téměř sto 
zaměstnanců. Nemocnice tak dokázala, 
i v obtí žných časech šetření ve zdravotnictví, 
vytvořit prostor pro zvyšování kvalifi kace svých 
pracovníků. To je dobrá zpráva pro všechny 
pacienty nemocnice, neboť se tak zlepšuje 
kvalita poskytované péče a také se k lepšímu 
mění i přístup zdravotnického personálu 
k pacientům.

Pacienti  z okolí Českého Brodu mají v naší 

nemocnici zajištěnu dlouhodobou zdravotní 
péči v odděleních léčebny dlouhodobě 
nemocných (LDN) a intenzivní ošetřovatelskou 
péči (DIOP) a pro potřeby těch, kteří nemají
zajištěn pobyt v domovech důchodců, jsou 
v nemocnici k dispozici i sociální lůžka.

Podrobnější informace a kontakty najdete 
na stránkách nemocnice www.nemcbrod.cz, 
včetně potřebných formulářů žádostí  o přijetí  
do LDN nebo DIOP.

Informace o projektu:
Vzdělávání zdravotnických pracovníků 
v Českobrodské nemocnici s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.01088
Částka: 3 373 030 Kč
Doba realizace: 1. listopad 2010 až 31. říjen 
2012

Mgr. Tomáš Cikrt, 
ti skový mluvčí Českobrodské nemocnice s.r.o.

V nemocnici v našem městě právě vrcholí evropský projekt zaměřený na vzdělávání 
zdravotníků.  Jeho cílem je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců, tedy schopnost uplatnit 
se na měnícím se trhu práce. Lékaři, a hlavně zdravotní sestřičky, se tak nejen starají 
o pacienty, ale také si ve volných chvílích v rámci takzvaného postgraduálního 
vzdělávání prohlubují své odborné znalosti . 

V Českobrodské nemocnici se nejen léčí, ale také vzdělává       
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ZŠ a MŠ organizují v rámci svých akti vit sběr 
papíru v průběhu roku a soutěží v rámci 
jednotlivých tříd. V minulém roce se této 
akti vity účastnily ZŠ Žitomířská, ZŠ Tyršova 
1. stupeň a MŠ v Kollárově ulici. 

Také v tomto roce se do akce jako první 
přihlásila ZŠ Žitomířská. Sběr papíru proběhl 
koncem května a děti  celkem nashromáždily 
8 940 kg papíru. Škola tak získala 20 562 Kč. 
Pozadu nezůstaly ani malé děti  z MŠ Kolárova. 
Sesbíraly celkem 900 kg papíru, což rozhodně 
není málo. V roce 2011 se mezi školami stala 
nejúspěšnější ZŠ Žitomířská. V letošním roce 
bude mít jistě velkého konkurenta v ZŠ Tyršova, 

kde byl první sběr organizován 12. června. 

O co v soutěži jde? Účastí  v této soutěži by děti  
měly pochopit smysl třídění odpadu. Velkou 
moti vací je i získání fi nančních prostředků 
a započítání sebraného množství papíru v rámci 
fi rmy EKO-KOM. Žáci zúčastněných škol mají tak 
velký podíl na umístění města v rámci soutěže 
„O křišťálovou popelnici“ za rok 2011, kde 
město postoupilo do republikového fi nále 
o nejlepší město v třídění odpadu v ČR. 
Vyhodnocení této soutěže proběhlo 
6. až 7. června v Hradci Králové.

Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod 

V letošním roce oslavíme již 3. výročí akce Rychlý sběr papíru. Jedná se o akci, kterou 
organizují Technické služby Český Brod (TS) v součinnosti  se zpracovatelem 
a odběratelem papíru fi rmou Cuir z Brandýsa nad Labem a školami z Českého Brodu.

Rychlý sběr papíru

Procházel námi elektrický proud (jsme zdravě 
vodiví, přežili všichni), zhlédli jsme opti ckou 
show, vystřelili jsme lahev až na střechu budovy 
(udělali jsme rekord, ale nevíme, zda pořadatelé 
měli stejnou radost jako my), postavili jsme Leo-
nardův most bez hřebíků (a unesl nás), pobavi-
li jsme se u pokusů s elektrostati kou (koho by 
nerozesmálo, když dvěma vědcům kolem hlavy 
létají papírky a oni „šermují“, rozuměj předávají 

náboj naběračkami) a prošli jsme debrujárskou 
hernu. Těšili jsme se na roboty, ale byli pro nás 
trochu zklamáním, byli fakt malincí (žádný Ar-
too-Detoo ani C-3PO). Na závěr jsme absolvo-
vali soutěžní okruh a všichni obdrželi diplom, 
který potvrzuje, že si umíme hrát s fyzikou.
                                                                         

R. Lupínková a žáci 6. A, 6. B a 7. A, ZŠ Tyršova

Dne 4. června jsme dorazili do Holešoviček, kde se v budovách Matemati cko-fyzikální 
fakulty konal 5. ročník Vědohraní. Co jsme všechno zkusili?

Hráli jsme si s fyzikou
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Sběrné místo odpadu prošlo od roku 2009 jako 
odpadové hospodářství ve městě určitým 
vývojem. Ve sběrném místě se postupně 
objevily nové velkokapacitní kontejnery, 
občanům byl umožněn vjezd do areálu 
sběrného místa, které je mimo jiné nově 
zabezpečeno kamerovým systémem.

Každý, kdo si přečetl vyhlášku o odpadech 
schválenou v letošním roce zastupitelstvem 
města (www.cesbrod.cz), nebo se seznámil se 
směrnicemi sběrného místa, případně sám 
navští vil sběrný dvůr, se dozvěděl, jak rychle 
a bez problémů může ve dvoře odpad uložit.

Snahou pracovníků TS je vytvoření pravidel 
bezobslužného sběrného místa. Každý, kdo 
přijede do sběrného místa a prokáže se svým 
občanským průkazem, může za asistence 
odpovědného pracovníka odpad uložit do 
připravených kontejnerů. Kontejnery jsou 
označeny jednotlivými nápisy podle 
ukládaného odpadu. 

Uspoříte čas sobě i nám, když budete mít odpad 
roztříděný dle jednotlivých komodit: pračky, 
ledničky, chladící zařízení, domácí a zahradnické 
spotřebiče, nářadí, elektrospotřebiče, 
elektroinstalační materiál, čistý polystyren, 
sklo, motorové oleje, fritovací a jedlé oleje, 
papír, plasty, dřevo, obaly od barev, staré barvy, 
bioodpad, železo, suťě, ale také zbytkový 
nevytříditelný a objemný odpad.  

Omezení je pouze u vraků a částí  z automobilů, 
pneumati k, azbestu a eternitu. Ale i zde Vám 
nabídneme možnosti , kde zmíněný odpad 
uložit. Co tedy zbývá? Seznámit se s provozní 
dobou sběrného místa a vyrazit.  

Provoz sběrného dvora: 
Út, St, Pá  13.00 - 17.00 hod. 
So   8.00 - 12.00 hod.

www.tsceskybrod.cz

Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod

V areálu Technických služeb Český Brod (TS) může každý občan, který má trvalé 
bydliště v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech uložit svůj odpad. Město spolu 
s TS umožnily každému občanovi odložit ve sběrném dvoře TS svůj odpad zdarma. 
Za určitých podmínek má tuto možnost i občan, který žije v některé z okolních 
spádových obcí. 

Kde se můžete zbavit odpadu?                                                                



22 Ze společnosti

Pozvání na výstavu!
V červnu začíná v Podlipanském muzeu v Českém Brodě velká výstava o dávné i nedávné, 
realizované i jen plánované historii železnice na Českobrodsku. Tímto vás na výstavu 
srdečně zveme a jako malou ochutnávku přidáváme text do rubriky Historie.

Zvyšování sociálních dovedností 

Grantový projekt OP VK „Zvyšování sociálních dovedností  k maximální možné integraci 
a inkluzi“ byl realizován naší školou ve školním roce 2011/ 12 za fi nanční podpory ESF
a Středočeského kraje. Jeho cílem bylo naučit a rozvinout u žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami takové sociální dovednosti , které by umožnily a podpořily 
integraci a uplatnění žáků v dalším výchovně vzdělávacím procesu i jejich každoden-
ním životě.

Sociální dovednosti  jsou nedílnou součástí  
výchovně vzdělávacích akti vit u všech žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Zejména 
u žáků s těžším stupněm mentálního  
a kombinovaného posti žení jsou sociální 
dovednosti  hlavním a v podstatě jediným 
vzdělávacím obsahem veškerých výchovně 
vzdělávacích akti vit. 

Během projektu vznikl metodický materiál 
nabízející pedagogům náměty na činnosti  
zvyšující sociální dovednosti , vedoucí 
k integraci a inkluzi žáků ve výchovně 
vzdělávacích akti vitách, se zaměřením 
na průřezová témata Environmentální 
výchova, Multi kulturní výchova a Osobnostní 
a sociální výchova. Materiál je možné využít 
ve všech typech ZŠ. 
 
V rámci projektu jsme s dětmi realizovali 
tři vyučovací lekce týdně nad rámec povinné 
hodinové dotace, kde měli žáci ZŠ prakti cké 
a ZŠ speciální možnost pracovat společně. Tak 

docházelo k integraci žáků obou typů škol. 
Všichni společně vytvářeli a pracovali 
na jednoduchých projektech. Postupně se 
přestávali bát a začali si více důvěřovat, 
vzájemně si pomáhali a lépe se tak připravili 
na uplatnění sebe, svých dovedností  
a znalostí . 

Největší moti vací pro žáky byla nabídka 
neobvyklých akti vit, společná činnost 
a dosažení úspěchu, který potřebují cíti t, 
jinak jejich jakákoli snaha při vzdělávání 
ztrácí smysl a žáci bez prožitku úspěchu 
ztrácí o vzdělávání zájem.

Výsledky naší celoroční práce budou
 prezentovány na závěrečné konferenci 
projektu 26. června, kde bude také k dispozici 
všem zájemcům kolekti vem lektorů 
vytvořený metodický materiál.

Mgr. Hana Polívková, Mgr. Marie Šnajdrová, 
ZŠ a PrŠ Český Brod
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Připravili pro dámskou část publika své třídy 
dokonalou přednášku, na kterou se předem 
pečlivě připravili. Objasnili děvčatům pravidla 
hry, prozradili i něco o velikosti  hřiště, počtu 
hráčů, úloze rozhodčího, seznámili je s výrazy 
jako – roh, faul, postavení mimo hru, představili 
nejznámější světové fotbalové kluby a hráče 
a dokonce promítli i fi lm. 

Samozřejmě nezapomněli ani na české kluby 
a nejvýznamnější české hráče. Aby přednáška 

opravdu na děvčata zapůsobila, všichni přišli 
stylově oblečeni ve fotbalovém dresu 
a nechyběl ani pravý fotbalový míč. 

Ale ani děvčata se nenechala zahanbit. Měla 
překvapivě mnoho dotazů a vypadá to, že pro 
letošní ME přibylo několik dalších fotbalových 
fanynek.

žáci 3. A, ZŠ Tyršova

Celou akademií nás provázela čtveřice 
sympati ckých moderátorů. Milovníci tance 
mohli obdivovat prvky hip hopu či zumby, 
ženský šarm ukázalo představení Ženušky. Malé 
diváky asi nejvíce potěšili roztomilí Šmoulové, 
pohádka O Červené karkulce v moderní úpravě 
či vzpomínání deváťáků na jejich zájmy v raném 
dětství. 

Němčinu jsme si mohli zopakovat s Andreasem 
z Berlína. Slavné zahraniční interprety nám 
připomněla píseň Yesterday nebo ukázky 
z Pomády a My Fair Lady. Kdo má rád humor, 
přišel si na své v představení o nejvti pnějším 
vti pu a při módní přehlídce. Nejmladší 
účinkující potěšili diváky svým vti pným 
podáním písně Mně se líbí Bob a výukou 
charlestonu. Body drumming nás seznámil 
s přípravou deváťáků před vyučováním a jejich 
smyslem pro rytmus. 

V závěru akademie jsme poděkovali svým 
rodičům a učitelům. Přípravy byly dost 
náročné, ale shodli jsme se na tom, že se naše 
snaha vyplati la. Obecenstvo nás odměnilo 
vřelým potleskem a my budeme mít na co 
vzpomínat. 

žáci 9. A, ZŠ Tyršova

Všichni víme, že se hraje Mistrovství Evropy v kopané a kluci už se těší, jak budou 
fandit. Zdá se, že děvčata zatí m tato událost příliš nezajímá, holky prý fotbalu 
nerozumí. Ale kluci z 3. A se rozhodli, že to napraví.

Dne 5. června se konala v českobrodské sokolovně slavnostní akademie ZŠ Tyršova. Pro 
tento školní rok bylo vyhlášeno téma „Myšárna má talent“. A věřte, že talent našich 
žáků se ukázal jako opravdu všestranný.

Holky neví, co je fotbal!

Akademie 9. tříd
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V polovině května nás čekal bezva den, exkurze na leti šti  v Ruzyni, Bílé hoře 
a letohrádku Hvězda. Jely jsme dvě třídy, 8. A s paní učitelkou Fišarovou a 7. B s paní 
učitelkou Duškovou. Hned na začátku cesty nás překvapila ucpaná silnice a s tí m 
spojené problémy. Vše jsme ale sti hli. Všichni jsme rychle prošli leti štní kontrolou 
a nasedli do autobusu. Autobus nás vozil po celém areálu leti ště a mladý průvodce 
neustále udržoval naši pozornost.

Přednáška o tom, jak leti ště vypadalo a jak 
vypadá teď, byla velmi poutavá. Všechny 
překvapilo, když jsme se dozvěděli, že letadla 
přistávala během války na obyčejném trávníku. 
Prohlédli jsme si plochy, na kterých parkují 
a všelijak pojíždí letadla. Jeli jsme okolo 
hangárů, kde parkují i soukromá letadla.  
Průvodce nám ještě předtí m popsal, k čemu 
slouží žluté, červené a bílé čáry, které jsou 
zakresleny na ploše leti ště. Také nás seznámil se 
všemi druhy letadel, jaké máme v ČR. Některé 
kluky to velmi zaujalo. Autobusem jsme dojeli 
až před plochu, na které přistávají a vzlétají 
letadla. Bylo ohromné, že pořád nějaké vzlétalo 
nebo odlétalo. Snad všechny zaujaly ty krátké 
časové úseky a ta souhra. Hluk byl šílený a bylo 
nám se smíchem řečeno, že z pruhů sjetých 
pneumati k na runwayi se vyrábí třeba 
i žvýkačky.

Po ukončení exkurze na leti šti  náš program 
pokračoval. Dalším cílem byl kostel Panny Marie 
Vítězné a památník na Bílé Hoře. Paní učitelka 
Dušková vyprávěla o její historii, bitvě na ní 
a další zajímavosti . Když nám dovyprávěla, 
vydali jsme se na nedaleký letohrádek 
Hvězda, kde nám uštědřila další lekci z historie. 
Po výstupu na hrozivý kopec jsme to skoro 
nevnímali, ale i tak si zasloužila naši pozornost. 
Po chvilce strávené na Hvězdě jsme se zase 
šinuli zpět po krkolomném kopci dolů. 
Do autobusu jsme vtrhli s nadšením, že už ten 
namáhavý den skončí, a my jedeme domů. 
Cesta byla příjemným povzbuzením pro naše 
nohy. Celý výlet byl fajn, něco z techniky, něco 
z historie, delší procházka s výstupem i cesta 
autobusem. Myslím, že se všem líbil a všichni 
byli spokojeni.

T. Grossová, 8. A, ZŠ Tyršova

Fotbalový klub požádal o grant z programu 
TPCA Partnerství pro Kolínsko na třídění 
odpadů a byl vybrán k podpoře. Partnerem 
projektu je TJ Slavoj Český Brod. Co to pro 
brodská sportoviště znamená? Fotbalový 
a atleti cký areál Na Kuti lce, tenisový areál, 
nohejbalový areál a sportovní hala získají díky 
podpoře nádoby na tříděný odpad na venkovní 
plochy i do vnitřních prostor. Na Kuti lce vznikne 
biokompost na posekanou trávu a další 
biologický odpad z areálu. „Akci bude doprová-
zet osvětová kampaň, jak třídit odpad. Věříme, 

že se ke sportovcům přidají i diváci a návštěvníci 
areálů. Naší hlavní náplní je samozřejmě sport 
a kvalitní příprava mládeže.  Díky tomuto 
projektu si zvýšíme kvalitu sportovišť 
a přispějeme k ochraně životního prostředí. 
Výborně proto zapadá do naší dlouhodobé vize 
rozvoje areálu Na Kuti lce,“ přidává Luboš Holý, 
prezident klubu. Projekt bude slavnostně 
otevřen na vybraném sportovním utkání 
během podzimní sezóny.

Iveta Librová

Výlet na leti ště Ruzyně

Sportovci chrání životní prostředí                                                                 
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My, žáci z dramati ckých kroužků ZŠ Žitomířská, jsme pod vedením učitelky Renaty Šaldové a Hany 
Bilíkové vystupovali na Českobrodském brodění s tématy oheň, vzduch a voda. Spolu s pěveckým 
kroužkem učitelky Šárky Houšové jsme předvedli program, který sklidil velký potlesk. Působivým 
spojením krásné hudby, tance, veršů a kostýmů se nám podařilo vytvořit příjemnou atmosféru 
a zanechat velmi dobrý dojem. Myslím si, že spousta diváků se těší na to, co předvedeme příště.  
   

Tomáš Volný 5. C, ZŠ Žitomířská

Obrovského úspěch dosáhli naši žáci v dopravní soutěži. V letošním školním roce sestavil pan učitel 
Chvojka pouze družstvo mladších žáků (5. ročník), ale čtrnácti denní zkoušení, testování dopravních 
značek, křižovatek a jízd zručnosti  přineslo ovoce. V okresním kole, které se konalo 30. května 
v Kolíně na dopravním hřišti , jasně zvítězili a postoupili do krajského fi nále 11. června v Příbrami. 
Zde se podařilo zopakovat vítězství v konkurenci všech okresních fi nalistů a odměnou je postup 
do republikového fi nále, které se uskutečnilo 19. - 21. června v Chomutově.

žáci 5. ročníku, ZŠ Žitomířská

Svátek dětí  jsme na naší škole oslavili sportovním dnem, který připravili žáci 7.B pro celý první stu-
peň. Každý žák absolvoval sportovní šesti boj a získával body do celkového pořadí tříd. Disciplíny, 
ve kterých žáci soutěžili: skok daleký z místa, hod míčkem, sprint na 120m, slalom s míčem, hod 
míčem na koš, přeskoky lavičky, na závěr byla pro všechny třídy připravena štafeta na 3000m. Všem 
se sportovní klání líbilo a závěrečné štafety měly skvělou atmosféru.

  Mgr. Jiří Slavík

Hana Plášková z 9. ročníku nám letos udělala velkou radost v okresním kole olympiády v českém 
jazyce. Skončila ve skupině dětí  na 4. - 9. místě, o pouhý bod za postupovými místy do krajského 
kola. Haně blahopřejeme a přejeme jí hodně úspěchů ve středoškolském studiu. 

                                                                  Publicisti cký kroužek, ZŠ Žitomířská

V pátek 1. června jsme vyrazili spolu se 7.A do Štolmíře na fotbalové hřiště, kde jsme hráli fotbal a 
baseball. Poté jsme si všichni opekli buřty. Někteří z nás toti ž s sebou donesli i dřevo a papír. Když 
se všichni najedli, přepadl nás na chvíli déšť. Tak jsme po sobě uklidili a vráti li se do školy. Tam ještě 
někteří zůstali a povídali si o celém dnu, jak se nám povedl.

                                                      Jirka Sládek 6. B, ZŠ Žitomířská

Brodění

Dopravní soutěž

Sportovní den

Gratulace

Den dětí  na fotbalovém hřišti 



Výlet na srub                                                                                       
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V pátek 18. května jsme se sešli na nádraží v Českém Brodě, kde začala naše dlouho 
plánovaná výprava. Těsně před příjezdem našeho osobáčku nám České dráhy 
připravily malé zpestření v podobě hořícího rychlíku, který nečekaně zastavil 
u druhého nástupiště. Zpoždění se nekonalo, takže jsme za dvě hodiny vystupovali 
v Soběšíně. Po osmé hodině večer jsme dorazili na srub, ubytovali se a snědli z domova 
přivezené pochoutky. Večerní chvilky jsme si užívali při hraní písniček na kytaru. 
Pak už nezbývalo nic jiného než si vyčisti t zuby a jít spát…

Druhý den ráno nás uvítalo krásné počasí. 
Celé dopoledne jsme na tábořišti  hráli hry. 
Stříleli jsme z luku, hráli petanque a na louce 
házeli létajícím talířem. Po obědě a poledním 
klidu nás překvapili Mach s Šebestovou. Jak 
šílenci hulákali něco do sluchátka, které bylo 
na první i druhý pohled zřetelně nefunkční. 
Nakonec jsme se od nich dozvěděli, že se jim 
ztrati l pes Jonatán a potřebují ho najít. Proto 
jsme se rozdělili na dvě skupiny a vyrazili 
po jeho stopách. Šli jsme cestou necestou, 
plnili různé úkoly a lušti li záludné šifry.  

Kolem páté hodiny jsme dorazili zpět na srub, 
kde jsme nakonec Jonatána našli. Po večeři 
jsme stavěli domečky v lese a  hráli společen-
ské hry. Večer jsme si v táborovém kruhu 
rozdělali oheň a opekli buřty. U ohně jsme 

hráli na kytaru, a když už to vypadalo, 
že půjdeme spát, přišlo malé překvapení. 
Vyrazili jsme za tmy do sezení skautů. Čekal 
nás takový malý bobřík odvahy. Postupně 
jsme vyrazili zpět lesem do tábora. Všichni to 
zvládli dobře a kolem jedenácté jsme už byli 
ve spacácích.

V neděli ráno jsme si zabalili, nanosili dříví 
a poklidili. Dvě hodiny jsme měli volnější 
program, kdy jsme hráli karty, vyřezávali 
lodičky a pouštěli je po potoce. Závěrečný 
oběd nás zasyti l a připravil na náročnou 
cestu na nádraží. Cesta uběhla jako voda 
a tí m skončila i naše výprava.

Psohlavci14
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Zpočátku to vypadalo jako příprava na tradiční červnové vystoupení tanečního oboru 
ZUŠ v Českém Brodě.  Prý budou nacvičovat Svěráka… Jenže pak začátkem května 
přišla informace o první zkoušce v Sokolovně a hned bylo jasné, že letos to bude 
trochu jinak.
V podvečer 4. června se taneční sál 
Ústřední knihovny v Praze zaplnil rodiči, 
prarodiči a ostatními příznivci českobrodské-
ho tance. V první řadě jako čestní hosté 
zasedli Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř 
a představení mohlo začít. 

Hodinové vystoupení malých i velkých 
tanečnic a tanečníků na melodie známých 
písniček bylo svěží a plné humoru. Petr Tůma 
jako shakespearovský Puk provázel celým 
představením s vti pem a víly z tanečního 
studia SPD s lehkostí  a grácií.  

Na scéně se střídali Mravenečci a kouzelné 
malé Myšičky v choreografi i Anety Fodorové, 
Opičky a Zvířátka Heleny Takáčové a Psí 
divadlo Any Gordeevy. Starší ročníky 
vystoupily v tanečních číslech Stromy, Vlčí 
máky, Náušnice z třešní, Óda na radost
a Neopouštěj. Stálým návštěvníkům 
tanečních večerů českobrodské zušky už 
důvěrně známé taneční číslo Liduška Evy 
Petráskové jako vždy rozproudilo krev 
publiku, které už prakti cky nepřestávalo 

tleskat do rytmu. Když pak na jeviště vyjeli 
malí tanečníci na koloběžkách s písničkou 
Polabíčko a roztomilí marodi v pyžamkách 
s doktorem Janouškem v choreografi i Edity 
Horové, nejedna maminka či babička uronila 
slzu.
 
Myslím, že jak všem divákům, tak i čestným 
hostům se představení moc líbilo. Zdeněk 
Svěrák a Jaroslav Uhlíř vřele poděkovali všem 
tvůrcům a účinkujícím za příjemně strávený 
večer a ocenili náročnost přípravy celého 
projektu. Na závěr pak trpělivě rozdávali 
autogramy malým i velkým obdivovatelům. 

Velký dík a uznání patří jak Anetě Fodorové, 
která celou akci vymyslela, tak Evě 
Petráskové, která představení režírovala 
a Lucii Ulíkové, která přispěla nápaditými 
kostýmy a scénou. Vše pod zášti tou ZUŠ 
Český Brod a Vox Bohemicalis. Byl to krásný 
večer a nezapomenutelný zážitek! 

Magdalena Blažková

Sen noci svěrákovsko – uhlířovské                                   
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Závody světlušek a vlčat
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V sobotu 12. května se v Kolíně konalo okresní kolo Závodu světlušek a vlčat. Hlídky 
z jednotlivých středisek kolínského okresu si zde vyzkoušely řadu prakti ckých úkolů, 
které se temati cky vinuly kolem putování  A.B. Svojsíka a jeho oddílu na první skautský 
tábor.  Cestou tak děti  poznávaly rostliny, prokazovaly svou znalost zdravovědy a první 
pomoci, řešily problémové situace, lušti ly šifry, vyplňovaly přihlášku na tábor, 
poznávaly osobnosti  z české historie, prokazovaly svou fyzickou zdatnost, hledaly 
odjezdy vlaků a plnily řadu dalších a dalších prakti ckých úkolů. 
Za naše středisko se závodu zúčastnila jedna 
hlídka světlušek a jedna hlídka vlčat. Obě 
hlídky v závodu prokázaly dobré znalosti  
a dovednosti  a ukázaly, že by si s těmito 
situacemi v životě poradily bez problémů. 

Světlušky se dokonce umísti ly na druhém 
místě, a tak postoupily do krajského kola. To 
se konalo v sobotu 9. června v Nymburce a na 
naše holky tam čekala konkurence v podobě 
nejúspěšnější ch hlídek z půlky celého 
Středočeského kraje. 

Opět je čekala celá řada disciplín zaměřených 
na prakti cké řešení různých situací, se 
kterými se mohou v životě setkat. Děti  

poskytovaly první pomoc, volaly záchrannou 
službu, řešily, co dělat, kdyby se ztrati ly v lese, 
trénovaly svou paměť při Kimovce, určovaly 
na mapě světové strany, balily zavazadlo 
na cestu, krájely chleba a loupaly mrkev 
a další a další. 

V krajském kole obsadily naše světlušky 
krásné 7. místo se ztrátou pouhých sedmi 
bodů na 1. místo (ztráta 7 bodů z celkových 
125). K tomuto skvělému výkonu jim moc 
a moc gratulujeme! Více na www.skaut7.cz

Radka Novotná, 
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

A následující hodinu a půl se nechala unášet 
na voru vzpomínek po rozbouřeném moři 
těžkostí  a nástrah státních zřízení i hrátek 
osudu, milých vzpomínek na výpravy 
a zdokumentovaných zápisů ze schůzek, či 
táborových kronik. Právě možnost prolistovat 
stohy dnes již historických knížek, příruček, 
fotek, pohlednic a kronikových zápisů byla 
zajímavá a rozhodně nezapomenutelná. 

Čas ale na naši celebritu tlačil, a tak musel 
pokračovat zase dál. Ještě chvilka žadonění 
o společné foto a pak již jen potřesení levicí, 
doprovázené sborovým nazdar. Na závěr 
nemohu než jen poděkovat, za rozšířené 
obzory a zase jednu pěknou chvilku se skauty. 

Denča, Psohlavci14

Junáku, jak‘s žil?                                                              
,,…a tak jsem se v šestnácti  letech dostal k Junáku, kroj pro nás byla drahocennost 
a Svojsík modla…“ byl oslnivý proslov naší významné návštěvy - bratra Dědečka - po 
našem pozdním příchodu. Uřícená a pařící se v kroji jsem dychti vě zasedla po jeho 
pravici.
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„Je to pravděpodobné, jistotu budeme mít až po losovacím akti vu na konci června,“ 
vysvětluje Luboš Holý, prezident klubu. „V krajském přeboru obsadíme třetí  místo 
za Kutnou Horou a Dobrovicemi, oba týmy mají postup do divize jistý. Ze třetí ho místa 
se může postupovat díky zřízení juniorských lig a také díky faktu, že některá mužstva 
z divizí již v této soutěži pokračovat nechtějí,“ dodává Holý. 
Pro fotbalový klub je tato sezóna vyloženě 
úspěšná. Starší žáci obsadí pravděpodobně 
druhé místo za Uhlířskými Janovicemi v 1. A 
třídě, mladší žáci jsou vítězi okresního 
přeboru, kde v podstatě neměli soupeře 
s výjimkou druhých Milovic. I zde existuje 
možnost, že by si žáci příští  sezónu mohli 
zahrát vyšší soutěž – krajský přebor. Mladší 
žáci sami o sobě nemají kam postupovat. 
„Pokud by postoupili starší žáci do krajského 

přeboru, mladší žáci by automati cky 
postoupili s nimi. Určitě bychom si rádi 
krajský přebor zahráli. Máme dobrý tým, 
zasloužil by si to,“ přemítá hlavní trenér 
mládeže Standa Lindauer. Dorost i fotbalové 
přípravky hrály tuto sezónu ve středu svých 
soutěží.  Před rokem si klub vytýčil jako jednu 
z klíčových priorit rozvoj mládeže a první 
výsledky se dostavují. A kdy se můžeme 
těšit na fotbalová utkání?  „Nová sezóna 
začne naší účastí  v Krušovickém poháru, který 
se rozehraje 21.7. a předkolem poháru FAČR. 
Mistrovská utkání startují druhý srpnový 
víkend. Věříme ve velkou diváckou podporu, 
přece jen se zde divize pár let nehrála. 
Na děti , které by si rády osvojily základy této 
oblíbené hry, se budeme těšit druhý týden 
v září při náborech,“ přidává Luboš Holý.

Iveta Librová

Půjdeme v Českém Brodě na podzim na divizi?
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V sobotu 2. června se les v Dolánkách proměnil na jeden den v kouzelné místo plné 
všemožných pohádkových bytostí . Konal se toti ž jubilejní 30. ročník PoPoLesu, 
Pochodu Pohádkovým Lesem. 
Na „předstartu“ pod Tuchorazskou hláskou 
čekala na děti  už před polednem hromada 
malých Šmoulů a Šmoulinek. Ti měli 
připravená různá stanoviště s úkoly, 
na kterých dětem zpříjemňovali čekání 
na vstup do Pohádkového lesa. Na startu děti  
dostaly vstupenku, razítko a pytlík na odpad-
ky, aby po nás v lese nezůstal nepořádek.  
A pak už to šlo z pohádky do pohádky...  

Na děti  čekaly tradiční pohádkové bytosti  
jako Rumcajs, Manka a Cipísek, Pat a Mat, Jů 
a Hele, Maková panenka s motýlem 
Emanuelem, krásná princezna s princem, 
Jeníček, Mařenka a čarodějnice v perníkové 
chaloupce, princezna ze mlejna s čertem 
a vodníkem, nebo líný Honza, který se celý 
den povaloval na peci. Přes lanovou lávku 
všem pomáhali přelézt Anče, Kuba a hajný. 
Čarodějnice nechaly děti  pohoupat 
na houpačce, vodníci jim zase pomohli přejít 
kluzkou kládu přes potok.  Letos se mezi nás 
vydali nově i kovboj Woody a rakeťák Buzz 
z Toy Story, postavičky z Letopisů Narnie 
a nejvíce úspěchu sklidila ovečka Shawn, 
která si s sebou přivedla dvě skutečné ovečky. 

Na každém stanovišti  děti  čekal nějaký úkol 
a za jeho splnění dostaly drobnou sladkost. 
Pohádkový les uzavíral Ferda mravenec 
s krásnou Beruškou a malým mravenečkem, 
který dětem po absolvování náročné trasy 
Rozdával buřty.

Pak už si mohly děti  i jejich rodiče konečně 
oddechnout, osvěžit se, opéct si buřty, a kdo 
měl ještě sílu, mohl si zastřílet ze vzduchovky.
Letošní PoPoLes navští vilo přes 1400 malých 
i velkých návštěvníků a protože nám přálo 
i počasí, věříme, že si všichni tento den 
pořádně užili. 

Na závěr děkujeme našim sponzorům i všem 
návštěvníkům a už teď Vás srdečně zveme 
na 31. ročník PoPoLesu.

Seznam sponzorů a fotky z PoPoLesu 
na www.skaut7.cz.

Radka Novotná, 
skautské středisko Ing. Ládi Nováka



V letošním roce v naší škole probíhá projekt „Zvyšování sociálních dovedností  
k maximální možné integraci a inkluzi“ v jehož rámci jsme se v květnu vydali do Prahy, 
abychom se seznámili s nejznámějšími historickými stavbami Prahy a také s tí m, jak to 
bylo v druhohorách.
První zastávkou bylo kotviště výletní lodi 
Natal, u které nás přivítal sám vltavský vodník 
Purkrábek s milým personálem lodi. Vodník 
Purkrábek nám při plavbě vyprávěl 
o vodnících žijících ve Vltavě, Čertovce 
i dalších pražských vodách a samozřejmě nám 
ukazoval nejzajímavější budovy Prahy, které 
lze vidět z jeho vodní říše. Hned chvíli 
po vyplutí  od Čechova mostu jsme 
za Letenskými sady spatřili nejznámější 
pražské panorama s Pražským hradem. 
Pod ním jsme viděli malebnou Kampu 
a netradičním pohledem z Vltavy jsme se 
dívali na slavný Karlův most. 

Na cestě zpět do přístaviště jsme ještě viděli 
Rudolfi num a Anežský klášter. Také jsme 
poznali, jak lodě na Vltavě překonávají 
vltavské jezy a povozili jsme se ve zdymadle. 
Mezití m nám personál lodě uvařil skvělý oběd 
a na cestu Prahou jsme dostali pravé vodnické 
koláčky. 

Za krátkou chvíli po vylodění nás autobusy 
převezly do Vysočan, kde jsme navští vili 
druhohory v tamním Dinoparku 
s pohyblivými modely dinosaurů v životních 
velikostech a v jejich přirozeném prostředí. 
Prošli jsme si celou naučnou stezku 
druhohorami, kde jsme zjisti li, čím se 
dinosauři živili, jak byli velcí, jak se který 
ještěr jmenoval.  Nejdelší jméno má například 
Micropachycephalosaurus.

Nakonec jsme navští vili ještě 4D kino, které se 
s námi při pohybu ještěrů či padání 
kamenů ze skal také občas celé třáslo. Plni 
zážitků jsme ani nepostřehli, jak rychle nám 
uběhla cesta autobusem zpět, a tak jsme 
většinou ve vyprávění pokračovali se 
svými blízkými ještě hodně dlouho po návratu 
domů.

žáci ZŠ a PrŠ Český Brod

Poznávali jsme Prahu z hladiny Vltavy, navští vili jsme také druhohory
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34 Z knihovny
Janouch, Franti šek-Vaculík, Ludvík: Korespondence

Emingerová, Dana: Legionář a sněžná žena

Popprová, Andrea: Pavoučí prázdniny s Luckou, Jendou a Martí nkem

V archivu Franti ška Janoucha a Nadace Charty 77 se zachovalo několik tuctů 
dopisů, které si vyměnili spisovatel Ludvík Vaculík a fyzik Franti šek Janouch. 
Janouch založil v roce 1978 Nadaci Charty 77, kterou vede až do dnešního dne. 
Nadace Charty 77 významně podporovala desítky československých 
intelektuálů a pomáhala při zveřejňování jejich tvorby. Korespondence je 
nejen poutavým čtením, ale přináší i zajímavá svědectví o intenzivní spolupráci 
mezi exilem a domovem. Svědčí i o tom, že ani tvrdý policejní útlak nedokázal 
zlomit vůli intelektuálů ke svobodě v okupovaném Československu.

Zábavné povídky o svérázném stoletém dědečkovi, sepsané jeho vnučkou, 
známou publicistkou a spisovatelkou Danou Emingerovou. Dědeček, 
bývalý legionář, byl neřízená střela, samorost, pro něhož nebylo nic 
nemožného, uznávaný vynálezce s mnoha patenty i spisovatel, jemuž nikdy 
nevydali ani řádku. Muž zatracený komunisty a později jako vědec-amatér 
omilostněný Lomonosovovou univerzitou, který se dožil sta let a soutěží 
s posledními třemi spolužáky aspoň o to, kdo koho přežije... Příběhy plné lásky 
a humoru doprovázejí originální, úsměvné koláže herce a architekta Davida 
Vávry, duchovního otce Divadla Sklep.

Letní knížka přináší další dobrodružství sourozenců Lucky, Jendy a Martí nka, 
známých z předchozích úspěšných knížek Andrey Popprové Čekání na Vánoce 
a Jaro je tu!. Tentokrát se s dětmi setkáváme o letních prázdninách, jež tráví 
u prarodičů na chalupě, kde není nouze o napínavé i veselé zážitky. Lucka se 
jako zázrakem seznámí s malým pavoučkem, odnese si ho domů a její nový 
kamarád ji pak provází celé léto. Malí čtenáři a jejich rodiče se v knize mohou 
inspirovat nápady na spoustu letních akti vit. Za každou kapitolou děti  navíc 
najdou zábavné úkoly, při kterých si procvičí malování, psaní a počítání.

Knižní novinky
Výběr z knižních novinek za červen 2012 v ti štěné podobě si můžete vyzvednout přímo 
v Městské knihovně, kompletní přehled nových knih najdete na webu Městské knihovny 
www.knihovna-cbrod.cz.



Květen v Městské knihovně                                                         

Poslední besedy pro českobrodské ZŠ v tomto školním roce jsme věnovali posezení 
nad novými knihami a trochu netradičně také sportu, během května proběhlo celkem 
čtrnáct pořadů, kterých se zúčastnilo 300 žáků se svými vyučujícími.
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V literární části  měly děti  možnost seznámit 
se s novými knihami v dětském oddělení, 
samozřejmě si je prohlédnout, začíst se 
a třeba se i trochu inspirovat, co si vybrat jako 
četbu na prázdniny. Nejvíce bodovali 
Šmoulové a kniha Doktor Proktor a prdící 
prášek.

Druhá část květnových besed probíhala 
ve znamení sportu a sportování v knížkách, 
protože v létě se budou konat LOH 
v Londýně. Děti  postupně poznávaly 
olympijské symboly, dozvěděly se, jak vypadá 
maskot letošní olympiády Wenlock a proč se 
při zahajovacím ceremoniálu vypouštějí bílí 
holubi.

Jeden z olympijských sportů, basketbal, jsme 
si pak zahráli jako PC hru na počítači, kromě 
toho si všichni mohli prohlédnout knihy se 
sportovní temati kou a někteří nám v průběhu 
besedy nakreslili obrázek sportu, který je 
zaujal. Povídáním o tom, že o prázdninách 
nejenom čteme, ale i sportujeme, jsme 
společné setkání zakončili.

Výstavu obrázků různých odvětví sportu, 
které děti  během besed namalovaly, si 
můžete prohlédnout ve vstupní hale Městské 
knihovny od června do srpna 2012.

Vlasta Novotná, 
Městská knihovna Český Brod



36 Z historie

Mnozí z vás možná viděli český fi lm „Hlídač č. 47“ z roku 2008 s Karlem Rodenem 
v hlavní roli. Takřka nikdo ovšem už neví, že jednu z dalších „hlavních“ rolí si zde 
zahrála i původní c. k. inspektorská drezína z roku 1851, tedy z časů císaře Franti ška 
Josefa I. a že tato drezína pochází z Českého Brodu, kde ji v torzech roku 1987 objevil 
a následně pracně zrestauroval Ing. Václav Zahrádka.
Nejvyšším rozhodnutí m ze dne 14. března 
1851 schválil císař Franti šek Josef I. výnos 
o organizaci provozu na Státních železnicích. 
Pražské provozní ředitelství potřebovalo 
k nezbytným inspekčním jízdám vhodný 
dopravní prostředek. Lokomoti vy, jejichž 
provoz byl drahý a kterých bylo málo, tyto 
potřeby nesplňovaly. V září 1851 byla 
inspektorská drezína dokončena a první 
ofi ciální inspekční jízdu vykonala ve dnech 
22. – 27. září 1851 ve stanicích Běchovice, 
Úvaly, Český Brod, Poděbrady a Kolín. 

Zajímavostí  té doby byly provedené inspekce 
stanic před jízdou zvláštního dvorního vlaku 
vezoucího císaře dne 4. prosince 1853. 
Zvláště pečlivě byla s použití m inspektorské 
drezíny zvizitýrována stanice Český Brod, kde 
měl dvorní vlak plánované zastavení.

Inspekční jízdy té doby byly ve své podstatě 
několikadenní služební jízdy od stanice 
ke stanici, kdy inspektoři podrobili kontrole 
vše, služebními povinnostmi počínaje 
a kuchyní paní přednostové konče. Přednosta 
stanice musel inspektorům poskytnout nejen 

nocleh, ale i stravu. Podle jeho péče pak 
vypadala závěrečná zpráva…

Z technického hlediska měla inspektorská 
drezína vedle ručního pohonu i jednu 
absolutní technickou novinku, a to otáčecí 
zařízení, které dovolovalo zcela bez 
problémů během chvilky stroj otočit tak, aby 
jezdil vždy čelem proti  směru jízdy. Inspektoři 
přece nebudou couvat, snižovalo by to jejich 
důstojnost. Pohon drezíny zajišťovali dva 
sluhové a bez větší námahy urazili za hodinu 
dvě rakouské míle, tj. asi 15 km/hod.

V současné době je inspektorská drezína 
součástí  Muzea železničních drezín 
v Čachrově (okr. Klatovy, Šumava) a rychlostí  
300 m za minutu vyráží do kraje vždycky tam, 
kde je třeba předvést něco z mizejícího 
světa někdejší železnice, pochlubit se 
důvti pem předků i šikovností  současných 
fandů, poučit se i pobavit. Podívá se někdy 
i do Českého Brodu? Toť otázka...

PhDr. Vladimír J. Mrvík

Ruční inspektorská drezína (1851) z Českého Brodu                        



Píšete nám 37

Představujeme vám festi val pár kilometrů od Prahy. Do obce Hradešín se už po páté 
sjedou fanoušci bluegrassu a country music, aby si poslechli a viděli to nejlepší, co nám 
naše česká country a bluegrassová scéna nabízí.

Hradešínské struny  2012                                                   

Zrýmované Staré pověsti  české                                                        

Hradešínské struny 2012 odstartují v sobotu 
14. července 2012 v 12:00 hodin a celým 
festi valem nás bude provázet moderátor 
Ota Turek, člen dnes již legendární bluegrassové 
skupiny MODROTISK.

Sobotní program zahájí kapela, o které musím říct, 
že bez její pomoci by se festi val jen těžko obešel, 
Monogram CW Neratovice. Dále se pak můžete 
těšit na skupinu STAŘENKY, což je původní 
sestava legendárních SCHOVANEK. Ze zahraničí 
nás navští ví skupina BLUELAND. Z Českých Budě-
jovic přivítáme Vojtu Zíchu a jeho Druhou mízu. 
Kdo by dnes neznal FÁMY, další legendu krásného 
českého bluegrassu. Znovu oživená skupina 
VABANK UNIT v novém obsazení a s novými, ale 
i starými skladbami. Z Plzně k nám už potřetí  
přijede skupina COP. Pro milovníky české klasiky 

jsme připravili TOMÁŠE LINKU a jeho PŘÍMOU 
LINKU. Abychom měli i někoho z Moravy, tak naše 
pozvání přijal ROBERT KŘESŤAN s DRUHOU 
TRÁVOU. Závěr festi valu bude patřit skupině 
MODROTISK a opravdu se máme na co těšit. 
Nesmím zapomenout zmínit skupinu ze severu 
a tou je skupina country tanců z Litvínova. 

Na místě je možnost stanování, občerstvení jak 
ve stáncích, tak i v přilehlých restauracích, kde 
budou už od pátečního večera probíhat jamsessio-
ny. I děti  si přijdou na své, mohou se mimo jiné 
projet na koních pod dohledem zaručeně 
opravdových kovbojů. Těšíme se na Vás!

Více na  www.facebook.com/HradesinskeStruny                                             

 Petr Vanča

Koncem března nám paní učitelka Kocová 
zrýmovala Staré pověsti  české a od té doby 
hrajeme divadlo. Zpíváme tam i písničky jako např. 
„Veď mě dál, cesto má“, „Dlouhá noc“, apod. 
Je z toho spíše muzikál. Všechny nás to moc baví 
a díky tomu nám jdou dějiny více než před tí m. 
V našem muzikálu se objeví postavy: Praotec 
Čech, Libuše, Teta, Kazi a na konec i Bivoj 
s kancem. Samozřejmě máme i nádherné kulisy, 
které nám vyrobila s naší pomocí paní učitelka. 
Premiéru jsme měli v sokolovně, kde jsme 
hráli pro jiné třídy naší školy. Hráli jsme i pro 

rodiče u nás ve třídě, vystupovali jsme 
na Bambiriádě a u babiček a dědečků v penzionu 
Anna. 8. června jsme hráli v divadélku ZUŠ pro ZŠ 
Žitomířskou a pár tříd ze ZŠ Úvaly. Naše paní 
učitelka je moc šikovná, zábavná a všichni ji máme 
moc rádi! Taky bychom chtěli poděkovat 
maminkám i tatí nkům za krásné kostýmy. Příští  
rok nacvičíme představení o objevení Ameriky. Tak 
nám popřejte hodně štěstí  v dalších 
představeních! 
                                             

Klára Straková, 4. A, ZŠ Tyršova               
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Počátkem 90. let 19. století  založili Josef Černovský, kovář, a Viktor Weidenhoff er, stat-
kář, v Českém Brodě fi rmu s názvem Černovský a spol., továrnu hospodářských strojů 
a slévárnu železa. Na pozemku na Pražském předměstí  (dnes Žižkova ulice, bývalá Fo-
tochema), jehož byl Weidenhoff er majitelem, byly vystavěny v letech 1894 -1896 dílny, 
nové obytné stavení, slévárna a sklady. 

Továrna na hospodářské stroje                                                             

Na počátku všeho byla plečka vyrobená 
Černovským dle vlastní konstrukce, která 
od roku 1889 sbírala ocenění na výstavách 
doma i v zahraničí. V továrně se vyráběly i další 
zemědělské stroje, které se vyvážely 
i do zahraničí. Počátkem 20. století  měla fi rma 
téměř 100 zaměstnanců. Počet později stoupl 
na 180, ale již počátkem 20. let jejich počet 
výrazně klesl. Do Ruska fi rma nejen vyvážela 
své výrobky, ale dokonce zde převzala továrnu 
na stroje v Brovarech u Kyjeva, kterou 
Černovský do roku 1905 osobně řídil. Po smrti  
Černovského v roce 1906 vedl českobrodskou 
továrnu jeho společník Viktor Weidenhoff er. 

V září 1922 posti hl továrnu požár, který 
poničil zejména hlavní sklad a truhlárnu. 
Po požáru byla roku 1925 provedena rozsáhlá 
rekonstrukce továrny, kterou Viktor Weidenho-
ff er v roce 1927 prodal Josefu Janskému. 
Ten s výrobou skončil v roce 1932 a továrnu 
prodal brněnskému staviteli Franti šku Uherkovi.

Zanedlouho změnila továrna opět majitele, 
v prosinci 1938 ji koupili Franti šek Urban, Alois 
Komárek a Vladimír Komárek, majitelé 
společnosti  „AKO“, továrny na fotografi cké 
desky, fi lmy a lučebniny, společnost s.r.o., kteří 
sem přesunuli výrobu z Neštěmic u Ústí  nad 
Labem. V letech 1939 - 1940 byly budovy 
továrny na zemědělské stroje stavebně 
upraveny pro novou, zcela odlišnou výrobu, 
která se zde udržela do 90. let 20. století . 

Hospodářské stroje a jiné pomůcky pro 
zemědělce se vyráběly v Českém Brodě 
i v malém. Např. bednář Josef Novák z Českého 
Brodu pravděpodobně vyrobil lejtu 
na močůvku, která je nyní exponátem v muzeu 
v Chotouni.

Zpracováno na základě literatury a archivních 
pramenů Státního okresního archivu Kolín.

Zuzana Miškovská

Dobové vyobrazení Černovského plečky 
s přihrnovací radličkou z roku 1895

Hlavičkový papír majitele továrny 1927-1932

Reklama v Našich hlasech
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Terezka se nám narodila před 13-ti  lety jako první ze čtyř dětí . Moc jsme se na ni těšili, 
ale brzy přišlo rozčarování, neboť jsme nebyli vůbec připraveni na to, že dcera bude 
mentálně handicapovaná. Čtrnáct dní po jejím narození jsme se dověděli, že Terezka 
má Downův syndrom. 

Integrace naší Terezky                                                                                               

Byl to pro nás velký šok. Prošli jsme si těžkým 
obdobím, kdy jsme se s touto skutečností  snažili 
vyrovnat. Zároveň jsme se pokoušeli z různých 
zdrojů získat informace o tomto posti žení, 
abychom Terezce pomohli co nejlépe se 
rozvíjet, a to jak po stránce tělesné, tak 
i duševní. Ve čtyřech letech nastoupila 
v Českém Brodě do MŠ, kam chodila do svých 
osmi let.

Pobyt v MŠ mezi dětmi a hezký přístup učitelek 
Terezce velmi pomohl. Poté na základě 
doporučení Střediska rané péče v Praze jsme 
zkusili Terezku integrovat do 1. třídy II. ZŠ 
v Českém Brodě. Díky vstřícnému přístupu 
vedení školy byla Terezka přijata. Byla však 
nutná přítomnost asistentky ve třídě, která jí 
pomáhala s vysvětlováním učební látky. 

První dva roky byly pro Terezku i pro nás rodiče 
opravdu náročné. Terezka bývala velmi 
unavená a nejistá. Postupně se však díky 
výbornému kolekti vu dětí  a skvělému přístupu 
školy pomalu adaptovala. Největší náš dík patří 

asistence Míše Waschingerové, která 
vynaložila velké úsilí při výuce Terezky a třídní 
učitelce Regině Horové za její citlivý přístup. 
Paní Míša se stala zároveň Terezčinou velkou 
kamarádkou. Terezka tento rok ukončí I. stupeň 
ZŠ.   

Naučila se docela dobře číst, osvojila si základy 
matemati ky, baví ji přírodověda, hudební 
výchova či kreslení. Po prázdninách nastoupí 
do 6. třídy. Myslím si, že u takovýchto dětí , jako 
je Terezka, je integrace do normální školy to 
nejlepší, co pro ně můžeme v rámci vzdělávání 
udělat. 

Ještě jednou chci všem, kteří s Terezkou pracují 
a kteří jí svým přístupem umožňují tento 
způsob výuky, vyjádřit svůj velký dík. A v nepo-
slední řadě chci poděkovat i své kamarádce 
Petře Baladránové, která svou odbornou radou 
a leckdy i povzbuzením mnohokrát pomohla.

J. Přikrylová, matka Terezky
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Filatelie jako zdroj zábavy a poučení je stará, jako poštovní známky samé, tedy asi 150 
let. Kouzlu zoubkovaných papírků podléhají již kluci i holky v dětském věku. Sbírání 
známek s sebou nese neomezené zdroje poznání. Historie, prakti cky všechny vědní 
obory, zeměpis, sport, prostě na co si vzpomenete, to naleznete na známkách a v tom 
si můžete rozšířit své obzory.

Také sbíráte známky?                                     

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

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

literatury a vystavovatel exponátů, zejména se 
sportovní témati kou.

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

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

Klub fi latelistů Český Brod





Mìsto Èeský Brod ve spolupráci 
s Technickými službami 

o

oznamují obèanùm, že na základì novì schválené vyhlášky o odpadech 
bude zaveden nový harmonogram svozu odpadu

Svoz odpadu
ÈESKÝ BROD

Dìkujeme za spolupráci!
více na www.tsceskybrod.cz 

od 1.5.2012

SMÌSNÝ ODPAD

sídlištì
do zavedení svozu bioodpadu 

každý týden
(do konce kvìtna)

místní èást Zahrady
prosinec až únor

každý týden

lichý týden
po celý rok

místní výjimky:
a

BIOODPAD
sudý týden

bøezen až kvìten

èerven až listopad
každý týden

prosinec až únor
1x za mìsíc

poslední týden v mìsíci 
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Cvičíme si angličti nu
Fill in the blanks using the words given below:

bird, window, polluti on, food, house, egg, ice cream, desert, chair, teeth
1. ………….. is a transparent or translucent opening in a wall.
2. ………….. is a frozen dessert usually made from dairy products
3. ………….. is any substance consumed to provide nutriti onal support for the body.
4. ………….. is a building or structure that has the ability to be occupied for habitati on by 
humans or other creatures.
5. ………….. is feathered, winged, bipedal, endothermic (warm-blooded), egg-laying, verte-
brate animal.
6. ………….. is a raised surface used to sit on.
7. ………….. are small, calcifi ed, whiti sh structures found in the mouth that are used to break 
down food. 
8. ………….. is a landscape or region that receives an extremely low amount of precipitati on 
(rain).
9. ………….. is an organic vessel in which an embryo fi rst begins to develop.
10. ………….. is the introducti on of contaminants into the natural environment that cause 
adverse change. 

Key: 1. window, 2. ice cream, 3. food, 4. house, 5. bird, 6. chair, 7. teeth, 8. desert, 9. egg, 10. polluti on
Can you fi nd ten diff erences?Word Search - Going to the park

ball, bench, children, ducks, grass, 
kite, picnic, playground, pond, 
roundabout, sandpit, seesaw, slide, 
swings, trees
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lehká obtí žnost

středně těžká obtí žnost

těžká obtí žnost



Neuvěřitelné! 

Pan Petr:
Manželka nechtěla slyšet o prodeji domku po své ba-
bičce a  mně zdejší lokalita také učarovala. Uvažovali 
jsme o přestavbě, ale architekti spočítali, že by nás to 
vyšlo draho a trvalo by to dlouho. Navíc stavění vůbec 
nerozumíme, nicméně chceme maximální kvalitu. Na-
konec jsme našli společnost OKAL, která nám poskytla 
bydlení, o kterém jsme vždy snili. Za pouhé tři měsíce 
čistých prací jsme měli postaven nový dům, který jsme 
si mohli vybrat podle svých přání tak, aby zapadl do 
okolní architektury. Byt v  Praze jsme nechali dětem. 
Společnost OKAL nám dokonce zařídila náhradní byd-
lení po dobu stavby domu na jejich náklady.

Za pouhé tři měsíce od zbourání 
starého domu bydlíme v novém

ZÁRUKA
NA CELÝ  DŮM

5
L E T

JAKO JEDINÍ V ČR!

Německá společnost, která již od roku 1928 půso-
bí na evropském stavebním trhu s  domy, jejichž 
výroba je realizována na základě vlastního vý-
zkumu a vývoje. Klade velký důraz především na 
kvalitu. Za svého dlouholetého působení postavila 
přes 85 000 domů po celé Evropě. Hlavní výhodou 
je, že společnost Okal klade důraz na kvalitní ře-
meslné provedení stavby a kontrolu kvality, kterou 
dokládá certi� kátem TUV. Díky tomuto procesu 
řízení mají domy extrémně dlouhou životnost. 
Společnost OKAL své zkušenosti zhodnotila do-
konce i v mrazivých podmínkách jižního pólu ve 
spolupráci s výzkumnou stanicí, na kterou dodala 
tepelně izolační dílce vyvinuté speciálně pro ná-
ročné klimatické podmínky Antarktidy.

OKAL

Paní Eva:
Ani jsme nedoufali, že budeme tři měsíce po zahájení 
stavby bydlet ve větším a novém domě, který stojí na 
našem vysněném rodinném pozemku. Dřevostavba 
od společnosti OKAL je navíc v  nízkoenergetickém 
standardu, výrazně v  něm tedy ušetříme za vytápě-
ní a  díky automatickému systému řízeného větrání 
máme stále čerstvý vzduch bez nutnosti otevírat 
okna. Do domu se nám nedostane tolik nečistot, jsou 
totiž zachycovány � ltry, které jsou součástí systému, 
a já nemusím věčně utírat prach jako v Praze. 

Tel.: +420 377 882 412
Bezplatná linka: 800 106 106
E-mail: info@okal.cz

Po babičce zdědili malý domek v  romantické 
lokalitě, na kterou mají krásné vzpomínky. 
Nejenže zde paní Eva strávila v  dětství každé 
prázdniny, ale dokonce se zde v  mládí jednou 
v  létě seznámila se svým manželem Petrem. 
První pusu si dali na prvního máje pod rozkvetlou 
třešní na zahradě domku. Bydlí v  centru Prahy, 
což bylo dobré pro jejich děti, které však již 
vyrostly. Teď chtějí nechat byt dospívajícím 
dětem a  rádi by se odstěhovali za Prahu. Ale 
nechtělo se jim dlouze stavět či přestavovat, 
natož domek prodat. Hledali především kvalitu 
a tak vsadili na Okal.

www.okal.cz

PŘED

PO





Vyměňte starou za novou!

120l
650 Kč 240l

950 Kč
Ceny platné do konce října 2012.

Nabízíme elektrické ruční nářadí, zahradní techniku a příslušenství

Dále ruční nářadí

V našem sortimentu naleznete také

Prováděné služby

NÁŘADÍ ŠŤASTNÝ PETR
Náměstí Arnošta z Pardubic 36
Český Brod

telefon: 728 488 633
email: naradi-stastny@seznam.cz
Web: www.naradi-stastny.cz

MAKITA, METABO, NAREX, PROTOOL, AEG, MILWAUKEE, BOSCH, HITACHI, EXTOL, FESTOOL, ALTO NILFISK

PROTECO, DIAGER, HAWERA, GOLA, OREGON, GENT 

PU pěny, silikony, oleje, mazací tuky, brusivo, vrtáky, lišty a řetězy pil, pilníky, žací struny, žací hlavy, 
žací nože, pracovní a ochranné pomůcky, zahradní potřeby, stavební nářadí, vruty, hřebíky

Broušení řetězů motorových a elektrických pil, broušení kotoučových pil, plotostřihů, křovinořezů, 
hoblovacích nožů, žacích nožů, nůžek, opravy elektrického ručního nářadí





RK řeší i tyto situace. Především tí m, že se snaží 
kupujícího přesvědčit, aby hypotéku získal přes 
RK. Solidní RK se dokonce v tomto případě 
zaváže vráti t kupujícímu rezervační zálohu, 
pokud kupující hypotéku nezíská.  Takový 
postup si může RK dovolit, protože 
spolupracuje s různými bankami a hypotečními 
poradci, kteří jsou schopni v řádu několika dnů 
prověřit možnosti  kupujícího a hledat cesty, jak 
hypotéku získat, mnohdy i prověřením 
možností  ve více bankách. Navíc RK již vědí, co 
všechno je k vyřízení hypotéky potřeba 
a mnoho věcí obstarají za kupujícího, čímž se 
celý proces urychlí a kupujícímu to ušetří 
nějaký čas i peníze. Pokud přes veškerou snahu 
neuspějí, ztrácí tí m jen pár dní, nikoliv pár 
týdnů, takže v hledání nového kupujícího 
mohou pokračovat konti nuálně.

Samostatnou kapitolou je samotné sestavení 
kupní smlouvy. V seriózních RK dělají tuto věc 
zásadně právníci, makléř obstarává potřebné 
podklady, čímž šetří prodávajícímu 
i kupujícímu čas a peníze. Vlastní jednání 
o znění kupní smlouvy mezi kupujícím 

a prodávajícím probíhá někdy hladce, 
ale někdy se najdou lidé, kteří chtějí do celého 
procesu vnášet svoje myšlenky, chtějí do smluv 
zapracovat věci, které tam vůbec nepatří. Stává 
se to častěji v případech, kdy je více vlastníků 
nemovitosti  a nemají mezi sebou právě dobré 
vztahy.  Je otázkou někdy i složitých jednání 
mezi prodávajícími a kupujícími, aby se docílilo 
fi nálního znění kupní smlouvy, se kterou budou 
všichni spokojeni a která hlavně nebude mít 
právní vady, pro které by nemohla být 
akceptována Katastrálním úřadem. Věřte, že při 
těchto jednáních je mnohdy účast nestranného 
odborníka nutností  a že jde kolikrát o velmi 
vypjaté situace.

Tak máme podepsanou kupní smlouvu, 
kupující má peníze a co dál? Katastrální úřad má 
30 dní na to, aby na základě Návrhu na vklad 
provedl změnu vlastníka. Do té doby není nic 
jisté – kupující nemá nemovitost a prodávající  
peníze. Může se stát, že si to kupující ještě 
rozmyslí, ale proces přepisu běží, výsledkem 
může být, že nemovitost bude přepsána, 
ale kupující ji nakonec nezaplatí . Nebo kupující

50 Podnikáme

Je jednoduché prodat nemovitost? Průvodce prodejem 
nemovitosti  - 2. část

Další úskalí spočívá ve způsobu fi nancování koupě nemovitosti , zejména je-li potřeba 
získat peníze hypotékou. Pokud si kupující vyřizuje hypotéku sám, může se stát, že se 
až po pár týdnech ukáže, že mu banka hypotéku nedá a prodávající může začít od 
začátku hledat nového kupce.
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Leila Reality
Lenka Zwillingová & Ilona Cepková
+420 777 992 343
www.leilareality.cz
zwillingova@leilareality.cz

by i zaplati l, ale nemovitost nemůže být 
přepsána, protože se vyskytnou překážky 
na straně prodávajícího. Tomu všemu se dá 
předejít celkem jednoduše – úschovou peněz.

Některé RK uschovávají peníze 
na svých účtech, jiné, solidnější, dávají přednost 
advokátní a notářské úschově. Peníze musí být 
vyplaceny po přepisu prodávajícímu, nebo 
vráceny kupujícímu, pokud k přepisu nedojde.  
V této souvislosti  je dobré úschovou ošetřit 
i pozdější zaplacení daně z převodu 
nemovitosti . Pokud by ji toti ž prodávající 
nezaplati l, ze zákona tato povinnost přechází 
na kupujícího.

Dalším krokem je předání nemovitosti , které se 
děje na základě předávacího protokolu, 
ve kterém se vyčíslují stavy měřičů energií, 
stvrzuje předání klíčů, popisují případné závady, 
nebo vybavení nemovitosti  a další náležitosti , 
které mohou mít význam např. při případných 
reklamacích.

Posledním krokem je zaplacení daně z převodu 
nemovitosti . Tomu ovšem předchází 
vyhotovení znaleckého posudku o ceně 
nemovitosti .  Výše daně se určuje z ceny 
odhadní, nebo kupní (sjednané), pochopitelné 
z té, která je vyšší a činí 3 %. Ideální tedy je, 
pokud cena odhadní nepřevyšuje tu kupní. 
Solidní RK se snaží i v tomto svým klientům 
pomoct, domluví (a většinou i zaplatí ) 
odhadce, který příslušný odhad vypracuje. 
RK rovněž vypracuje za klienta daňové přiznání 
a vše podá na fi nanční úřad.     

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

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

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

Volejte 7 dní v týdnu.



AUTOSERVIS
tel.: 606 607 406, info@automalcev.cz 

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

 (parkování v areálu s 24 hod. ostrahou)

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

Máte zájem o svůj článek?

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

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

Telefon:

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

Webové stránky:
www.yeti -studio.cz



Soukromá rehabilitační ambulance Doc.MUDr.Vladimír Kříž s r.o., Kostelec nad Černými Lesy hledá 
zaměstnance na pozici fyzioterapeuta/ky. 

Požadujeme minimální vzdělání v oboru (VOŠ), registrace k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu, zájem o obor, spolehlivost.

Nabízíme dobré platové podmínky, zajímavou pracovní dobu a možnost dalšího profesního růstu. 
Zájemci se mohou hlásit na email: veronyka@seznam.cz, nebo na tel.: 777 858 863 u V.Majerové-
-jednatele společnosti .



54 Podnikáme

Stella Maris
ul. Krále Jiřího 95/26
Český Brod 282 01

+420 604 258 932

www.stellamaris.cz

marie@stellamaris.cz

Při rozjezdu našeho podnikání jsme si vytkli 
za cíl přesvědčit naše zákazníky, že cesta nemusí 
být nutným zlem za účelem dosažení cíle. 
Že k moři nemusí dorazit velkým autobusem 
naprosto ubitá masa lidí ve stylu 
„Účastníků zájezdu“, kdy mají přesně 
vymezené zastávky na návštěvu toalety, že není 
nutné cestovat skoro 2 hodiny na leti ště 
předraženým taxi popř. zde plati t obludnou 
částku za týdenní parkovné proto, aby se člověk 
po odbavení na leti šti  sotva vznesl do vzduchu, 
aby po dvouhodinovém letu absolvoval stejně 
dlouhé martyrium do cílové desti nace. 
A v neposlední řadě není nutné, aby otec rodiny 
po 14hodinové cestě vlastním vozem naprosto 
vysílen padl na následujících 24 hodin s dobrým 
pocitem, že ušetřil takto pár stovek 
do rodinného rozpočtu.

Cesta může být příjemná, šitá na míru 
potřebám jednotlivých cestujících. Je nutno 
zdůraznit, že řidič nese zodpovědnost za své 
zákazníky a snaží se jim cestu zpříjemnit ať již 
poslechem hudby či sledováním videa, popř. 
podáním nápojů. Musí mít dlouholeté 
zkušenosti  s řízením dopravního prostředku 

a rovněž nepřeceňovat své síly. Neméně 
důležitý je i technický stav vozidla a pojištění 
pro případ nenadálých události , což přispívá 
k celkové bezpečnosti  přepravy osob. 
V neposlední řadě je rozhodující i osobnost 
řidiče. Po dobu přepravy se stává členem této 
skupiny. Musí umět odhadnout, jakým způso-
bem vhodně komunikovat se svými klienty.

Naše mikrobusová přeprava osob splňuje tyto 
podmínky beze zbytku. Smluvní přeprava naším 
klimati zovaným vozem Mercedes Benz Sprinter 
pro 8 cestujících se objednává předem 
telefonicky, osobně v naší kanceláři v Českém 
Brodě v ulici Krále Jiřího 95 / 26 či pomocí 
našich webových stránek www.stellamaris.cz. 
Zákazník zná předem kompletní cenu podle 
předchozí dohody. Spolupracujeme též se 
spřátelenými cestovními kancelářemi, které se 
řídí naší fi lozofi í. Nepodléháme však neseriózní 
konkurenci, která láká cestující nejnižšími 
cenami, kterých dosahuje např. úsporami 
na úkor kvalitního servisu vozidel či 
zaměstnáváním nekvalifi kovaných řidičů. 
Bezpečnost a spokojenost našich cestujících je 
naší prioritou.

V dnešní době lidé pořád někam cestují: za prací, 
na dovolenou, za sportem či na kulturní akce. Čím 
dál tí m více se ke slovu dostává individuální turisti ka. 
Pomalu, ale jistě se upouští  od kolekti vních akcí 
zažitých v Čechách od nechvalně známých 50. let. 
Existuje stále víc zájmových skupin či jednotlivců, 
kteří chtějí cestovat „po svém“.

Cestujeme mikrobusem



•	 Prodej autodílů na všechny vozy
•	 Thule Partner
•	 Prodej nosičů jízdních kol
•	 Střešní boxy

www.automotovelo.cz

AutoMotoVelo
VŠE PRO JÍZDNÍ KOLA A AUTOMOBILY

Po - Pá    8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
So        8:00 - 11:00

Po - Pá    9:00 - 18:00
Út        9:00 - 20:00
So        8:00 - 12:00

Sleva na letní oblečení 40% - 50%

Sleva za vysvědčení 10% na kola

Suvorovova 136
Český Brod

obchod@automotovelo.cz
telefon: 321 622 428

Prodej a servis jízdních kol - www.servis-kol.cz

Půjčovna ThuleNově!



Nové fasádní a míchací centrum

neomezené množství barev


