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Finále  
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Leckdo z nás, našich blízkých či kolegů byl drsně 
promočen přívalem mocného živlu, i když Brod 
Český dopadl ve srovnání s nedalekým okolím 
vlastně báječně. Tentokrát. Možná si mnozí po-
myslí, zdali by nebylo lépe, byly-li by naše širé 
lány řepky či kukuřice zpestřeny remízky, mezi-
čkami…

Tradičnímu zájmu občanů se přes vrtochy mati č-
ky přírody opět těšilo setkání Fórum 2013. Tam, 
ale i třeba na kontrolním dnu stavby polňačky 
u Štolmíře, jsem si znovu připomněl, jak je dů-
ležité umět se společně bavit. Můžeme mít roz-
ličné úhly pohledu, různé zájmy, můžeme občas 
zvýšit hlas, ale neměli bychom přestat komuni-
kovat. Nejlépe vstřícně a tvořivě. S nadhledem 
i dostatečnou prozíravostí . Nemalou řádku věcí, 
na něž zaděláváme dnes, si budeme vychutná-
vat ještě po čtvrtstoletí . Proto je dobré, když se 
je pokoušíme vidět společně.

Ke společnému popovídání pomáhají i událos-
ti  již téměř tradiční. Třeba plavení netradičních 
uměleckých předmětů po Šembeře. Začalo jako 
happening studentů pražské pajdy při umělec-
kém sympóziu Město jako park 2010. Letos již za 
účasti  žáků místní ZUŠky a dalších tvořivých dětí  
i zvědavých rodičů se to kolem Šembery hemži-
lo jako v mraveništi . Podobně živo bylo také při 
vernisáži výstavy Na plotě.

Konečně náladovost období před prahem 
prázdnin a dovolených mohu doplnit i lehce 
nostalgickou atmosférou loučení v našem kině. 
Asi naposled se roztočil 35 mm fi lmový kotouč 
v promítačce Dresden D2. Překonaná technika 
ustupuje novému vybavení a všichni věříme, že 
v obnoveném prostředí kina se na podzim se-
tkáme nejen při klubové projekci, ale taky na 
koncertě, přednášce, besedě či divadle. A že 
nepotrvá dlouho a budova se dočká i nového 
kabátu.

Aleš Kašpar

Finito, fi niš - prostě máme za sebou další milník, mezník nebo aspoň patník či mnohé 
padlé kameny ze srdcí. Vrcholí období radostného skládání účtů, jak s oblibou říkal před 
zkouškou pan doc. Novák. Naše dítka, ale nejen ta, jsou, či vbrzku budou vysvědčena, 
odmaturována, promočena.
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Práce u nádraží jsou prakti cky dokončené. 
Kolem 20. června proběhne kolaudační řízení 
na dopravním terminálu a parkovišti . Do té 
doby by měly být hotové veškeré práce včet-
ně nové zídky u jasanu před nádražní budo-
vou. 

Po schválení obchvatu zastupitelstvy okol-
ních obcí se znovu rozjíždějí práce na územ-
ním plánu. Na podzim by mělo proběhnout 
veřejné projednávání a projednaný návrh by-
chom chtěli v příští m roce předložit ke schvá-
lení zastupitelstvu města. 

Zastupitelstvo města schválilo pojmenová-
ní dvou nových ulic Na Kuti lce a U Kapličky 
a kvůli odstranění duplicit přejmenování dal-
ších dvou ulic (Sportovní v Liblicích na U hřiš-
tě a Za Drahou na U Dráhy).

Byla vydána nová směrnice o vydávání mě-
síčníku Českobrodský zpravodaj a vyhlášeno 
výběrové řízení na dodavatele těchto služeb.

Rada města schválila umístění vývěsních ta-
bulí projektu Venkovská tržnice Regionu Po-
šembeří v Českém Brodě.

Rada města schválila zadávací dokumentaci 
na zateplení škol ZŠ Žitomířská a vyhlásila 
výběrové řízení na zhotovitele. Zároveň sou-
hlasila s vyhlášením výběrového řízení na do-
davatele prací na projektu Výměna oken v ZŠ 
Tyršova.

Rada města schválila rozdělení fi nančních 
prostředků na opravy fasád. Viz webové 
stránky města www.cesbrod.cz.

Město prodloužilo nájemní smlouvu s GE 
Money Bank o dalších pět let.
 
Úvodní část „blátění“ neboli omítání slamě-
ného domku v proměňující se zahradě MŠ 
Kollárova proběhlo první červnový víkend. 
Další vrstva bahýnka na domku přibude 
uprostřed června.

Proběhlo výběrové řízení na dodávky prací na 
projektu „Zlepšení mikroklimati ckých podmí-
nek a revitalizace zeleně města Český Brod“. 
Vítězem se u pěstební části  stala společnost 
Zahradní architektura Marti nov s cenovou 
nabídkou 1,491 mil. Kč a vítězem výsadbové 
části  pak společnost KHL-EKO s nabídkovou 
cenou 2,722 mil. Kč. 

Město nabízí k prodeji tři byty ve věžáku č. p. 
1256 v Palackého ulici o velikosti  1+1 a 42 m², 
formou obálkové metody s minimální cenou 
900 ti síc Kč. V případě vašeho zájmu žádejte 
další informace z odboru rozvoje u paní E. Su-
chanové na e-mailu: suchanova@cesbrod.cz 
nebo na tel. 321 612 153.

Havárie kanalizace v Bulharské ulici již byla 
odstraněna a silnice dostala nový asfaltový 
povrch.  

Ve Štolmíři bude do konce července vybudo-
vána a předána do užívání nová polní cesta 
P9 vedoucí podél Štolmířského potoka ve 
směru k soutoku s Kounickým potokem.  

Začátkem června proběhlo v Anně - domově 
pro seniory Fórum města 2013, které stano-
vilo priority města pro další rok. Více uvnitř 
čísla nebo na www.cesbrod.cz.



Fórum města 2013                                      
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Vedení města pozvalo občany na veřejné projednání nejpalčivějších problémů, které 
byly označeny na loňském Fóru města.  Fórum bylo pořádáno pod zášti tou a podle me-
todiky Národní sítě zdravých měst MA 21. V pondělí 3. června se v podvečerních hodi-
nách sešla v prostorách Anny Český Brod skupina obyvatel, kterým není život ve městě 
lhostejný. 
Jako v minulých letech byly do projednávání za-
hrnuty tyto oblasti :
• Bydlení, vzhled města, životní prostředí 

a zeleň
• Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní 

ruch a památky
• Bezpečnost, řízení rozvoje, správa města 

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

času
• Zdravotní a sociální služby
• Vzdělávání
• Doprava

Účastníky večera přivítal Ing. Aleš Kašpar a sta-
rosta Bc. Jakub Nekolný. Následovala prezen-
tace vedoucích z jednotlivých odborů města 
a zástupců komisí. Odbor tajemníka prezentoval 
oblast PR a kultury, odbor vnitřních věcí před-
stavil svou důležitou úlohu v chodu úřadu, dále 
byl odprezentován nový územní plán. Velice za-
jímavá byla i prezentace Cyklogenerelu Bc. Mar-
ka Binka, která zaujala všechny cyklonadšence. 

Navázala prezentace z odboru dopravy o připra-
vovaných dopravních opatřeních, odbor sociál-
ních věcí představil Komunitní plán sociálních 
služeb 2012 - 2014, Ing. Vodička ze životního 
prostředí okomentoval prezentaci Naplňování 
českobrodských vizí aneb Ohlédnutí  za třetí m 

rokem. Poslední prezentací byly realizované 
a připravované investi ce města, kde určitě nej-
nákladnější a Českobroďáky vítaná je dokon-
čená rekonstrukce přednádražního prostoru. 
Vzhled nově upravených ploch nyní důstojně 
reprezentuje tvář města v očích příchozích i ná-
vštěvníků.

Které otázky dostaly prioritu?
1. Generel Kuti lka - více projektů pro využití , 
2. Rekonstrukce technologie školní jídelny,
3. Stav komunikací ve městě a měst. částech,
4. - 5. Oprava střechy v domově Anna, 
4. - 5. Veřejná sportoviště přístupná komukoliv, 
6. Koncept efekti vního fungování Městské po-
licie, osobní bezpečnost a problemati ka drog, 
7. Příjmy z loterií v rozpočtu města důsledně 
rozdělovat na činnost, provoz a investovat do 
oblastí  kultury, sportu, neziskových organizací, 
8. - 10. Ubytovna pro matky s dětmi v nouzi, 
8. - 10. Majetkové řešení hřiště u 1. ZŠ, 
8. - 10. Biotop – koupací jezírko.

Zdenka Bočková, IC Český Brod
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Cílem rekonstrukce je připravit prostor hlediště 
a jeviště tak, abychom mohli všem budoucím 
účinkujícím nabídnout odpovídající technolo-
gické vybavení. Nyní probíhá výběrové řízení na 
dodavatele technologií scénického divadelního 
osvětlení a komplexního ozvučení sálu. 
Zároveň připravujeme rozšíření jeviště a instala-
ci nových texti lií a jevištní techniky, která umož-
ní zavěšení kulis do prostoru jeviště. Všechny 
tyto úpravy nám umožní přeměnit kinosál 
na malé městské divadlo. 

Pro účely fi lmové projekce, i když spíše již jen 
klubového charakteru, bude instalován digitál-
ní projektor a nové spouštěcí promítací plátno. 
Všechny tyto úpravy by měly začít spolu se za-
čátkem letních prázdnin a měly by být hotové 
do začátku nového školního roku. V říjnu chce-
me otevřít sezonu plnou zajímavých kulturních 
zážitků již v novém sále.

Ing. arch. Dominik Landkammer, odbor rozvoje

Město Český Brod připravuje rekonstrukci sálu bývalého kina Svět na multi funkční sál, 
kde bude možné pořádat široké spektrum kulturních akcí. Na rekonstrukci se podařilo 
získat dotaci 450 ti s. Kč z MAS Pošembeří, která by mohla pokrýt až 50 % celkových 
nákladů. Zbylou částku zaplatí  město Český Brod. 

Z kinosálu bude po prázdninách multi funkční sál               

nevstupujte do lesních porostů             
Kvůli vydatným dešťům, které přinesly minulé dny, je nyní riziko samovolného pádu stromů 
značné. Půda je podmáčená a nedokáže v některých případech udržet strom ve stabilní po-
loze. Nehledě na to, že může přijít i poměrně slabý vítr a v tom případě se toto riziko výrazně 
zvyšuje. Z těchto důvodů byla uzavřena silnice ze Zahrad do Doubravčic a také do Kostelce n. 
Č.l. (Truba u Kostelce n. Č.l.). Občany tedy nabádáme, aby v následujících dnech do lesních 
porostů i na lesní cesty raději vůbec nevstupovali nebo nevjížděli, zejména kvůli vlastní bez-
pečnosti . Tato výstraha bude plati t do odvolání, ale minimálně do 10. června.
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• Zahajovací jízda na kolečkových bruslích, 
koloběžkách a jiných „přibližovadlech“ 
z přednádraží s cílovým špekáčkem v zahra-
dě gymnázia.

• Hon na Široka – skautský oddíl si připravil 
netradiční soutěž – v podvečer se zjeví Ši-
roko, kdo ho v přítmí odhalí? 

• Geocaching – nadšenci z Českobroďáku 
uschovali zajímavé cache v nejbližším okolí. 
Kdo tento druh rodinné vícegenerační zá-
bavy nezná, může získat cenné zkušenos-
ti . Pokud chcete chodit na výlety a nevíte 
kam, je pro vás geocaching to pravé.

• Nordic walking – chůze s norskými holemi 
– zkušení instruktoři nás seznámí se všemi 
zákoutí mi této činnosti . Půjčíme vám hole, 
vyzkoušejte si procházku okolo Šembery.

• Cvičení v Hálově zahradě – cvičíte sami 
a nejste si jistí , zda cvičíte správně. Odborní 
lektoři vám poradí: Jak? Jak často? Jaké cviky? 

• Velké fi nále na Kuti lce – sobotní odpoledne 
plné sportovních akti vit pro všechny gene-
race zakončené tancem a posezením pod 
širým nebem. Vyhodnocení sportovních 
turnajů, ceny pro všechny akti vní účastníky. 

Iveta Librová

Rozhýbejme město                                              
Týdenní akce Město v pohybu nabývá reálných rozměrů. Určitě stojí za to si již nyní do 
kalendáře poznamenat například tyto akti vity.

V kategorii sportovního aerobiku jednotlivkyně 
se podařilo vybojovat místo ve fi nále Lucince 
Blažkové. Ve dvojicích si postup zasloužili Marek 
Šubert a Lenka Lišková. A v trojicích máme do-
konce dva zástupce tým Eliška Majerová, Lucka 
Blažková a Míša Kleinová (6 - 8let) a tým Tereza 
Strejčková, Veronika Vomáčková a Karla Pohlová 
(9 - 11let). 

Jak fi nále dopadlo a více o naší činnosti  se mů-
žete dozvědět na stránkách www.corridoor.cz.

Eliška Strakošová

Během jarní sezóny jsme se zúčastnili mnoha závodů, zažili jsme chvíle radosti  z vítěz-
ství, zklamání z proher, slzy smutku i štěstí .  Všechny naše sportovní týmy se dokáza-
ly probojovat do fi nále celorepublikové soutěže Mistry s Mistry, které se bude konat 
15. června v Praze. Už samotná účast ve fi nále je našim velkým vítězstvím, protože kon-
kurence je opravdu obrovská. 

Závodní sezóna aerobiku jde do fi nále!
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Představujeme Vám autora fotografi í 
prázdninové výstavy v galerii Šatlava 
„Stavby v běhu staletí “, pana Václava Ví-
covského, který se narodil a žije v Úvalech 
od roku 1948. Po ukončení úvalské školy, 
absolvování českobrodského gymnázia 
a ekonomické školy nastoupil do PZO Pra-
goexport, kde pracoval deset let. V tomto 
období se začíná ve volnočasových akti vi-
tách věnovat svému koníčku – fotografo-
vání. 

Ve svém dalším zaměstnání ve Státní bance čes-
koslovenské se zapojuje do práce fotokroužku. 
Své snímky vystavuje v rámci společných výstav. 
Po roce 1993, kdy vzniká Česká národní banka, 
má v galerii G i svoje autorské výstavy. Jeho fo-
tografi e jsou oti štěny v různých časopisech. 

Ke svým zájmům o cestování a fotografování 
řekl:

„K cestování mě vedli rodiče a k fotografování 
otec. Pamatuji si i název prvního fotoapará-
tu – Beirete. Černobílé fotky vznikaly doma ve 
fotokomoře. Později jsem si pořídil zrcadlovku 
Prakti cu MTL 5, začal cestovat se svojí rodinou 
a navíc i fi lmovat osmičkovou kamerou na vý-
chodoněmecké fi lmy ORWO. K barevným fo-
tografi ím, nejraději na materiál FUJI, přibyly 
i diapoziti vy. Skříně se začaly zaplňovat fotoalby 
a i v éře digitální fotografi e uchovávám obrazo-
vé vzpomínky elektronicky i v papírové formě. 
V současné době fotografuji digitální zrcadlov-
kou Canon EOS 400D. Láska k cestování trvá 
i v důchodovém věku a těším se na další cesty.“

Prostor galerie Šatlava je otevřen na požádání 
v Informačním centru v rámci provozní doby IC, 
vstup zdarma. Výstava potrvá od 1. července do 
23. srpna 2013, jste srdečně zváni.

Zdenka Bočková, IC Český Brod

Pozvánka do galerie Šatlava                               
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noc 2. června byla pro občany Českého Brodu různě dlouhá…         

Pro obyvatele poblíž Šembery to byla noc velmi krátká, se svítáním přišla do České-
ho Brodu přílivová vlna říčky Šembery, ze které se stala dravá řeka. Pamětníci pátrali 
v paměti , kdy se něco podobného Brodu přihodilo. 
Pro obyvatele ohrožených oblastí  však již začal 
boj s časem, aby co možno nejlépe ochránili svá 
obydlí. Do záchranných akcí se postupně zapoji-
li vodohospodáři z odboru životního prostředí, 
hasiči, TS Český Brod, MP Český Brod a další 
dobrovolníci. Po prvním náporu a nezbytných 
opatřeních se na radnici sešla povodňová komi-
se. Voda v Šembeře začala opadávat, na scénu 
však přišly problémy se spodní vodou. Vracíme 
se k osudné neděli prostřednictvím rozhovoru 
s vedoucím odboru životního prostředí Ing. Ros-
ti slavem Vodičkou a ředitelem TS Ing. Mirosla-
vem Krulišem. 

Ing. Vodička - V neděli 2. června ráno mi volala 
kolegyně bydlící vedle Šembery, že mají zato-
penou nemovitost, zda o stavu na Šembeře ví 
povodňová komise a jaká bude činit opatření? 
Povodňová komise s ohledem na předchozí stav 
vody a předpověď počasí nebyla svolána a vo-
doprávnímu úřadu, který zajišťuje povodňovou 
ochranu v době mimo povodně, nebyly předpo-
vědní službou předány žádné informace o hrozí-
cím nebezpečí. 

Okamžitě jsme zareagovali na nastalou situaci, 
požádali o pomoc hasičský záchranný sbor a za-
jisti li techniku a prostředky (traktor, bagr, pytle, 
písek) pro snížení následků povodně. Po chvíli 
se na místo dostavili i pracovníci TS, kteří pomá-
hali s pytlováním a roznášením pytlů. 

Po provedení prvního zásahu byly kontrolovány 
mosty a další kriti cká místa na toku, zda nedo-
šlo k jejich ucpání splavenými předměty. MP 
byla vyslána podél Šembery s úkolem zjisti t, 
v jakém rozsahu jsou zasaženy další nemovitosti  
a zda někdo nepotřebuje bezprostředně pomoc. 
Kromě Šembery byl sledován stav hladiny i na 
Jalovém potoce a byli kontaktováni a informo-
váni starostové obcí, ležících níže po toku. Poté 
jsme svolali povodňovou komisi, kde byly zre-
kapitulovány dosavadní kroky, dohodnuta další 
opatření a dozor nad stavem vody. Dále byly 
zjišťovány povodňové škody a lidem posti ženým 
povodní nabídnuta pomoc. 

Rád bych upozornil na uzavření silnic v celých 
Dolánkách, mezi Zahradami, Doubravčicemi 
a Truby. Díky silnému podmáčení pozemků do-
chází k vývratům stromů a nebezpečí poškození 
zdraví je velmi vysoké. Doporučuji celé území 
Dolánek nenavštěvovat!

Na úplný závěr si neodpustí m trochu fi losofi e. 
Nedělní povodňová epizoda nám ukázala, že 
nemůžeme spoléhat na naši prozíravost. Nevě-
řili jsme, že by Šemberou mohlo téct tolik vody. 
Nevěřili jsme, že by rybník ve Štolmíři mohl hro-
zit přetečením, nevěřili jsme, že Jalový potok 
přeteče. Postavili jsme si domy u vody, nemáme 
kanalizační svody opatřené zpětnými klapkami, 
nejsme připraveni na případné vzedmutí  hladi-
ny, takže nám teče do domů dveřmi i okny. Měli 
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bychom se zamyslet, zda si příroda nezaslouží 
více respektu a snažit se připravit na její rozma-
ry.

Ing. Kruliš - Z hlediska plnění povodňových 
opatření a likvidace následků povodní a škod v 
Českém Brodě a Liblicích je třeba více začlenit 
TS do této činnosti . Zvláště nákupem dostateč-
ného množství pytlů pro pytlování, které budou 
k dispozici přímo v TS a vybavením této organi-
zace výkonným čerpadlem. Také více informací, 
zvláště kolik času zbývá na provedení těchto 
opatření. 
 
Po obdržení informace od starosty města o kri-
ti cké situaci v ulici Nábřežní 2. června byli pra-
covníci TS do 40 minut na místě se svojí tech-
nikou. Součinnost s dovozem písku (p. Sklenář) 
byla skvěle zvládnuta vedením povodňové komi-
se. Projevil se nedostatek pytlů pro zabezpeče-
ní bytových domů. Po celý den až do pozdních 

nočních hodin byla zajištěna ze strany TS součin-
nost s MP i vedením města. Je třeba také ocenit 
spolupráci dobrovolníků z řad občanů, zejména 
skautů. Dle mého názoru při dostatečném počtu 
pytlů je v silách těchto lidí dokonale zvládnout 
součinnost a zabezpečit majetek osob v kriti c-
kých částech Šembery.

Pavel Janík

Konkrétně se jedná o následujících šest ulic:

1. slepou ulici kolmo ústí cí do ulice Jiřího Wol-
kera poblíž křížení s ulicí Palackého a ben-
zínové stanice,

2. ulici na proti lehlé straně vedoucí opět od 
ul. Jiřího Wolkera kolmo na ulice Franti ška 
Macháčka a U Studánky,

3. ulici vedoucí kolmo vlevo na konci ulice 
Sportovní v oblasti  Na Malém vrchu,

4. ulici ve Štolmíři k bývalému statku kolmou 
k ulici Českobrodské (prodloužení ulice 
K Lukám),

5. slepou ulici ve Štolmíři naproti  odbočky do 
ulice Ke Škole,

6. s ní nejbližší rovnoběžnou slepou ulici smě-
rem na Černíky.

Město chce dát prostor i návrhům občanů. Má-
te-li zájem se zapojit, zašlete prosím své návrhy 
do 15. září 2013 buď na podatelnu městského 
úřadu nebo na e-mail cesbrod@cesbrod.cz. An-
keta bude zveřejněna i na webu města. Návrhy 
projednají poradní orgány rady a po doporučení 
rady o nich rozhodnou zastupitelé města.

Ing. Aleš Kašpar

jak pojmenujeme ulice
Jednou z řady pravomocí zastupitelstva města je také rozhodovat o názvech ulic. V sou-
vislosti  se zákonnými změnami tak do konce roku 2013 dojde ke změně názvů některých 
ulic a k novému pojmenování těch dosud nepojmenovaných. 

Stavební úpravy v okolí nádraží fi nišují  
S dokončováním stavebních prací v okolí nádraží byl od 1. června zahájen zkušební pro-
voz pro veškerou dopravu v rozsahu celé stavby. Termín zkušebního provozu je od 1. do 
30. června 2013. O zprovoznění parkovacích ploch budete postupně informováni (do té 
doby bude v provozu dočasné parkoviště z ulice Jana Kouly). Děkujeme všem za pochopení 
a ohleduplnost.



Dětské léto na malechově           
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První setkání se konalo v neděli 19. května a vy-
stoupili právě brodivadelníci se svou hrou nazva-
nou „Loupežnická“. Nutno podotknout, že BRO-
DIVADLO odehrálo premiéru na svém novém 
divadle, které stojí na pevných základech 200 
let staré a pěkně malované chalupářské truhly. 
Součástí  představení bylo ozvučení, které skýta-
lo kvalitu zvuku i v posledních řadách. Předsta-
vení končilo tí m, že ze zlých loupežníků se stali 
hodní, kteří rozdávali dětem dárky a sladkosti , 
což vzbudilo radost ve tvářích všem nejmenším. 
Počasí příznačně vybízelo vyrazit s rodinkou prá-
vě na podobnou akci, a tak se návštěvníků sešlo 
kolem stovky. Vstupné bylo dobrovolné. Děti  
i dospělí se bavili, jak se patří, dokonce i nový 
venkovní dětský koutek zažil svou premiérovou 
zatěžkávací zkoušku a obstál. 

Další představení v průběhu června až srpna 
by měla obstarat divadla Romaneto, Emillion 
a Petrpaslíkovo divadlo. 

Veškeré info lze nalézt na nově zprovozněných 
webových stránkách www.brodivadlo.cz nebo 
na stránkách www.pizeriamalechov.cz. 

Vrcholem celého léta by měl být již pátý ročník 
festi válku Brodivadlo (sobota 31.8.), který se 
bude skládat z loňského roku osvědčené kon-
cepce a to odpolední část věnovaná především 
dětem, podvečerní divadelní představení a ve-
černí koncert tentokrát Xaviera Baumaxy, který 
přiveze i ukázky z nového alba. 

Pořadatelé se každým rokem snaží o netradiční 
doprovodné akti vity, jak má příznačně festi val 
uvedeno ve svém podnázvu „festi val netradič-
ních zážitků“ a možná i proto letos pořadatelé 
jednají o tom, že by před historické hradby byl 
přistaven obří londýnský autobus – double dec-
ker a také o živé simulace Jukeboxu, kde muzika 
není pouštěna z média, nýbrž ji prezentuje živá 
kapela umístěna uvnitř boxu namísto strojku. 
Součástí  festi válku budou opět zastavení s ce-
nami v cíli. Svůj koutek bude mít již tradičně 
městské garda, která umí zabavit návštěvníky 
akti vitami, které nejsou jen tak někde k vidění. 
Další detaily programu budou pořadatelé při-
nášet postupně na svých webových stránkách 
a letácích.

Petr Fořt

Českobrodský loutkoherecký spolek v letošním roce přidal ke svému tradičnímu festi -
válku, který se už 4x konal za historickými hradbami, další akce a to v příjemném za-
hradním prostředí restaurace Na Malechově. Každý měsíc tu proběhne vždy v neděli 
odpolední představení pro děti . 



Občanské sdružení Českobroďák se nezabývá pouze bezpečností  na Českobrodsku. 
V tomto článku se ohlédnu za některými nedávnými akcemi. 

Českobroďák a jeho akti vity                         

Na konci roku 2012 proběhl Kurz 1. pomoci pro 
veřejnost. Přednášejícím byl záchranář RZS Stře-
dočeského kraje. Přítomné učil základní prvky 
první pomoci při nálezu zraněného, kontrolu 
a zajištění životních funkcí, ošetření krvácení 
a zlomeniny, pomoc při bezvědomí, resuscita-
ci, přiložení tlakového obvazu, dlahy, nepřímou 
srdeční masáž a další. Tento kurz byl realizován 
také na všech základních školách v Českém Bro-
dě, kdy byli proškoleni žáci II. stupně. Naposledy 
tomu bylo v dubnu 2013 v 1. ZŠ Žitomířská. Kurz 
byl natolik úspěšný, že jej 15. května absolvoval 
i celý pedagogický sbor, kterému tí mto děkuje-
me za spolupráci.    

Počátkem tohoto roku jsme připravili seminář 
Sebeobrany pro ženy. Účastnice se dozvěděly 
spoustu informací, především jak se vůbec ne-
dostat do rizikové situace, při které je nutno po-
užít tvrdé obrany vlastní osoby či svých blízkých. 
Přítomné ženy si vyzkoušely zacházení s cvičným 
slzným plynem, údery na citlivá místa, apod.

V lednu se také konaly v českobrodské Soko-
lovně první zkoušky dětí , které navštěvují oddíl 

Sebeobrany Český Brod. Z početné dětské zá-
kladny se zkoušek na „bílé tričko“ zúčastnilo 17 
nejzkušenějších bojovníků a bojovnic ve věku 
od 5 do 12 let. Do výčtu obranných a bojových 
technik patřily např. přímé údery, obrana proti  
škrcení a základní páky na zápěstí .

V březnu proběhly dvě osvětové akce pro senio-
ry z Českobrodska na téma Bezpečnost a krimi-
nalita páchaná na seniorech. Českobroďák hod-
lá oslovovat i starší generace, neboť jsou čím dál 
častěji terčem útoků pachatelů. 

Dále byly realizovány temati cky zaměřené Poby-
ty v přírodě pro děti  do deseti  let, Karneval pro 
děti  a dospělé, zábava Rej andělů a čertů nebo 
Pálení čarodějnic. 

Děkujeme amatérskému divadlu ČOUD, kte-
ré darovalo našemu sdružení výtěžek 8 ti s. Kč 
z představení Dívčí válka. Část byla použita pro 
charitati vní účely, sbírku pro Maxima a část na 
další akce sdružení. 

Již dnes si Vás dovoluji pozvat na 3. Dětský 
branný den v sobotu 14. září v parku v Českém 
Brodě. Pokud chcete pomoci, napište na email: 
info@ceskobrodak.cz nebo zavolejte na tel. 774 
200 158. 

Více informací na www.ceskobrodak.cz nebo na 
našem facebooku.  

Mgr. Jiří Havlíček, o.s. Českobroďák
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Ve středu 22. května se konalo oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů v Kolíně. 
Soutěž vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP ve spolupráci s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 
V mladší kategorii bylo přihlášeno 12 družstev 
a ve starší kategorii se účastnilo 10 družstev.  
Oblastního kola se opět zúčastnily děti  z České-
ho Brodu ze ZŠ Žitomířská. Čtyřčlenná družstva 
byla tentokrát dvě. Jedno družstvo patřilo do 
mladší kategorie - Adéla Vaňková, Marti na Za-
jíčková, Štěpán Zouzal, Marti n Hnulík a druhé 
družstvo do starší kategorie - Eliška Ryslová, Te-
reza Štosková, Jakub Svoboda, Ondřej Řípa. 

Týmy vedl zkušený pan učitel Mgr. Jiří Chvojka. 
Družstvo mladších dětí  skončilo ve své kategorii 
na sedmém místě. Družstvo starších dětí  skonči-
lo na krásném druhém místě. Tradiční disciplíny, 
ve kterých se soutěžilo: jízda zručnosti , jízda na 
dopravním hřišti , testy z pravidel silničního pro-
vozu, první pomoc.

Tímto bych chtěla děti  moc pochválit za vzornou 
reprezentaci města. Panu učiteli J. Chvojkovi 
děkuji za trpělivost a čas, který dětem věnuje. 
Město Český Brod si velmi váží úspěšné repre-
zentace našich dětí . 

Ing. Šárka Jedličková, fi nanční odbor

Dopravní soutěž mladých cyklistů               

Naše škola je zapojena do projektu EU - peníze školám. Celková dotace pro naši školu 
tvoří necelé 2 miliony korun. 
V rámci projektu tvoří naši učitelé celkem 1200 
digitálních učebních materiálů. Materiály jsou 
převážně prezentace k učivu, interakti vní hodi-
ny, ale i video soubory, které žáci mohou využí-
vat při výuce. Všichni učitelé, kteří jsou do pro-
jektu zapojeni, mají možnost využívat moderní 

počítačovou techniku, která byla z fi nancí pro-
jektu zakoupena. Hodiny obohacené moderní-
mi formami vyučování se žákům velice líbí. 

V současné době připravujeme výběrové ří-
zení na dotykové tablety. Škola by tak získala 
20 dotykových tabletů a projektory do větši-
ny tříd. Od září příští ho školního roku bychom 
tak měli obohati t výuku o další moderní prvek. 
Vzdělávání na dotek je jedním z posledních tren-
dů v moderním školství. Chceme tak žákům při-
blížit poznatky ještě více. Snažíme se, aby výuka 
na naší škole byla moderní a zábavná.
  

Mgr. Jiří Slavík, ZŠ Žitomířská

eu - peníze do škol



Až do 20. června jste v Galerii K mohli navští vit výstavu barevných grafi k známého ma-
líře a ilustrátora Tomáše Bíma. Prázdninová výstava, která začíná 25. června, nabídne 
někdy poeti cký a někdy syrový pohled na východ Evropy v černobílých fotografi ích Mar-
ti na Wágnera.
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Výstava v Galerii K ukáže „Kde začíná evropa“       

Marti n Wágner již od dětství toužil po návštěvě 
bývalých zemí Sovětského svazu, zatí m se mu 
to povedlo již 30krát a fotografi e zde pořízené 
mu vynesly několikrát ocenění ve významné 
soutěži Czech Press Photo. Fotografoval v mís-
tě bývalých sovětských gulagů, vulkanology na 
Kurilských ostrovech, transsibiřskou magistrálu, 
sibiřské pastevce sobů, velrybáře na Čukotce či 
zamrzlý Bajkal.

Sám k cyklu „Kde začíná Evropa“ říká: „Ruská 
hranice mezi Asií a Evropou je nezřetelná. Ani 
fotografi cky ji není snadné vymezit. Nejen na se-
veru platí , že kdo se nepostará o vlastní zábavu, 
odsoudí se k nudě. Průmyslový jih Uralu střídají 
stovky kilometrů pustých stepí. Pokaždé však 

potkáte stejné automobily, podobná dřevěná 
venkovská stavení a ve městech bloky stejných 
panelových domů. Do Moskvy je daleko, ale její 
televizní programy tu dosti hnou kdekoho. Sym-
boly ruské svrchovanosti  se ovšem nejokázaleji 
ukazují právě na Kavkaze, kde je separati smus 
nejsilnější.“

Výstavu můžete navští vit až do konce srpna. 
Více na www.galeriek.cz. 

Pavel Fuchs, Galerie K
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V dubnu jsme v Českém Brodě přivítali skupinu studentů z Meranier-Gymnázia Lich-
tenfels (MGL) v Bavorsku. Vloni jsme gymnázium navští vili my a strávili tak příjemný 
týden v německých rodinách. Tentokrát jsme vymysleli zajímavý program pro bavorské 
studenty my. Nejprve jsme však museli zorganizovat sami se svou rodinou program na 
víkend. Nakonec jsme se shodli, že bude nejlepší, když uspořádáme něco společně.

Studenti  z Lichtenfelsu opět navští vili Český Brod 

Na neděli jsme naplánovali návštěvu vodního 
světa v Kolíně, následně bowling v Praze a na 
závěr dne menší posezení. V týdnu už se o celý 
německý kolekti v a jejich výlety staraly převáž-
ně naše paní učitelky. My jsme bohužel museli 
do školy a každý z nás se společně se skupinou 
německých studentů zúčastnil jednoho z výle-
tů, abychom si procvičili a zlepšili své jazykové 
znalosti .

V průběhu týdne studenti  navští vili řadu zajíma-
vých míst. V pondělí ráno je přivítal náš pan ře-
ditel a den pokračoval výletem do Prahy a pro-
hlídkou Židovského města. V dalších dnech byly 
na programu výlety do Kutné Hory, Poděbrad 
a ještě jednou do Prahy, tentokrát na Petřínskou 
věž a do zrcadlového bludiště. Nejvíce se ně-
meckým studentům líbila návštěva alchymisti c-
ké dílny v Kutné Hoře a exkurze v poděbradské 
sklárně. Ve čtvrtek jsme se rozloučili při společ-
né večeři v „Liďáku“, kde jsme uplynulý týden 
zhodnoti li a příjemně zakončili. 

Návštěvu studentů z Německa v Českém Brodě 
hodnotí me velice poziti vně, se studenty jsme 

si čětšinou „padli do oka“ a udržujeme i nadá-
le přátelské kontakty. Výměnný pobyt se letos 
konal již po 21. Naši i němečtí  pedagogové mají 
s organizací pobytů pro studenty dlouholeté 
zkušenosti , vše začalo v roce 1992, ale i přesto 
byl celý týden pro nás všechny náročný a občas 
i vyčerpávající.

Velké poděkování patří všem, kteří se na orga-
nizaci akce podíleli. Především hlavní organi-
zátorce paní učitelce Kantové, dále Čechové, 
Kallupové, Zapalačové, vedení naší školy, lich-
tenfelským pedagogům, ale i našim rodičům, 
kteří nám účast na této akci umožnili. Chceme 
poděkovat též Městskému úřadu Český Brod 
a Česko-německému fondu budoucnosti  za fi -
nanční podporu celé akce. Nám studentům se 
výměna velice líbila a doufáme, že se tato tra-
dice bude i nadále udržovat, abychom mohli 
nejen zdokonalovat své jazykové znalosti , ale 
i poznávat život našich sousedů.

K. Kliková, M. Balvínová, 
5A, Gymnázium Český Brod
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V květnu skupina německých a českých studentů partnerských gymnázií v doprovodu 
instruktorů sjela řeku Ohři. 
Od gymnázia až do příjezdu do Kynšperka nad 
Ohří nás provázelo slunečné počasí. Naším prv-
ním tábořištěm se stal kemp na Šabině. Vedle 
kempu je protržený jez, jenž pro nás byl hned 
při první odpolední projížďce „osudný“. Díky 
krásnému počasí nám ale naštěstí  všechny věci 
rychle uschly.
 
Další den dopoledne nás čekal úsek Ohře mezi 
Kynšperkem a Šabinou. Zpestřením bylo porá-
žení soušek na večerní táborák a převoz dřeva 
v lodích do kempu. Po příjezdu do tábořiště 
na nás čekala německá skupina šesti  patnác-
ti letých studentů a dvou instruktorů. Němec-
ká skupina byla o poznání šikovnější, a tak jim 
výcvik na protrženém jezu nedělal problém. Po 
obědě jsme za stále slunečného počasí vyjeli po 
řece do Sokolova, cestou nám vedoucí ukázali 
zatopený velkolom. Večer jsme se všichni sešli 
u ohně, kde dlouho do večera probíhala česko-
-německá debata. 
 
V pátek ráno nás překvapil liják, a tak jsme sba-
lili všechny věci a odjeli auty na prohlídku hradu 
Loket. Pršet přestalo až po příjezdu do kempu 
v Radošově. Mezití m, co nám usychaly stany 
a všechny mokré věci, vyrazili jsme na další vo-
dácky zajímavý úsek řeky, do Stráže na Ohři. Ve-
čer nám vedoucí uvařili „eintopf“ z přivezených 

konzerv a někteří večeři dovršili ještě opečený-
mi špekáčky. Poté se všichni odebrali do stanů, 
pádlování nás přece jenom unavilo.
 
Počasí v sobotu ráno se podobalo tomu páteč-
nímu, neodradilo nás však a vyjeli jsme auty do 
Karlových Varů. Na cestě zpět do Radošova nás 
čekala vyhlášená peřej Hubertus, kterou všech-
ny posádky až na jednu úspěšně zdolaly. Nově 
vzniklá česko-německá posádka dostatečně ne-
sledovala zrádné kameny v řece… Naštěstí  řeka 
v místě jejich převrácení nebyla hluboká, a tak 
se s pomocí ostatních dostali zpět do lodi. Asi 
dva kilometry před příjezdem do kempu nás 
zasti hl liják, všichni dorazili promočení a zmrz-
lí. Na zahřátí  nám pomohla teplá sprcha, čaj 
a velká porce výborného masa na houbách 
s rýží. Následoval společný závěrečný večer, 
s hudebním doprovodem českých studentů. 
V neděli po snídani jsme naplánovali akce na 
příští  rok, sbalili všechny věci a naši noví němeč-
tí  kamarádi odjeli. 

Hlavním sponzorem této velice úspěšné akce 
byl Česko-německý fond budoucnosti .

A. Herzogová a M. Dvořáková, 
Gymnázium Český Brod

Vodácký výměnný zájezd se studenty z Lichtenfelsu                      



Křídla a kořeny naší rodiny                                   
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Občanské sdružení LECCOS se i v letošním roce zapojilo do celorepublikové kampaně 
Sítě mateřských center - Křídla a kořeny naší rodiny. Kampaň propojuje Den matek, 
Mezinárodní den rodiny, Den dětí  a oblíbenou kampaň Táta dneska frčí.
V Rodinném centru Kosti čka tento den  otevřeli 
dveře široké veřejnosti  a připravili další dopro-
vodný program, vše pod názvem  PŘIJĎTE PO-
BEJT! aneb Den otevřených dveří v RC Kosti čka. 
První polovinu dne přišli známí, pravidelní ná-
vštěvníci a další nové rodiny, které služby cen-
tra zaujaly. Všichni příchozí se dozvěděli, jak to 
v Kosti čce chodí a jaké programy na podporu 
rodiny nabízí. A není toho málo! Kromě pravi-
delných volnočasových akti vit pro děti  a rodiče 
s dětmi, nabízí poradenství v obtí žných život-
ních situacích, terénní práce v rodinách, odbor-
né přednášky a semináře…

Malí návštěvníci si v dopoledním programu po-
hráli v  herně a v rámci tvořivé dílny si vyrobi-
li papírové sluníčko nebo srdíčkový zápich do 
květi náče. Program doplnila malá fotografi cká 
videoprezentace z historie rodinného centra, 
jeho programů a z již proběhlých i plánovaných 
akti vit.
 

V odpoledním programu se návštěvníci se svými 
dětmi věnovali sportu. Závodů na koloběžkách 
a odrážedlech se zúčastnily nejen děti . Také ro-
diče, pracovnice a dobrovolníci z Kosti čky změ-
řili své síly v těchto disciplínách. 

Den příjemně završilo pohádkové představení 
pod širým nebem v podání žáků 5. A českob-
rodské ZŠ Tyršova. Pohádku O Popelce připravili 
pod vedením třídní učitelky Ivany Kocové. Přes-
tože v počtu návštěvníků převládaly především 
maminky s  dětmi, nechyběli mezi nimi další 
členové rodiny, kteří nejsou pravidelnými ná-
vštěvníky centra či kolemjdoucí, které tato akce 
zaujala. Více najdete na www.leccos.cz.

Dita Nekolná



Zahrada v mŠ Letadýlko roste pod rukama                               
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Doslova pod rukama obětavých brigádníků v několika posledních týdnech „poskočila“ 
proměna zahrady u MŠ Letadýlko.
Nejprve se na přelomu zimy a jara vydaly cel-
kem tři dobrovolnické výpravy do Dolánek na 
pruty. Veliký dík patří městu Český Brod, panu 
hajnému J. Kopáčkovi za možnost tento materiál 
z lesa získat a také skupině skautů ze střediska 
Ládi Nováka za pomoc.

Nasbírané proutky se zúročily v polovině května 
při vyplétání kruhových plůtků, tzv. hati ny. Kro-
mě již osvědčených brigádníků z řad rodičů nám 
tentokrát významně pomohly „Magráty“, které 
mají s košíkářským pletením velké zkušenosti , 
a také skupina pracovníků Moravských naft o-
vých dolů spolu se zástupkyněmi Nadace Pro-
měny, která přerod školkové zahrady podpořila 
fi nančně. 

Ve srovnání s předchozími brigádnickými úkoly 
bylo sázení trvalek následující týden odpočin-

kovou činností  téměř za odměnu. Nahazování 
slaměného zahradního domku pro děti  hlině-
nou omítkou na začátku června jsme očekáva-
li s velikou zvědavostí , neboť jsme se chtěli od 
výtvarníka Lukáše Gavlovského naučit, „jak na 
to“. Malinko nám radost z prastaré techniky ka-
zily začínající povodňové deště, ale dvě vrstvy již 
drží a třetí  nás čeká ještě za tři týdny.

Zároveň s brigádnickými zásahy probíhají na za-
hradě úpravy a výsadba dřevin v režii dodava-
tele zahradnických prací RákocyGarden a vedle 
skautské klubovny roste nový dřevěný přístře-
šek, který bude k dispozici nejen dětem ze škol-
ky, ale rovněž skautům.

Po dlouhých měsících plánování a chystání, kdy 
se zdálo, že zahrada „spí“, se probudila k čilému 
životu a rýsuje se její nová podoba. Práce zbývá 
ještě dost a dost, neváhejte tedy a přijďte i Vy 
na některou z brigád pomoci na svět ojedinělé-
mu dílu – přírodní zahradě. Bez dobrovolnické-
ho nadšení malé hrstky rodičů a personálu MŠ 
by to toti ž nešlo a za houževnatost a vytrvalost 
jim patří veliký obdiv. DĚKUJEME! 

Štěpánka Šoupalová, 
Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko
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Loni jsme na Kuti lce zavedli novou tradici – Májový českobrodský pohár – 1. května pro 
mladší přípravky a 8. května pro starší přípravky. Turnaje získaly po loňském povede-
ném prvním ročníku presti ž, proto bylo obsazeno již po Vánocích. 
turnaje se zúčastnilo 24 družstev. Přípravky při-
jely ze širokého okolí – od Prahy (Sparta, Vik-
toria Žižkov, Dukla, Bohemians, Střížkov), přes 
velká města (Čáslav, Pardubice, Havlíčkův Brod, 
Vlašim, Kladno, Nymburk), až po týmy nám dob-
ře známé (Tuchoraz, Pečky, Sadská, Velim). 

Hřiště se zaplnilo dětmi nadšenými pro nejob-
líbenější týmovou hru. Bojovalo se, fandilo, 
tleskalo, radovalo se i smutnilo. Každý turnaj 
byl jiný. Fotbalový nadšenec by očekával, že při 
takto hvězdném obsazení může fi nále být zále-
žitostí  pražských velkoklubů. V tomto věku ale 
zdaleka nezáleží tolik na zvučnosti  jména klubu, 
důležité je spíš, jaké se v týmu sešly děti , jak 
dlouho spolu hrají a jak dobře se znají, roli hraje 
i jak vyrostly a zda fotbal hrají rok či tři. 

A jak to dopadlo? Finále mladší přípravky si 
zahrály Pečky a Sadská. Pečky nakonec výbor-
nou Sadskou udolaly. Ve fi nále starší přípravky 
nestačil tým Neratovic na pražskou Bohemku. 
Naše starší přípravka se určitě nejvíc radovala 
z možnosti  vyfoti t se s Romanem Šeberlem, kte-
rý přijel fandit Dukle Praha a především svému 
synovi. Na závěr turnajů se tleskalo nejen vítě-
zům, ale i jako poděkování za výbornou organi-
zaci. Těžko by se ovšem povedly bez dobrovol-
né práce a podpory mnoha členů klubu, rodičů 
a města Český Brod. Děkujeme a za rok opět na 
Kuti lce.

Konečné výsledky a více informací na www.
skbrod.cz

Iveta Librová

Skvěle obsazené májové fotbalové turnaje                                 

Informační centrum nabízí                                              
novou řadu turisti ckých map ČR z oblastí : technické památky, pivovary, vojenské památky, 
hrady a zámky, podzemí a církevní památky.  Dále nové tričko s moti vem Českého Brodu 
a zdarma mapy turisti ckých tras a cílů – Víte, kam v Pošembeří a Středočeská ovocná stezka. 
V prodeji jsou i nové pohlednice ze sběratelské řady Český místopis.

Využijte našich služeb, jsme tu pro Vás! V sobotu a neděli máme novou provozní dobu 
11.00 - 16.00 hod., nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 218 - 9, e-mail: info@cesbrod.
cz, www.cesbrod.cz.
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Stejný název nesla letošní Muzejní noc v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Již po-
čtvrté se muzeum otevřelo návštěvníkům v rámci celorepublikového Festi valu muzej-
ních nocí, kterou od roku 2004 vyhlašuje Asociace muzeí a galerií ČR, a to v sobotu 
18. května.

návrat do života na vsi před více než 100 lety          

Kromě volného vstupu do všech expozic 
a výstav jsme nabídli návštěvníkům také dal-
ší zajímavý doprovodný program. Život na vsi 
v 19. století  jsme přiblížili návštěvníkům nejen 
dobovými kostýmy pracovníků muzea, ale pře-
devším výstavou Zmizelé Českobrodsko – Lido-
vá architektura našeho kraje, která představuje 
pozoruhodný soubor unikátních fotografi í a dal-
ších vyobrazení vesnic na Českobrodsku, který 
se ve sbírkách Podlipanského muzea utvářel od 
konce 19. do třetí  čtvrti ny 20. století . 

Součástí  expozice je také řada hmotných před-

mětů lidové kultury na Českobrodsku - ma-
lovaný nábytek, texti l a předměty z vybavení 
venkovských domácností . Výstavou návštěvníky 
provedl autor výstavy a kurátor sbírek muzea 
Vladimír Mrvík a ředitel Regionálního muzea 
v Kolíně Vladimír Rišlink v dobových kostýmech. 

Tehdejší život na vsi přiblížila přednáška Lidové 
písně z Kouřimska, kterou přednesl Adam Vo-
truba, autor stejnojmenné knihy. Svoje řemesl-
né umění předvedl kovář a řezbář, mistři svého 
řemesla. Pestrý program byl připraven také pro 
děti . S výrobcem tradičních dřevěných hraček 
si vyřezaly vlastní píšťalku. V tvořivé dílně si vy-
střihly a vymalovaly svoji selku, sedláka nebo 
dobový džbánek dle malovaných vzorů z muzej-
ních sbírek. Na muzejní zahradě si zahrály dobo-
vé hry. Nechybělo občerstvení v podobě buchet, 
koláčů, preclíků či zelňáků.  

Muzejní noc v Českém Brodě naplnila poslání 
akce, nabídnout nevšední zážitky v nevšední 
dobu a opět přilákala do muzejních prostor zá-
stup návštěvníků všech věkových kategorií. 

Dita Nekolná



Malé oranžové výročí                                               
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Není tomu ještě tak úplně dávno, co mi rok připadal jako dlouhá doba. Ovšem od jisté 
chvíle (nejspíš od mé první „-cet“ chvíle) se každý uplynulý rok začal zdát býti  kratší 
a kratší, až jsem se nakonec dopracovala k mnohým důvěrně známému výroku „ten 
čas tak strašně letí …“ A tak jako by někdo luskl prstem či mávl kouzelným proutkem, 
přišel červen. Zase. Sotva skončil a je tu znovu. Proč se tolik zabývám zrovna červnem? 
Protože v loňském červnu se veřejnosti  slavnostně otevřelo centrum Oranžová zahrada.
Konkrétně to byl 17. červen, kdy Pražský arcibis-
kup kardinál Dominik Duka Oranžové zahradě 
požehnal. Od té doby se děla jedna věc za dru-
hou. Pořádali jsme pro vás pravidelné i nepravi-
delné pořady, snažili jsme se přitáhnout všechny 
obyvatele Českého Brodu bez ohledu na jejich 
věk a to, zda jsou či nejsou věřící. Prostory vyu-
žívalo také farní společenství a mnohokrát jsme 
je propůjčili i pro soukromé akce. 

Ne vždy ale šlo všechno úplně hladce. Je třeba 
řešit i takové situace, jako když se vám v zim-
ních tuhých mrazech večer před akcí porouchá 
topení, anebo když se konečně sejdete s partou 
dobrovolníků na mytí  oken a celý den hustě prší. 

Nakonec se ale všechno vždy podařilo, a tak si 
dovolím říci, že za sebou máme první úspěšný 
rok. Za to patří díky i vám, našim návštěvníkům, 
ale také všem dobrovolníkům a těm, kteří nám 
jakýmkoliv způsobem pomáhali a pomáhají. Dě-
kujeme a doufáme, že tu pro vás budeme ještě 
spoustu dalších let. 

Dagmar Štěpánová

Slavnostní otevření PŘeDnÁDRAŽÍ
Projekty podpořené Regionálním operačním programem tzv. „Přednádraží“ jsou po roce 
téměř dokončené. V pondělí 24. června v 16 hod. proběhne jejich slavnostní otevření, za 
účasti  všech organizací a sdružení, které se na realizaci projektu podílely. Současně si dovo-
lujeme na tuto akci pozvat i uživatele výsledků projektů - občany Českého Brodu. 

Jde celkem o tři projekty:
Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě - část 1A
Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě - část 1B - Ulice Cukrovarská
Parkoviště P+R ČD, Český Brod
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Do chovatelského kroužku nám přibyli dva papoušci vlnkovatí  - Pepík a Sára. Dostali 
jsme je jako sponzorský dar od pana Boury z Městce Králové. 
Několik informací o papoušcích vlnkovatých: 
Papoušci pochází z Austrálie. Díky svojí rozto-
milé hravé povaze a krásnému vzhledu patří 
mezi nejoblíbenější papoušky. Dorůstají kolem 
18 centi metrů a váží 26 až 29 gramů. Průměrný 
věk je kolem 10 až 18 let. 

Pepík je krásně zelený a Sára je nádherně žlutá. 
Živí se prosem s různými semínky, kláskem pro-
sa, ovocem a zeleninou. K pití  dostávají vodu. 
Ubytovali jsme je do společné klece, aby jim ne-
bylo smutno. Myslím, že se budou mít na cho-
vatelském kroužku opravdu dobře a spřátelí se 
s ostatními živočichy a třeba se podaří odchovat 
mladé.

Chovatelský kroužek se stará o velké množství 
zvířat, které chová v budově na školní zahradě. 
Patří sem i venkovní voliéra pro bažanty. Stará-
me se o zvířátka nejenom během chovatelského 
kroužku, ale i ve svém volném čase, kdy máme 
rozdělené služby na krmení.

Anna Pirochová V. B, ZŠ Žitomířská

nový přírůstek do chovatelského kroužku                        

Zimní tenisová sezóna, která proběhla již druhým rokem v nové přetlakové hale o dvou 
dvorcích, byla úspěšně ukončena. Před zahájením nové venkovní sezóny v areálu tenisu 
TJ Slavoj Český Brod proběhly úpravy dvorců a celého areálu. O práci se podělili všichni 
členové tenisového oddílu, včetně malých tenistů. Všem, kdo pomohli, moc děkujeme.
Nyní se již akti vně hraje na všech dvorcích, kte-
ré jsou hojně využívány pro mistrovské zápasy 
i rekreační a nejčastěji pak pro trénink hráčů 
všech skupin. Tak jako každý rok i letos probí-

hají v jarních měsících mistrovská utkání všech 
výkonnostních kategorií. Tenisový oddíl Český 
Brod má zastoupení ve všech věkových katego-
riích, od nejmenších sedmiletých „baby-tenistů“ 
až po dospělé závodní hráče. 

Již od začátku sezóny si někteří z nich vedou vel-
mi dobře. Za zmínku stojí boje našeho družstva 
A v kategorii dospělí, kteří úspěšně hrají Středo-
českou divizi v rámci Soutěží smíšených druž-
stev ČTS. Přijďte se na ně podívat a povzbudit je 
v sobotu 15. června do tenisového areálu v na-
šem městě.

A pokud se Vám tenis líbí, přijďte si někdy 
i zahrát, anebo posedět v příjemné zahradní re-
stauraci.

Lucie Švejcarová

Pokud se Vám tenis líbí, přijďte si zahrát                
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Květen byl na 1. ZŠ Žitomířská ve znamení sportu a výstavy. Naši žáci se zúčastnili něko-
lika sportovních soutěží a vedli si velice dobře. 
Největšího úspěchu dosáhli starší žáci v okres-
ním kole dopravní soutěže. V nabité konkurenci 
skončili na krásném druhém místě a jen o pou-
hých 5 trestných bodů, což je jedno šlápnutí  na 
zem při jízdě zručnosti , se jim nepodařilo po-
stoupit do krajského fi nále jako v loňském roce. 

Další sportovní akcí byl Pohár rozhlasu - atle-
ti cká soutěž s dlouholetou tradicí mezi školami 
celého okresu Kolín. Soutěží se v šesti  disciplí-
nách: sprint 60 m, skok daleký, skok vysoký, hod 
nebo vrh, běh na 600 m - 1500 m (podle věku 
a pohlaví) a štafeta na 4 x 60 m. V každé disciplí-
ně mohou startovat tři žáci, výkon dvou lepších 
se boduje podle tabulek. Zúčastnili jsme se zá-
vodu ve všech 4 kategoriích: mladší žáci a žáky-
ně, starší žáci a žákyně. V každé kategorii byla 
konkurence 17 škol. Mladší žáci se umísti li na 
7. místě, mladší žákyně na 6. místě. Starší žáci 
i žákyně se umísti li shodně na 6. místě.

Ve čtvrtek 30. května proběhla vernisáž výsta-
vy prací žáků školy v Galerii Šatlava. Již tradičně 
poslední školní měsíc vystavujeme práce našich 
žáků v Šatlavě. Každý žák má na výstavě alespoň 
jeden vystavený předmět. Letošní výstava má 
název Přírodě blíž. Snažíme se tak poukázat na 
ekologické zaměření naší školy, práci ekotýmu 
a snahu o zařazení do systému ekoškol v ČR. 
O zahájení a kulturní program se postarali žáci 
z pěveckého a dramati ckého kroužku. Na výsta-
vě si můžete prohlédnout práce žáků prvního 
i druhého stupně z hodin výtvarné výchovy, ke-
ramického kroužku, anglického a německého 
jazyka. Výstava potrvá do 21. června, přijďte 
se podívat a nezapomeňte si vyzvednout klíče 
od Šatlavy v Informačním centru na Městském 
úřadu.

Další pozvánka je na školní akademii, která se 
koná ve středu 19. června od 16:00 v Sokolovně.
      
 

Mgr. Jiří Slavík, ZŠ Žitomířská

Co se děje na naší škole?                             
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Slavoj rokoval u fotbalistů…                            

Jedním z důvodů této volby bylo projednání Ge-
nerelu Kuti lka a stav současných prací v tomto 
donedávna chátrajícím areálu. Podstatná část 
programu však byla věnována hodnocení: spor-
tovních výsledků, které především díky oddílu 
nohejbalu a mládežnických družstev basketba-
lu byly v roce 2012 obdivuhodné, investi čních 
a projektových akcí tělovýchovné jednoty, jejích 
hospodářských výsledků a projednání činnosti  
a hospodaření TJ na letošní rok. 

Podrobné zprávy o činnosti  oddílů jsou součástí  
Výroční zprávy. Hosté valné hromady Bc. J. Ne-
kolný, starosta města, J. Firbas, starosta T.J. So-
kol Český Brod i prezident SK Český Brod RNDr. 
L. Holý ve svých vystoupeních podpořili společ-
né akti vity města a sportovních organizací a je-

jich spolupráci na společných projektech, jaký-
mi jsou Generel Kuti lky či akce Město v pohybu. 
Více informací o Valné hromadě i Výroční zprá-
vu TJ najdete v odkazu Dokumenty na www.tj-
slavojcb.cz.

Pavel Janík, předseda TJ

Ve čtvrtek 23. května se dvacet pět delegovaných zástupců oddílů TJ Slavoj Český Brod 
sešlo na Valné hromadě tělovýchovné jednoty, která se konala netradičně v prostorách 
nové klubovny SK Český Brod na Kuti lce. 

Škola v přírodě       

S velkým očekáváním jsme autobusem dorazili 
do Kořenova v Jizerských horách. Zde nás čekala 
velká chata, kde jsme se ubytovali v pokojích po 
šesti .

V okolí jsme strávili šest zajímavých dnů. Na 
programu jsme měli výlety do přírody spojené 
s různými soutěžemi a hrami. Navští vil nás také 
pracovník horské služby z Harrachova. Největ-
ším zážitkem byla návštěva lanového centra, 
kde jsme si vyzkoušeli svou odvahu, sílu a fy-
zické dovednosti . Jeden den jsme vyjeli auto-
busem do Liberce, kde jsme nejdříve navští vili 
zoologickou zahradu a odpoledne IQ park, ve 
kterém nás překvapilo mnoho zajímavých ob-
jektů, které jsme si mohli sami „osahat“. 

I přes nepřízeň počasí jsme si pobyt užili a na 
„školu v přírodě“ nám zůstanou hezké vzpomín-
ky. 

žáci 4. tříd, ZŠ Tyršova

Ve dnech 24. až 29. května se zúčastnilo 45 dětí  4. tříd 2. ZŠ v Českém Brodě školy v pří-
rodě. Pro většinu z nás to byl první delší pobyt mimo domov. Těšili jsme se, ale zároveň 
jsme měli trochu obavy, jak to zvládneme bez rodičů.
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ekotým jel za inspirací                   

jak naše setkání probíhalo? 
V pražské škole na nás již čekali zástupci místní-
ho Ekotýmu, přivítali nás a provedli po zahradě 
školy, kde nás zaujalo především velké hřiště s 
běžeckým oválem.  Zašli jsme také do školního 
kina, kde nás přivítala paní ředitelka Mgr. Ilona 
Šťastná společně s paní učitelkou a koordiná-
torkou EVV Evou Jiříkovou a také celý Ekotým. 
„To bylo žáků!“ vždyť celá škola jich má 650. Po 
přivítání nám žáci z Ekotýmu  předvedli scénku 
o třídění odpadů, zhlédli jsme ekotýmácký fi lm 
Odpady, odpadečky a také zajímavý apel na pej-
skaře a hromádky. 

I náš malý českobrodský tým pak prezentoval 
školní ekologické akce, které ve škole proběh-
ly. Také jsme se pochlubili fi lmem o rostlinách, 
za který jsme získali grant na vytvoření naučné 
stezky s označení rostlin v areálu školy. Společně 

jsme pak před vstupem do školy vysadili společ-
ný Strom přátelství a také stromek, který jsme 
jako dárek dovezli z Českého Brodu do pražské 
školy. Následovalo společné občerstvení, vzá-
jemná diskuse a prohlídka školy.  

A protože vyměřený čas velmi rychle ubíhal, na-
stalo loučení, při kterém jsme se domluvili na 
další vzájemné spolupráci. Už se moc těšíme, 
až budeme moci přivítat pražský Ekotým u nás 
ve škole v Českém Brodě. A jaké je naše zjiště-
ní a společný závěr našeho setkání? „Neboj se 
hledat inspiraci, můžeš najít někoho, kdo ti  po-
může!“ Děkujeme paní učitelce Evě Jiříkové ze 
ZŠ Generála Janouška v Praze 9 a také Marušce 
Krausové z Nadace Tereza, která nám toto se-
tkání zprostředkovala.   

Marie Šnajdrová, Ekotým ZŠ a PrŠ Český Brod

V úterý 28. května se část členů našeho Ekotýmu vypravila hledat inspiraci. Navští vili 
jsme Základní školu Generála Janouška v Praze 9. Školu, která má dlouhodobé zku-
šenosti  s ekologickou výchovou a také je několikanásobnou držitelkou ti tulu Ekoškola. 
Chtěli jsme se podívat, jak pracují žáci v Ekotýmu  na jiné škole, získat informace o jejich 
akti vitách a také se inspirovat pro naši další práci.



25Ze společnosti
Školní cesta na Hrad                      

Poté nás čekala cesta tramvají na Strossmay-
erovo náměstí , tam jsme přestoupili na druhou 
tramvaj a jeli na zastávku Pražský hrad. Hrad 
nás všechny příjemně překvapil. Obešli jsme 
všechna čtyři nádvoří a pozorní žáci si na dru-
hém nádvoří všimli standardy, tudíž byl pan pre-
zident doma. Navští vili jsme goti cký Svatovítský 
chrám, kde nám paní učitelka Dušková udělala 
krátkou přednášku a ukázala, jaká část je nová 
a jaká stará, v chrámu jsme také navští vili hrob-
ku sv. Jana Nepomuckého, kde nám paní učitel-
ka krásně vysvětlila barokní sloh „prdelkatých 
andílků“. 

Dále jsme navští vili palác s Vladislavským sálem, 
kde jsme se kochali krásným goti ckým stropem. 

Také jsme navští vili baziliku sv. Jiří, která je skvě-
lým příkladem románského slohu. Nejvíce se 
ale celá třída bavila ve Zlaté uličce, protože tady 
nám paní učitelka vysvětlila, že toto pojmeno-
vání není podle zlata, ale podle toho, že tam žili 
obyčejní střelci a většinou záchody v domcích 
neměli. 

Také jsme si prohlédli dům číslo 22, zde žil slavný 
spisovatel Franz Kafk a. Později jsme viděli Dali-
borku a vysvětlili si krásnou pověst, jak „nouze 
naučila Dalibora housti “. Dále jsme se vydali do 
královské zahrady, na kterou všichni jen zírali. 
Zahrada se toti ž nejen pyšní mnoha různými 
druhy květi n, ale také krásnými starými a velký-
mi stromy. Zahrada navazovala na Letohrádek 
královny Anny, na krásnou renesanční stavbu. 
Zahradu jsme prošli a pak jsme jeli tramvají na 
náměstí  Republiky, zde jsme vystoupili a vydali 
se do Palladia. Tam jsme bohužel neměli moc 
času, takže všichni běželi do McDonaldu nebo 
do KFC, jelikož jsme po náročném dni měli vy-
hládlo. Poté jsme rychle proběhli pár obchodů 
a chystali se na cestu domů. Myslím, že takto 
strávený den čarodějnic se všem líbil.

Eliška Křížková, 7. A, ZŠ Tyršova

Dne 30. dubna jsme vyrazili „ztéci“ Pražský hrad. Ráno jsme se v hojném počtu sešli na 
nádraží a vyrazili vlakem do Prahy. 

Správná cesta zabezpečení kontejnerových míst u bytových domů             

Tato „bytovka“ není ale jediná.  Před nedávnem 
ke stejnému řešení přistoupili občané sídliště 
Na Cihelně, ale i obyvatelé domů v ulici 28. říj-
na. V plánu je také uzavření dalšího kontejne-
rového stání v Rokycanově ulici. Takto zajištěné 
místo můžeme vidět již v Jungmannově ulici u 
městského parku. 

Určitě správné rozhodnutí . Kolem popelnic je 
neustále pořádek, vstup je umožněn pouze ob-
čanům, kteří v domě bydlí a ušetří se značné 
náklady za úklid. Chtěl bych poděkovat členům 
bytových družstev, kteří se snaží vyřešit dlouho-
dobý problém znečišťování kontejnerových míst 
a zároveň je v tomto podpořit.

Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod

Další bytový dům čp. 1318 a 1319 v Rokycanově ulici zabezpečil svoje nádoby určené 
pro uložení komunálního odpadu. Právě toto místo před uvedenými bytovými domy 
zabezpečili občané proti  nepřizpůsobivým lidem, kteří velmi často přehrabují obsah po-
pelnic a znečišťují tak veřejná prostranství kolem bytových domů.  
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Akademie 2013                       

Přestože jsme museli zvládnout nácvik v rekord-
ně krátkém čase kvůli velké jarní nemocnosti , 
tak jsme se nevzdávali a každý den jsme pilně 
vymýšleli, sestřihávali natočené scénky a neu-
stále přemítali o tom, jak naše představení víc a 
víc zdokonalit. Myslíte-li si, že příprava proběhla 
bez nervozity, nesnesitelného hluku, neustálé-
ho napětí  ve vzduchu a zbytečných hádek, tak 
jste tedy na omylu. Domnívám se, že každý byl 
nervózní, neboť čas plynul jako voda a naše aka-
demie byla za humny. 

Na úterý 4. června odpoledne byla pro rodiče 
a veřejnost akademie i díky vedení naší třídní 
paní učitelky Věry Fišarové připravena. Různé 
typy vystoupení, od tanců, zpěvu, divadelních 
scének, televizních reklam až po naše závěrečné 
rozloučení, pobavilo a i dojalo nejen naše rodiče 
a prarodiče, ale i učitelky a učitele. Myslím si, že 
nejeden rodič byl překvapený šikovností  svého 
potomka a byl snad i trochu pyšný, protože kaž-
dý z nás podal opravdu maximální výkon a skli-
dili jsme všichni veliký potlesk od posluchačů.

A tak bych chtěla za celou třídu poděkovat na-
šim učitelům a učitelkám, kteří měli s námi tr-
pělivost, a poděkovat také všem, kteří na naši 
akademii přišli a podpořili nás. Doufám, že se 
jim naše vystoupení líbilo, naplnilo je dobrou 
náladou a vyloudilo jim úsměvy na tváři. 

A nám zbývá už jen říci: Tak ahoj, základko!

K. Cháberová, 9. A, ZŠ Tyršova

Na Myšárně se stalo již tradicí, že se každým rokem žáci 9. třídy ve spolupráci se spolu-
žáky z nižších ročníků loučí se školní docházkou uspořádáním závěrečné akademie. Ten-
to rok jsme se všichni v 9. A dohodli na originálním tématu a názvu: „Televizní vysílání!“

ZŠ tyršova provedla rychlý sběr papíru         

Na místě bylo vidět, jak je tato akce velmi slušně 
organizovaná bez zjevných prostojů a přestávek. 
Vážení a zapisování množství papíru pro jed-
notlivé třídy začalo již před příjezdem svozové-
ho vozidla pod vedením pana školníka Luboše 
Vostruhy, pracovníků místních technických slu-
žeb p. Skořepy a Salamánka a několika žáků dru-
hého stupně školy. Tuto činnost byl také zkont-
rolovat ředitel školy Mgr. M. Dušek, který si na 
místě pochvaloval probíhající činnost. 

Zvláště před budovou školy na Husově náměstí  
to vypadalo jako v mraveništi . Žáci nižších tříd 

pod dohledem učitelek donášeli neustále další 
a další balíky pečlivě zabaleného papíru. Jejich 
práce byla opravdu precizní a chvílemi bylo ná-
ročnější vážení objemu papíru pro pana školníka 
a další pracovníky, kteří vhazovali sběr do vel-
koobjemového kontejneru. Celá činnost byla 
ukončena v půl dvanácté. Bylo odvezeno 5,580 
tun papíru.

Opravdu úctyhodný výkon a odpověď na akci ZŠ 
Žitomířská v měsíci dubnu.

Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod

V dopoledních hodinách zamračeného dne 10. května proběhla školní akce „rychlý sběr 
papíru“ ve všech objektech ZŠ Tyršova. Na této události  se podílela fi rma CUIR z Bran-
dýsa nad Labem (zpracovatel a odběratel papíru), Technické služby Český Brod a žáci 
a učitelé jmenované školy. 
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Vandalismus a ničení městského majetku                           

Jedná se o zařízení dětských hřišť, městské la-
vičky, ale i odpadkové koše, lampy veřejného 
osvětlení, nádoby pro uložení tříděného odpa-
du. Na opravu těchto zařízení vynakládá město 
nemalé fi nanční náklady cestou Technických 
služeb. 

Právě poslední incident v souvislosti  s vanda-
lismem se udál 28. května v nočních hodinách 
v okolí městského parku a v ulici Sportovní. 
Vandalové pod rouškou tmy a značně posilně-
ni alkoholem dokázali zapálit dva kontejnery na 
tříděný odpad a zvon pro uložení tříděného skla, 
vyvráti t a poničit celkem pět dopravních značek, 
zničit dřevěná dvířka pro vstup na dětské hřiště 
a naházet 4 kontejnery na tříděný odpad do pi-
vovarského rybníka. Vyřádili se také na soukro-
mém majetku v Jungmannově ulici, kde zapálili 
dva kontejnery na komunální odpad a poškodili 
motorové vozidlo v ulici Na Křemínku. Jenom 
škoda na městském majetku byla odhadnuta na 
50 ti síc Kč. Shodou okolností  zadržela Policie ČR 

v ulici Na Křemínku tři podnapilé mladíky. Stalo 
se tak díky pohotovému občanovi, který nebyl 
lhostejný a přivolal na místo Polici ČR.

Jde o to, že město a TS vynakládají na opravu 
nejen nemalé městské fi nanční prostředky, ale 
jedná se i o čas určený k opravě a výměně to-
hoto zařízení. Jde přece o naše společné peníze 
z daní nás všech. Chtěl bych požádat občany 
města, Městskou policii a také dohled kamero-
vého systému, aby při zjištění vandalismu oka-
mžitě reagovali a řešili tyto situace důsledně.

Ing. Miroslav Kruliš

Technické služby Český Brod a občané Českého Brodu se velmi často setkávají s po-
škozeným městským mobiliářem, který je součástí  majetku města a slouží k odpočinku 
a relaxaci nejen občanům Českého Brodu.
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30 Ze společnosti
Šachy rozvíjí všestranné myšlení, učí koncentraci a trpělivosti                     

Pro účastníky regionu Polabí byl turnaj také kva-
lifi kací pro fi nále Středočeského krajského pře-
boru mládeže. K významu memoriálu přispěla 
i přítomnost prof. Hany Pelikánové. Soutěž or-
ganizačně zajisti li a o její hladký průběh se po-
starali spolu s pisateli těchto řádků další členové 
šachového oddílu, Ing. Miroslav Urban, Ing. Jiří 
Čihák, Ing. Ivan Koudelka, Bc. Vít Brandejský, 
Ing. Miroslav Saur, CSc., Ondřej Šedivý, Jan Fiala 
a Stanislav Švec. Poděkování za fi nanční podpo-
ru patří také Městu Český Brod. 

Vítězem kategorie mladších žáků se stal Mar-
ti n Novotný (DDM Symfonie Poděbrady) před 
Petrem Handlem (ŠK Zdice) a Jaroslavem Bohá-
čem (T.J. Sokol Český Brod). Nejlépe umístěnou 
dívkou byla Veronika Homolová z pořádajícího 
oddílu. V kategorii starších žáků získal 1. mís-
to Marti n Horák (T.J. Sokol Český Brod), druhá 
byla Veronika Macková (ŠK Praha-Smíchov), na 
3. místě skončila Anna Zlámaná (Klub šachistů 
Říčany 1925).

Mezi juniory byl nejlepší David Žigmund (DDM 
Sokol Nymburk) před Marti nem Homolou (T.J. 
Sokol Český Brod), 3. místo obsadila Kateřina 

Mūllerová (Klub šachistů Říčany 1925). Cenu 
pro nejmladšího účastníka si odnesl šesti letý Lu-
káš Dlabal z domácího oddílu.

Výborně si v tomto klání vedli i mladí českob-
rodští  šachisté. Ve starších žácích suverénně zví-
tězil Marti n Horák, zlatou medaili mezi děvčaty 
získala Veronika Homolová, stříbrnou v kategorii 
juniorů Marti n Homola a o první místo se v kate-
gorii mladších žáků dělil Jaroslav Boháč. Všichni 
si zajisti li postup do fi nále Krajského přeboru 
mládeže.

Turnaje se účastnili jak ostřílení turnajoví borci, 
tak i ti , kteří se této královské hře věnují tepr-
ve několik měsíců. Potěšilo by nás, kdyby jejich 
úspěchy podníti ly zájem o šachy v řadách čes-
kobrodské mládeže. Všichni případní zájemci 
jsou vítáni. Můžete se přihlásit nebo se jen přijít 
podívat na úterní nebo páteční trénink pro mlá-
dež - od 17 hodin v klubovně sokolovny, zadní 
vchod. 

Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný, 
T.J. Sokol Český Brod, oddíl šachu

V sobotu 11. května se konal na paměť významné osobnosti  českobrodského šachu 
prof. Jaroslava Pelikána již 16. ročník turnaje mládeže do 20 let, který uspořádal šacho-
vý oddíl T.J. Sokol Český Brod. Do sokolovny přijelo 69 chlapců a dívek z 18 oddílů, aby 
bojovali o poháry, medaile, diplomy a věcné ceny. 
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V Českém Brodě  opravoval boty u fi rmy Obno-
va. Dnes se drží verpánku už jen sporadicky, pro 
pár přátel. V 17 letech vstoupil do skautu a jako 
vyznavači sportu a turisti ky se skauti ng stal ná-
plní jeho dalšího života. Vzal si za ženu skautku, 
skautské symboly a přátelé je obklopují dodnes. 
V 70. letech byl vůdcem Vlčat, měl přezdívku 
Akéla, ale jak šel čas, zestárl a dostal od Roverů 
novou přezdívku „Dědeček.“ Řada bratrů a ses-
ter mu tak říká stále. Po jednom ze tří přerušení 
skauti ngu se věnoval volejbalu a pomáhal zaklá-
dat nové hřiště. Při příjemném povídání a vzpo-
mínání jsem položila panu Stárkovi pár otázek:

na co rád vzpomínáte z dětských let?
Velmi rád vzpomínám na „Várečku“, kde jsem 
vyrostl a s prima partou dětí  jsme si hráli na 
četníky a na lupiče, na pikolu, hrála se kopaná 
s hadrákem nebo karty na schodech a taky jsme 
tam válčili s „podkostelákama“.

jak vzpomínáte na skauti ng a jeho začátky?
Tehdejší doba byla úplně jiná než dnes. Skaut 
byl noblesní záležitost a po roce 1946 se stal 
masovější záležitostí . Po válce byl vzorem Jaro-
slav Foglar. Skauti ng byl ukryt v symbolech, jako 
jsou skautský zákon a slib, nováčkovská zkouš-
ka, 1. a 2. stupeň zdatnosti , odborky, což jsou 

obyčejné profese ze života, jako kuchař, zdravot-
ník apod. Obléknout skautský kroj byla svátost. 
Skautské prostředí v okolí, to jsou dodnes pro 
mě Dolánky a Staré Zámky.

jste ve skautu nejstarší?
Ne, nejstarší skautkou je Marta Macková.

jaký je Váš názor na dnešní českobrodský skau-
ti ng? 
Jsem rád, že skauti ng v Českém Brodě žije 
a ve vedení pokračuje generace dětí , které jsem 
za mlada v duchu skautských tradic pomáhal 
vychovávat. Těší mne, že vzorem stále zůstává 
bratr Láďa Novák, po kterém se dnes jmenuje 
středisko 07.

Získal jste řadu ocenění, čeho si nejvíce ceníte?
Velice si cením, že jsem byl v  roce 1993 přijat do 
Svojsíkova oddílu, což je druhé největší skautské 
vyznamenání (prvním je pro muže Sříbrný vlk). 
Na ocenění mne navrhla Okresní rada Junáka 
v Kolíně a místní středisko. Cením si i vyzna-
menání za zásluhy např. Tři orlí péra, Medaile 
díků, Skautská vděčnost, medaile Tří řek nebo 
od ČSTV.

Zdenka Bočková, IC Český Brod

miroslav Stárek, „Dědeček“                         

Narodil se v Českém Brodě v roce 1929, kde žije dodnes. Nastoupil k Baťovi jako oby-
čejný prodavač a musel se vyučit, aby botám rozuměl. Vyučil se tedy obuvníkem jako 
typický „baťovec“. Hesla pana Bati  „Náš zákazník, náš pán“ se držel celý život. 
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Ivana mudrová: tajnosti  českých hřbitovů
Výlety za více než šedesáti  zajímavými místy posledního odpočinku na 
území České republiky poskytují neobyčejně plasti cký obraz života na 
našem území v minulých časech. Nechybí vyprávění o tajemných šlech-
ti ckých hrobkách a mumiích, o osudech německých sudetských hrobů 
ani o židovských hřbitovech. Dávné tragické příběhy (Annenruhe, Truch-
livý osud Káti nky z Josefova) střídají novější (Znesvěcení sklářské hrobky 
na Hůrce, Vražda inženýra Formise), záhady doplňují názory odborníků. 
Důležité místo v knize mají také hroby osob, které se staly literární, hu-
dební či výtvarnou inspirací (šílená Viktorka z Babičky, socha Inteligence 
v Plzni).

tereza Boučková: Šíleně smutné povídky

Autorka knižních bestsellerů Indiánský běh a Rok kohouta přichází po něko-
lika letech odmlky s novou knížkou. Obsahuje třináct příběhů, které mají ve 
svém vyznění smutek, někdy zcela konkrétní a hmatatelný, jindy spíše mlhavý 
a neurčitý, mnohé jsou ironické a plné paradoxů. Povídky jsou napsané mini-
malisti cky, a přitom je v nich všechno: touha po lásce, přijetí , ti chu, přátelství, 
vnitřním míru nebo alespoň klidu ve zpustošeném či úplně vyhaslém manžel-
ství, stejně jako odhodlání překonat těžkou, tragickou nepřízeň osudu. Tereza 
Boučková vstupuje do cizích životů jednoznačně a nekompromisně, přitom 
zachycuje docela obyčejné příběhy docela obyčejných lidí.

maria Procházková: Slovíčka
Ekologie, demokracie, krize, globalizace, korupce, elita, image, cha-
risma, manipulace - cizí slova slýcháme denně z televize, čteme je 
v novinách, ale umíme je vysvětlit dětem? Cyklus Slovíčka, který diváci 
České televize znají zejména z dětského pořadu Zprávičky, vysvětluje 
dětem 45 cizích slov pomocí animace a vti pných dialogů dvou souro-
zenců, šestnácti letého Vojty a devíti leté Aničky. Kniha vychází z tele-
vizního cyklu a dodržuje nastavený princip propojení dětských dialogů 
s obrázky. Pro zábavu a osvojení pojmů přidává i úkoly k řešení ve 
třech úrovních obtí žnosti  a je doplněna DVD se všemi stávajícími díly 
cyklu.

Knižní novinky
Kompletní přehled nových knih za měsíc červen je k dispozici v Městské knihovně nebo na 
www.knihovna-cbrod.cz / ON-LINE katalog / Seznamy a novinky.
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Ve čtvrtek 2. května a v pondělí 6. května českobrodskou knihovnu navští vily děti  z MŠ 
Kollárova, pro 86 žáčků ze tříd Dráčat, Medvíďat, Bobříků i Cvrčků jsme připravili čtyři 
pořady s názvem Dinosauří pohádky a hrátky.
Na úvod jsme si s dětmi povídali, kde všude se 
mohou s dinosaury setkat, čím se dinosauři živili 
a kdo jsou jejich dnešní vzdálení příbuzní. Násle-
dovalo čtení veselé pohádky o malých dinosau-
rech, potom děti  skládaly dinosauří puzzle, hrá-
ly dinosauří pexeso, hledaly rozdíly mezi dvěma 
obrázky dinosaurů a nakonec sestavovaly jed-
noho docela malého dinosaura – brontosaura 
na magneti cké tabuli. 

Ti nejmenší si hravě poradili s pexesem i hledá-
ním rozdílů, bez problémů vymalovali chybějící 
části  dinosaura správnými pastelkami. Pro před-
školáky jsme navíc připravili záludný úkol, dino-
saura na magneti cké tabuli sestavovali poslepu, 
s dinosauří škraboškou na očích, samozřejmě 
při této činnosti  velmi pobavili své přihlížející ka-
marády. Na závěr přišlo na řadu oblíbené prohlí-
žení leporel a knížek nejen o dinosaurech, děti  
ochutnaly také sladká „dinosauří“ vajíčka a do 
školky si odnesly jednoduchou dinosauří oma-
lovánku. Začátkem června si naše „dinosauří 
hrátky“ vyzkoušejí také předškoláci z MŠ Liblice.

Radka Šindelářová, 
Městská knihovna Český Brod

Dinosauří pohádky a hrátky                       
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V neděli 2. června popíjím v klidu kávu, sleduji 
televize a lituji chudáky, co bydlí poblíž vody. Dí-
vám se, jak stále prší, kouknu na zahrádku a uva-
žuji... Nikde žádná voda, snad nic mému domu, 
bydlím u tenisových kurtů u potoka Bušince, ani 
celému Brodu nehrozí.

V tom zvoní telefon, „Tady technické, Kruliš, jak 
to vypadá u vás s vodou, nepotřebujete něco, 
rozvážíme pytle s pískem.“ S díky odmítám a až 
pak mi dochází, že vlastně mohu být vytopena 
přes starou již nepoužívanou kanalizaci, kte-
rá vyúsťovala přes trati vody do potoka. Volám 
panu Ing. Krulišovi nazpět a vysvětluji problém, 
máme ve sklepě elektrický kotel na vytápění. 
Odpověď je jasná, „jak jen zabezpečíme Nábřež-
ní ulici, jsme u vás.“ Neuběhlo víc než 10 minut 
a už u branky stojí zachránci z technických slu-
žeb s pytli písku. Na provizorně zadělané od-
pady dávají vzpěry a ke kotli pytle písku. Ani se 
neposadí ke stolu ke kávě, v rychlosti  vypijí kávu 
na venkovních schodech „Pospícháme pomáhat 
dalším!“

Co dodat k takovému přístupu k práci, stačí jen 
poděkovat?
Uvědomují si vůbec občané Českého Brodu, jaké 
máme zázemí a oporu v technických službách 
a jak skvěle a rychle umí reagovat na vzniklé 
problémy jejich ředitel. Asi ne, vždyť člověk, až 

když je v nouzi nejlíp pozná, kdo je jeho přítel, 
stejně tak i to, jakou má uvedená organizace 
pracovní připravenost. Osobně, pokud bych 
měla nějakou pravomoc, tak bych pro všechny 
pracovníky TS, kteří se akce kolem rozvodnění 
Šembery zúčastnili, dala prémie. 

A ještě mi nedá nezmínit opačný přístup Odbo-
ru životního prostředí Městského úřadu Český 
Brod, který stále laxně přistupuje k problema-
ti ce čištění břehu Šembery a potoka Bušince. 
Stále upozorňuji, že zarostlé břehy mohou při 
povodni zadržet klády a vytvořit tak přehradu 
a způsobit vážné škody. Proč je i v dnešní době, 
kdy jsme svědky, že i maličký potok dokáže na-
páchat obrovské škody, tento problém tak pod-
ceňován?

Snad dnešní vzestup vody přesvědčí Odbor 
životního prostředí k přehodnocení priorit 
a konečně uzná, že čištění koryta Šembery je 
důležitější, než za každou cenu kácení stromů 
v blízkosti  zástavby a to jen proto, že strom ně-
komu stí ní nebo z něj někomu vadí spadané listí .  

Ještě jednou díky Technickým službám Český 
Brod, díky pane Ing. Kruliši! 

Ing. Milada Fousová

V nouzi poznáš přítele a pracovní připravenost                   
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Poslední poznámka k vodnému                                   
Článek upozorňující na některé zvláštnosti  
smluvního vztahu s Veolií si vyžádal nutnost do-
konce dvou komentářů.  V dubnovém čísle měl 
touhu po korekci pan starosta, v květnu pak v 
rozsáhlém příspěvku přiblížil svůj pohled na věc 
ředitel 1. SčV, pan Ing. Eis.

Zkusme si představit, jak funguje podnikání 
v běžném tržním prostředí. Pekař peče hous-
ky, uždibuje kousky a krom toho se pokouší 
svůj výrobek prodat zákazníkům. Nemá žád-
nou smlouvu zajišťující pevný odběr, na druhou 
stranu může libovolně do ceny svého chutného 
výrobku rozpusti t veškeré náklady i očekávaný 
zisk. Pokud to s náklady přestřelí, stanou se jeho 
housky moc drahé a nezaujme-li výjimečným 
složením či svou dobrosrdečnou povahou, brzy 
se mu začne neprodané pečivo hromadit jako 
Cimrmanovi horníci. 

Pak máme jiný model obchodování, který všich-
ni známe například u mobilního operátora. Po-
depíšete smlouvu na dobu určitou, kdy se ope-
rátor zaváže Vám po dobu ve smlouvě vymezené 
prodávat svou službu za pevnou cenu. Pokud 
operátorovi stoupnou náklady, má smůlu, cenu 
má zafi xovanou. 

Prodávat vodu v Brodě kombinuje pro Veolii 
výhodu housky na krámě se smlouvou na dobu 
určitou. Pan Eis tak může do cenové kalkulace 
rozepsat veškeré nákady, které mu vzniknou, 
aniž by měl jakoukoliv moti vaci náklady sni-
žovat. Odběr i zisk má toti ž zajištěn na 15 let. 
Pokud by se náhodou přepočítal v nákladech, 
pořád je kryt výrobním a správním paušálem, 
který není nic jiného, než obyčejná přirážka 
k ceně. Proč ve smlouvě je? Protože pak je 
smlouva ještě „výhodnější“. Že se jedná jen 
o hausnumero je krásně vidět na následujícím 
příkladu: v roce 2012 předpokládala Veolia vy-
robit 288.800 kubíků vody, přičemž výrobní režii 
odhadla na 401.000 Kč. Ke konci roku uz bylo 

odhadováno jen 241.000 kubíků, výrobní režie 
se však nemění. Pro letošní rok plánuje Veolia 
vyrobit 203.000 kubíků, výrobní režie však zůstá-
vá stejná, ačkoliv selský rozum říká, že klesne-li 
výroba téměř o třeti nu, klesnout by měla i ná-
hrada nákladů. 

Pan ředitel Eis neopomněl podotknout, jak Veo-
lia poskytla super výhodu spočívající v před-
placeném nájemném. Je to opravdu velkorysá 
podpora, vždyť jen úroky z tohoto předplace-
ného nájemného jsou dvojnásobné ve srovnání 
s úroky, které platí me za úvěr na rekonstrukci 
přednádraží. 

A tak je to se vším, co nám pan Ing. Eis tvrdí. 
V prosinci 2011 například veřejně zastupitele 
ujišťoval, že dodávaná voda nepřekračuje li-
mity dusičnanů. V té době však již Veolia měla 
k dispozici výsledky o dlouhodobém překračová-
ní limitů; pár týdnů poté pak hygiena rozhodla, 
že vodu nemohou pít kojenci a těhotné ženy. 
O pravdivosti  tvrzení pana Eise dalo by se tedy 
s úspěchem pochybovat.

Pan starosta Nekolný se ve své reakci podivoval, 
proč přicházím s kriti kou smlouvy až nyní; usu-
zuje na to, že hlavním moti vem je zřejmě nárůst 
ceny. Tak tomu ale není. Právě po události  s du-
sičnany jsem chtěl vědět, jaké možnosti  smlouva 
městu dává. V této souvislosti  mne velmi mrzí 
přístup starosty i dalších radních. Namísto oče-
kávání, že se představitelé města postaví za své 
občany a pokusí se maximálně bránit jejich zá-
jmy, například tí m, že budou trvat na přesném 
doložení všech nákladů, dělal starosta všechno 
proto, aby smlouvu utajil a jediné k čemu se 
odhodlal, bylo hlasování pro zvýšení ceny vod-
ného. 
      
JUDr. Vojtěch P. Traurig, Ph.D., zastupitel města



Husova pout`

Krakovec-Bärnau od 5.7. do 13.7.2013
Bärnau-Nürnberg od 12.7. do 20.7.2013

Hus Pilgerwanderung

Pojd́ s námi!







SDH Český Brod
srdečně zve všechny příznivce a přátele

požárního sportu

na jubilejní

100. soutěž Podlipanské ligy

sobota 29. června 2013

sportovní areál

 Na Kutilce, Český Brod

Program 7. kola 13. ročníku Podlipanské ligy:

Kategorie přípravka, mladší žáci, starší žáci

Prezence:   8:15-8:45 hod.

Zahájení:   9:00 hod.

Pořadí družstev: přípravka, mladší žáci a starší žáci

Kategorie ženy, muži

Prezence:   do 12:45 hod.

Zahájení:   13:00 hod.

Pořadí družstev: obě kategorie současně

Podmínky soutěže dle Stanov

Podlipanské ligy, platných pro r. 2013

         Změna časového plánu vyhrazena.
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foto by Nicole Rauvolfovácopyright by Jirka Polomis 2013



T.J. Sokol Český Brod

hledá

nové
cvičitele

Přijďte mezi nás!!!

Ovládáte dobře nějakou sportovní 
aktivitu, která by se dala provozovat 

v českobrodské sokolovně?

Staňte se cvičitelem 
v nově založeném oddílu, 

který budete vést.

Ozvěte se nám se svým nápadem,
rádi vás podpoříme a 

pomůžeme vám ho zrealizovat!

Kontakt: 
Jaroslav Petrásek, tel.: 603 429 248



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Jan Vokáč  -  montáž 
a oprava elektrických zařízení 

V+T MAT ARENA - nohejbalové kurty ul. J. Wol-
kera, (popř. sportovní hala, ul. Komenského) 

Nohejbal TJ Slavoj Český Brod  
Vás zve na 

SPORT 
 Alena 

Vokáčová 

MUDr. Jiřina Sýkorová  
 soukromá praktická lékařka 

Nenechte si ujít! 

Mistrovství republiky 2013 

více na www.nohejbal-ceskybrod.cz 

SO  29.6. 2013 

DVOJICE MUŽI 
SO  29.6. 2013 

DVOJICE MUŽI 

Autodoprava  
Ivan Polák 
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zve do galerie Šatlava 
nám

. Arnošta z Pardubic 1 
Český Brod 

na výstavu fotografií 

Václav Vícovský 
Stavby v běhu staletí 

výstava je otevřena  

od 1.7. do 23.8. 2013   
po, st 8 – 11; 12 – 17 hod. 

út, čt, pá 8 – 11; 12 – 16 hod. 
so, ne 11 – 16 hod. 

w
w

w
.cesbrod.cz, vstup volný 

G
alerie je otevřena na požádání v Inform

ačním
 centru, nám

. Arnošta z Pardubic 56   



43Zábava
Sudoku

Cvičíme si angličti nu
use the following words and phrases to fi ll the gaps in the sentences bellow: 
a) to get away from it all, b) scenery, c) looking round the shops, d) touristy, e) sights, f) places, 
g) nightlife

1. I enjoy ……………………………….. when I go on holiday but I don’t usually buy anything.
2. I think that a lot of ……………………………….. have become too ……………………………….. . 
 There are just too many tourists these days!
3. I want ……………………………….. next ti me I go on holiday because I need to relax.
4. If I ever go to London I will visit all the famous ……………………………….. .
5. A busy ……………………………….. is important to me when I go on holiday because 
 I like dancing.
6. I like going to places that have beauti ful ……………………………….. because I like taking 
 photos of it.

Crossword

translate and fi nd these words:

fi alová, červená, oranžová, černá, 
šedá, hnědá, modrá, žlutá, bílá, 
růžová, zelená, stříbrná, zlatá 

Key: 1c, 2fd, 3a, 4e, 5g, 6b 

obtí žnost - lehká

řešení

164728539
329165748
587934216

673412895
295386174
841597623

938251467
416879352
752643981

Sudoku 

Obtížnost ‐ lehká 

 

 

 

 

 

 

 

    4          3   
  2    1    5  7     
5  8  7      4       

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

        5         
    6  8  7  9  3  5  2 
7  5            8   

 

řešení 

 

 

 

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

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

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

Cvičíme si angličtinu 
 
Use the following words and phrases to fill the gaps in the sentences bellow:  
 
a) to get away from it all, b) scenery, c) looking round the shops, d) touristy, e) sights, f) 
places, g) nightlife 
 

1. I enjoy ……………………………….. when I go on holiday but I don’t usually buy anything. 
2. I think that a lot of ……………………………….. have become too ……………………………….. . 

There are just too many tourists these days! 
3. I want ……………………………….. next time I go on holiday because I need to relax. 
4. If I ever go to London I will visit all the famous ……………………………….. . 
5. A busy ……………………………….. is important to me when I go on holiday because I like 

dancing. 
6. I like going to places that have beautiful ……………………………….. because I like taking 

photos of it. 
  
 
Key: 1c, 2fd, 3a, 4e, 5g, 6b  

 

 

Crossword: 

Translate and find these words: 
fialová, červená, oranžová, černá, šedá, hnědá, modrá, žlutá, bílá, růžová, zelená, stříbrná, zlatá  
 

P  U  R  P  L  E  E  B  W 

P  S  O  P  I  N  K  B  W 

B  B  I  R  L  E  R  L  H 

R  G  L  L  A  I  E  U  I 

O  R  G  A  V  N  D  E  T 

W  E  O  O  C  E  G  U  E 

N  E  L  J  C  K  R  E  S 

C  N  D  P  R  G  R  E  Y 

Y  E  L  L  O  W  L  O  Y 

 



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

 - kompletní rekonstrukce systému topení, vody, kanalizace a plynu

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

 - návrh, montáž a servis měřícího a regulačního systému 

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

 - provádíme veškeré revize rozvodů plynu 

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

 - provádíme revize rozvodů elektro

 - veškeré naše práce provádíme LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

 - termín realizace práce u vás přizpůsobíme vašim časovým možnostem

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

 - veškeré naše práce provádíme zejména ve Středočeském kraji a Praze

    FP INSTAL s.r.o.    mobil: 776 628 888
    Přehvozdí,                               e-mail: info@fpinstal.cz
    Český Brod, Praha 7              www.fpinstal.cz



V Českém Brodě
a okolí dopravné

neúČtujeme!

ADVOKÁTNÍ 
KANCELÁŘ
M g r.  T o m á š  K L I N E C K Ý, advokát

• občanské a obchodní právo • převody nemovitostí • nájem bytu • zakládání a změny 
obchodních společností • vymáhání pohledávek • rodinné a dědické právo • pracovní 
právo • obhajoba ve věcech trestních • přestupky • zastupování před soudy a správní-

mi orgány po celé ČR • odborné právní konzultace • sepis a kontrola smluv • 

kancelář: Český Brod, tuchorazská 1433 / 17 (areál bývalého pivovaru)
telefon: 723 440 574, email:  advokat@klinecky.cz

Slevový kupón ve výši 100,- Kč na kontrolu a čištění komínu.
Platí do 31.8.2013.



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

  

 kompletní diagnostika
 pfiíprava a zaji‰tûní STK 

 náhradní vozidlo po dobu opravy
 autoparking 

 (parkování v areálu s 24 hod. ostrahou)  

 prodej náhradních dílÛ 

nízká hodinová sazba

 (nové, repas., pouÏité)

 klempífiské práce      
 pneuservis       
 odtahová sluÏba

ROSTOKLATY U PRAHY
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www.automalcev.cz

8 km od Prahy
po výpadovce na Kolín

kompletní servis a kontroly

Prodej náhradních dílÛ

Peugeot 602 366 353
Citroen 602 547 966
Dodávky 602 547 966
Hyundai 607 833 822
tel/fax 323 605 509



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

  

 kompletní diagnostika
 pfiíprava a zaji‰tûní STK 

 náhradní vozidlo po dobu opravy
 autoparking 

 (parkování v areálu s 24 hod. ostrahou)  

 prodej náhradních dílÛ 

nízká hodinová sazba

 (nové, repas., pouÏité)

 klempífiské práce      
 pneuservis       
 odtahová sluÏba
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www.automalcev.cz

8 km od Prahy
po výpadovce na Kolín

kompletní servis a kontroly

Prodej náhradních dílÛ

Peugeot 602 366 353
Citroen 602 547 966
Dodávky 602 547 966
Hyundai 607 833 822
tel/fax 323 605 509

STAVEBNÍ PRÁCE 
REKONSTRUKCE, DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY,  

SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,  
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 

 
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ, HOD. MANŽEL 

 

604 690 317 



·       PŮJČKY PRO PODNIKATELE 30.000 AŽ 300.000,- KČ

·       PŮJČKY PRO ŽENY NA MATEŘSKÉ 4.999,- KČ

·       PRO ZAMĚSTNANCE AŽ 80.000 KČ BEZ RUČITELE

·       PRO DŮCHODCE AŽ 80.000 KČ BEZ RUČITELE

Volejte zdarma 800 366 000 
www.proficredit.cz

objednání pro Český Brod na tel. 777 858 942
zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů

Pronajmu 
2 + kuch. kout, koupelna, WC, chodba, 

spíž, v rod. domě v Českem Brodě

Tel: 723 250 647
email: l.brod@seznam.cz

místo pro vaši inzerci

736 249 946



Tel.:  775 031 603

SOFIA SCHOOL 

Úvaly u Prahy, nám. Arnošta z Pardubic 16

Zábavný celodenní program – 8 týdnů 
plných výletů, soutěží, tvořivých aktivit, 
her a překvapení pod vedením pedagogů 
(učitelky i učitelé).

Příměstský letní tábor
pro děti od 3 do 8 let

Cena: 2 800 Kč/ týden

Česko-anglická
mateřská škola

Příměstský letní tábor
Letní provoz!



DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr.Barbora Diepoltová

Axmanova 131, Praha 9 - Klánovice
Tel. 281 861 830, 604 887 365

•	 komplexní	 odborná	 péče	
o	 pacienty	 s	 cukrovkou		
(včetně	těhotenské)

•	 moderní	přijemné	prostře-
dí,	nadstandartní	služby

•	 dobrá	dopravní	dostupnost	
(150	m	od	vlakové	stanice	
Klánovice)

neSPOLeHLIVÍ, LÍnÍ A neVYtRVALÝ  
neVZRuŠujte Se

Do týmu hledáme pravý opak. 

Jen vážně, email: 
kancelarkolin@seznam.cz





52 Podnikáme

Sluneční brýle jsou v posledních letech velkým módním hitem. Trendem jsou nejen 
klasická zabarvení, ale i crazy barvy. Na sluneční brýle jsme si zvykli jako na doplněk 
i nezbytnou nutnost, pořizují si je lidé všech věkových generací. Důležitý je pro uživatele 
hlavně design, jen málo nositelů se však ptá na kvalitu UV fi ltru.
UV fi ltr je nezbytnou součástí  povrchové úpra-
vy čoček. Bohužel nanesením potřebných vrs-
tev dochází i k navýšení ceny brýlí. Nicméně 
bychom se měli zamyslet nad důsledky, které 
nekvalitní nebo zcela chybějící UV fi ltr přináší.

Důsledky nekvalitních UV fi ltrů jsou v zásadě 
dva. Jednak předčasný šedý zákal. Čočka v oku 
funguje v podstatě jako bariéra škodlivého zá-
ření, jako první vychytává a blokuje, což má za 
důsledek poškození a následné kalení tkáně. 
Čočku je pak nutno nahradit nitrooční čočkou 
umělou. Je třeba si uvědomit, že každý, i když 
běžný zákrok, je zásahem do organismu a jako 
takový přináší určitá rizika.

Druhou a vážnější hrozbou je poškození sítnice. 
V důsledku dopadu UV záření na sítnici dochází 
ke vzniku převážně makulárních degenerací, tj. 
degenerací centrální sítnice. Problém se proje-
vuje nejprve snižováním kvalitního centrálního 
vidění. Neprojevuje se ihned, ale s časem a 
kumulací působení. Jediným preventi vním pro-
středkem jsou kvalitní sluneční brýle a posléze 
občasné užívání produktů doplňku stravy s lu-
teinem. 

Pokud jsme mladí, neuvědomujeme si, že čas 
zapracuje a naše jednání bude zúročeno a to 
i v tom negati vním slova smyslu. Proto by ne-
měla být jediným kritériem při výběru sluneč-
ních brýlí cena, ale hlavně kvalita úpravy čočky.

Oční opti ka Aleš novák
Husovo náměstí  80, Český Brod
+420 737 499 342
info@opti ka-novak.cz
www.opti ka-novak.cz

Proč je u slunečních brýlí třeba kvalitní uV fi ltr





54 Podnikáme

Každý z Vás má určitě svůj sen, a z jednoho takového snu vznikla právě Motohospoda 
U Doubravů, kam Vás srdečně zveme. Ano, základem byl sen mít svoji vlastní hospůdku 
a jako další podnět byly vyjížďky na motorce – ne všude se dá toti ž pohodlně zaparkovat 
a něčím se osvěžit. 
Každý z Vás má určitě svůj sen, a z jednoho tako-
vého snu vznikla právě Motohospoda U Doubra-
vů, kam Vás srdečně zveme. Ano, základem byl 
sen mít svoji vlastní hospůdku a jako další pod-
nět byly vyjížďky na motorce – ne všude se dá 
toti ž pohodlně zaparkovat a něčím se osvěžit. 

Slovo dalo slovo a pusti li jsme se do zvelebování 
hospody, kuchyně, sálu i zahrádky a teď, když je 
vše dokončeno, čekáme jen na Vaši návštěvu! 
Kuchař Petr „Béďa“ Matějů pro Vás každý všed-
ní den vaří znamenité polévky a dva druhy hlav-
ních jídel, ze kterých si určitě vyberete. A pokud 
ne, máme i stálou nabídku, kde najdete steaky 
pro pořádné chlapy, ale i něco lehčího pro dámy 
a i pro neposedná dítka se najde něco na zub. 

Při hezkém počasí si jídlo a pití  můžete vychut-
nat ve stylové uzavřené zahrádce. Ta dále nabízí 

hlavně prostor pro parkování motorek, kol, ale 
i kočárků. Vše je tak u nás pod zámkem a vy si 
můžete nerušeně vychutnávat třeba některou 
variantu piva Primátor. A že jich máme opravdu 
hodně – od klasického točeného světlého, přes 
nealkoholické a ovocné, až po tmavé lahvové 
speciály. 

A abyste nemuseli o víkendu sedět doma, 
postaráme se Vám o zábavu – v našem sále 
pořádáme diskotéky, koncerty, ale také diva-
delní představení. Samozřejmě si tento sál mů-
žete pronajmout na různé oslavy, svatby či srazy 
a my Vám k tomu připravíme výborné občer-
stvení. Protože se u nás neustále něco děje, 
doporučujeme Vám sledovat naše internetové 
stránky www.udoubravu.cz, ale třeba i profi ly 
na Facebooku a na serveru Lunchti me.cz.

Vítejte u Doubravů

Hospoda u Doubravů
Chrášťany 50 
+420 728 460 041
hospoda@udoubravu.cz
www.udoubravu.cz

Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek  11:00 - 22:00

Pátek - Sobota  11:00 - 01:00

neděle    11:00 - 22:00






