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2 Co nového

Aktuální číslo zpravodaje dostáváte do rukou kolem významných narozenin. Někomu může připadat, že je 
téma odkazu Otce vlasti přeexponované. Také si můžeme být jisti, že po staletích se snažíme připomínat 
více zásluh, které určitě převažují, než problematických momentů jeho vlády. Jistě měl cit pro to být ve 
správnou chvíli na správném místě, následování hodná je jeho touha po vědění. Snad ještě víc mě nadchlo 
jeho umění motivace, jak by se dnes řeklo. Známe to dobře, jakou fušku dá získat lidi pro netradiční, ne-
zaběhnuté, často zdánlivě pošetilé nápady. 

Chvíli jsme si lámali hlavy, jak si 700. výročí zajímavě připomenout i v Českém Brodě. Úvodním koncer-
tem letošního ročníku Podlipanských hudebních slavností? Besedami s nejmladšími čtenáři a výstavou 
v městské knihovně? Mám radost, že se zadařilo pro další přitažlivý projekt nadchnout vyučující dějepisu 
na našich školách - 5. a 6. září se tak budou mít příležitost žáci z Myšárny i Žitomířské zúčastnit Dnů s Kar-
lem IV. Spolek Otec vlasti má svůj program důmyslně propracovaný, v jednání je i zapojení městské gardy 
i účast veřejnosti. Věříme, že pro účastníky budou Dny s Karlem IV. zážitkem, který jim nejen zpříjemní 
návrat do škol po prázdninách, ale i motivací k dalšímu poznání ohromného dědictví, které Otec vlasti naší 
zemi i Evropě zanechal. 

Umění nadchnout jistě souvisí s uměním komunikovat. Jak to před sedmi stoletími dokázal bez internetu, 
faceboku a médií? Mimochodem: Všimli jste si úprav městského webu? Co vám tu schází, co ještě lépe 
a radostněji ve městě zorganizovat nám přijďte říct na Fórum města 23. května – vylosovaní účastníci tu 
mohou dostat třeba vstupenky do KD Svět! Kdo nestihne Fórum, jistě využije připravované ankety.

I na Českobrodsku rozfoukáváme zatím ještě doutnající aktivity. Vedle příprav na rekonstrukci nepotřeb-
ného nemocničního pavilonu na školu s výdejnou jídel a hřištěm na dohled bychom rádi pomohli lesnímu 
a ekologickému vzdělávání v našich lesích a na hájovně a pokusíme se harmonizovat možnosti a potřeby 
základních a mateřských škol v Brodě a okolí. Se starosty okolních obcí se snažíme tlačit kraj ke koncepč-
nějšímu usměrňování tranzitní dopravy. Možná k tomu jednou využijeme i odhodlání sokolů a gardistů, 
kteří vás zatím zvou jen na Lipany. 22. 5. na pouť a 28. 5. na rekonstrukci bitvy. Se školami a čilými spolky se 
přijďte rozhýbat v týdnu akcí Město v pohybu. Chvíle uklidnění pak přinese bohatý program regionálního 
festivalu Podlipanské hudební slavnosti. Můžete se přitom potkat se známými a přáteli, které se vám jinak 
nedaří navštívit. A také dobrovolným vstupným přispět k povzbuzení záchrany štolmířského kostela.  Zkrát-
ka nespěchejme tou jarní smrští a nezapomeňme si udělat čas na druhé! Třeba to Karel IV. dělal také tak.

Aleš Kašpar

Karel IV. stále inspiruje

Českobrodský zpravodaj
květen 2016



3Krátce z města

Pro školní rok 2016/2017 bylo v MŠ Sokolská, 
MŠ Kollárova a MŠ Liblice přijato celkem 94 no-
vých žáků.

Udržitelný rozvoj zeleně v obcích a ve městech 
je název odborného semináře určený nejenom 
našim úředníkům, ale ji široké veřejnosti. Město 
Český Brod ve spolupráci se Společností pro za-
hradní a krajinářskou tvorbu uspořádalo v rám-
ci agendy MA21 tuto akci 14. 4. 2016 za hojné 
účasti zájemců. 

Místostarostové města Český Brod 28. 4. 2016 
přijali další čínskou delegaci na jejich metodic-
ké cestě po ČR. Delegaci městské prefektury 
vedla starostka města Lung-jen paní Qiuna Chi. 
Město se nachází v západní části provincie Fu-
ťien. Lung-jen s rozlohou necelých dvacet tisíc 
kilometrů čtverečních a třemi miliony obyvatel 
nejmenší provincií, která se v našem městě za-
stavila. V neformálním jednání byly probrány 
možné oblasti případné spolupráce.

Rada města souhlasila s přijetím nabídek spo-
lečnosti ČEZ na dodávku elektrické energie pro 
město Český Brod a jím zřizované příspěvkové 
organizace za cenu stanovenou nabídkami ze 
dne 30. 3. 2016 na dobu do 31. 12. 2019, v rámci 
centralizace energií vedoucí k úsporám finanč-
ních prostředků na energie.

Rada města schválila výroční zprávy příspěvko-
vých organizací Technické služby města Český 
Brod, Anna – sociální zařízení pro seniory, Měst-
ská knihovna Český Brod a organizační složky 
Městské policie Český Brod. Výroční zprávy jsou 
zveřejněny na internetových stránkách města 
i příspěvkových organizací.

Do 29. 4. měly neziskové organizace možnost po-
dat žádost na podporu činnosti a provozu (Pro-
gram 1). Učinilo tak 8 organizací. Hodnotící ko-
mise bude zasedat v průběhu května a navržené 
dotace schválí rada a zastupitelstvo v červnu.

Rada města souhlasila s podáním žádosti do 18. 
výzvy z Integrovaného regionálního operačního 
programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, 
dostupné a bezpečné regiony na dotaci pro re-
konstrukci chodníku a veřejného osvětlení, sta-
vební úpravu nároží křižovatek, zřízení zpomalo-
vacího prahu a nový způsob odvedení dešťových 
vod z chodníků a domovních svodů v ulicích Ma-
sarykova a Tyršova.

Město z krajských fondů hejtmana získalo dota-
ce na kolostavy (před budovu gymnázia), odbah-
nění rybníku ve Štolmíři, na vybavení knihovny 
a na sociálně právní poradenství.

Dne 28. 4. 2016 od 9.00 hod. proběhlo plánova-
né setkání odboru dopravy a obecního živnos-
tenského úřadu Městského úřadu Český Brod 
se starosty ORP Český Brod. Na tomto setkání 
byli i zástupci Dopravních inspektorátů Policie 
ČR, Odboru dopravy krajského úřadu a Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje. Hlav-
ním tématem byla nákladní tranzitní doprava 
a stavebně technický stav silnic II. a III. třídy a je-
jich údržba.  Ze setkání bude pořízen podrobný 
záznam se všemi vznesenými požadavky a ten-
to bude následně doručen vlastníkovi a správci 
komunikací k nějaké adekvátní reakci.

Českobrodský zpravodaj
květen 2016



� Věstník
Body projednávané Radou města 13. 4. 2016
1.  Snižování stavu holubů ve městě Český Brod, 

návrh řešení.
2.  Schválení prodejního a provozního řádu pro ko-

nání farmářských trhů v roce 2016
3.  Souhlas s podnájmem bytu
4.  Souhlas s přijetím sponzorského daru ZŠ Žito-

mířská
5.  Souhlas s čerpáním investičního fondu MŠ Liblice
6.  Prodej bytové jednotky č. 5. v č.p. 1127 ul. K Do-

lánkám
7.  Prodej bytové jednotky č. 30 v č.p. 1256 ul. Pa-

lackého
8.  Revokace usnesení - vyhlášení záměru - nájem 

části pozemku v obci a k.ú. Český Brod
9.  Vyhlášení záměru - pronájem pozemků v obci 

a k.ú. Český Brod (areál koupaliště)
10.  VB - Jordákovi - kanalizační a vodovodní přípoj-

ka - ul. Lužická
11.  VB - Matyskovi - kanalizační a vodovodní pří-

pojka - nám. Arnošta z Pardubic 
12.  VB - Mašatovi - kanalizační přípojka - U Studánky
13.  VB - OC Pila s.r.o. - plynovod - ul. J. Kouly
14. Věcná břemena - změna sazebníku
15. Vyhodnocení VH majetku 2015
16.  Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění užívat 

webovou aplikaci na evidenci revizí
17.  Projednání rozpočtů za malování prostor pavi-

lónu J nemocnice Český Brod
18.  Vyhlášení VZ Úsekový rychloměr – úsekové 

měření rychlosti
19. Smlouva OSA a Josef Fousek OSA
20. Smlouva OSA a Robert Rovina
21. Smlouva OSA za vystoupení kapely Neřež
22.  Výroční zpráva Anna - sociální služby pro seniory
23. Výroční zpráva TS Český Brod
24.  Informace - Výroční zpráva Městské policie 

Český Brod
25.  Informace - Zápis z 11. jednání komise dopravy 

dne 1. 2. 2016
26.  Informace - Dotace z ministerstva financí na 

rekonstrukci budov č.p. 1100 a 1099 - škola 
a výdejna v nemocnici

27.  Informace - Křižovatka Zborovská x Krále Jiřího 
x Jana Kouly, dopravně inženýrské posouzení

28. Zateplení budovy č.p. 56, Český Brod
29.  Informace - Informace o stavu prací v areálu 

nemocnice ke dni 11. 4. 2016

30.  Partnerská smlouva s Regionem Pošembeří, 
o.p.s.

Body projednávané Radou města 27. 4. 2016
1.  Nájemní smlouva na pronájem dvou přístrojů 

watercooler
2. Uložení odvodu PO ZŠ Tyršova Český Brod
3.  ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním investičního 

fondu
4.  Změna závazných ukazatelů rozpočtu PO Anna 

- sociální služby
5.  Výroční zpráva Městské knihovny Český Brod za 

rok 2015
6. VB - Kuncovi - kanalizační přípojka - V Lukách
7. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Štolmíř
8. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - ul. J. Kouly
9.  VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Štolmíř - Ke Hřbi-

tovu
10.  Souhlas s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě 

o nájmu nebytových prostor ev.č . 106/2013/FO
11. Prodej osobního automobilu Škoda Fabia
12.  VZ Stavební úpravy č.p. 1100 pro ZŠ - jmeno-

vání komise
13. Vodovod Polomská - nájemní smlouva se SŽDC
14.  Rekonstrukce chodníku a VO Tyršova, Masary-

kova ulice
15. Informace - Zápis komise ŽP
16. Informace - Zápis komise bezpečnosti
17. Zjednosměrnění Jungmannovy ulice
18.  Informace - Vyúčtování vodného a stočného za 

rok 2015 
19. Informace - Zápis z komise pro místní části
20.  Informace - Stav prací v areálu nemocnice ke 

dni 26. 4. 2016
21.  Informace - Kaplička sv. Gotharda – současná 

situace a perspektivy 
22. Informace - Využití kostela sv. Havla 
23. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
24. Zpracování lesních hospodářských osnov
25. Revize elektroinstalace v MŠ Liblice
26.  Dodávka elektřiny pro město Český Brod a jeho 

příspěvkové organizace
27.  Záměr na pronájem bytu č. 30, Palackého 1256, 

Český Brod

Českobrodský zpravodaj
květen 2016
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V přátelské atmosféře proběhly v českobrodském Informačním centru pro mládež (ICM) dny otevřených 
dveří. Nejlepší čas pro středoškoláky je období písemných maturitních prací. První den, 2. května jsme 
pozvali studenty gymnázia. Vystřídalo se u nás několik tříd, a protože íčko není nafukovací, rozdělili jsme 
třídy na poloviny. Jedna skupina diskutovala s námi v íčku a druhá v počítačové učebně s místostarostou 
Mgr. Pavlem Janíkem, který si vzal na starost webovou prezentaci ICM a zároveň představil chod úřadu.

Před touto akcí 
však předcházela 
diskuze se studenty 
SOŠ Liblice (12. 4.) 
a průběžné sezna-
mování studentů 
této školy, kteří 

absolvují své praxe na městském úřadu a do jejich 
osnovy také patří informace o ICM. 

Vyzvídali jsme na studentech, kolik toho vědí o ICM, 
jak často navštěvují webové stránky města (www.
cesbrod.cz), co na nich nejčastěji hledají, zda jsou 
přihlášeni na Facebooku „Město Český Brod“, kam 
se hlásí na VŠ, jaké mají brigády, atd.

„S brigádami je to špatné,“ shodli se jednohlasně 
studenti. „Nabídek je málo, brigády jsou špatně 
placené a úplně nejhorší je, když Vám ještě není 
ani 18.“ 

Dozvěděli jsme se, že studenti mají dobré jazykové 
znalosti, na čemž mají zásluhu nejen učitelé a je-
jich píle, ale i partnerské výměny se zahraničními 
školami. Potěšil nás také zájem o projekt Struktu-
rovaný dialog s mládeží. Několik studentů se rov-
něž pochlubilo návštěvou pražského NICM. 

Jsme rádi, že se nám podařilo mezi studenty zís-
kat další brigádníky, kterým zatím neříkáme Jimmy. 
Ptáte se, kdo je to Jimmy? Jimmy je šikovný dobro-
volník, který rád pracuje s mladými lidmi a spolu-
pracuje s místním ICM. A tak můžeme získat další-
ho dobrovolníka, který nám pomůže v komunikaci 
se školou a studenty.

Další příležitost k seznámení o činnosti ICM pro dal-
ší obyvatele Českého Brodu je při celoměstské akci 
Město v pohybu 15. - 21. 5. 2016, kdy náš stánek 
bude v sobotu 21. 5. na Kutilce. Těšíme se na Vás.

Ivana Nývltová,
ICM Český Brod

I letos se dveře ICM otevřely středoškolákům

Českobrodský zpravodaj
květen 2016
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To myslíte vážně, že ze štolmířského kostela uděláte horolezeckou stěnu? Řadu podobných překvapivých 
nápadů bylo možné zaznamenat 9. dubna na setkání kolem budoucnosti jedinečné barokní památky 
– kostela sv. Havla.

Ačkoli horolezecká stěna, lanové centrum, vyhlíd-
kové lávky a další patřily k nápadům, které byly 
označeny jako extrémní, atmosféra setkání nad 
perspektivami štolmířského kostela nebyla ni-
kterak třaskavá. Naopak z účastníků bylo možné 
cítit tvořivost, vstřícnost, toleranci i věcnost, ale 
především naději, že společně svými náměty, kon-
takty a trpělivou mravenčí prací můžeme nastar-
tovat a také jednou završit obnovu tohoto vzác-
ného prostoru.

Snad ne příliš vzdálená budoucnost napoví, zda se 
toto místo stane atraktivním pro občany Štolmíře, 
Českobrodska nebo také pro vzdálenější návštěvní-
ky. Již samo složení sobotního roje dává tušit, kdo 
by rád těmto aktivitám napomohl. Vedle samotných 
Štolmířáků a zdejší čilé společnosti M´am´aloca, kte-
rá tu peče kromě chleba v obecní peci i leccos pro 
šikovné ruce, rodiny s dětmi i jinou osvětu, dalších 
domácích – totiž farníků Brodska, přišli ke slovu uči-
telé a žáci ZUŠ, zástupci spolku Vox Bohemicalis, ar-
chitekti, stavitelé, umělci různých žánrů, paní a páni 
radní. Zaslechli jsme i slibná vyjádření poslankyně 
Langšádlové a náměstka ministra kultury Ourody.

Také zajímavá čísla tu padala: Odhad celkových 
nákladů na rekonstrukci a stabilizaci krovu, stře-
chy, statiky a pláště (zejména jeho nejcennějšího 
západního průčelí) je asi 15 milionů Kč. Architek-
tonicky náročnější úpravy by se snadno mohly 
vyšplhat přes 50 milionů Kč. Rekonstrukce varhan 
– možná třetího nejcennějšího barokního nástroje 
v naší zemi – je odhadovaná na cca 10 milionů. Jako 

první je potřeba dát dohromady asi 300.000 Kč na 
základní projektovou dokumentaci, bez níž se ja-
kékoli další práce neobejdou. K tomu účelu a také 
k harmonizaci benefičních akcí různých organizací 
a podpoře získávání finančních prostředků na zá-
chranu kostela vzniká z aktivních zástupců příprav-
ný výbor spolku či obdobné záchranné instituce.

Děkujeme M´am´aloca, o.p.s. za poskytnuté záze-
mí, Technickým službám města Český Brod za úklid, 
Vojtěchovi Černému z Agory CE za moderování, To-
máši Svobodovi za fotografie, Petře Ištvánikové za 
pomoc při propagaci a organizaci, farnímu sboru za 
krásné písně, Matúši Kocianovi, Vladimíru Mrvíko-
vi a Miloši Herzogovi za uvedení do tématu a panu 
farářovi navíc za zpřístupnění kostela. Aktivní pří-
stup většiny účastníků je nadějí, že naše společná 
touha po záchraně kostela jen tak nevyprchá.

Aleš Kašpar
foto: Tomáš Svoboda

Štolmířské rojení

Českobrodský zpravodaj
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BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
pan Luděk Drahňovský, paní Eva Wolfová, pan Vladimír Šmejkal, 
paní Jaroslava Kolářová, pan Vlastimil Chvalovský, pan Otokar Havlín, 
paní Irena Runtová, paní Libuše Sokolová, pan Jaroslav Špak.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Důkazem je nedávná spolupráce s Ing. Milošem Ciniburkem z Liblic, který byl u zrodu projektu přeměny 
nemocničního pavilonu infekce v základní školu a výdejnu jídel. Zeptali jsme se ho na pár otázek.

Koncem minulého roku jste začal s městem Čes-
ký Brod spolupracovat na získání dotačních pro-
středků pro novou školu. Byla to vaše první zku-
šenost z oblasti školství?
Zdaleka nebyla. V regionu bych zmínil např. Úva-
ly, kde jsem získal již finance na dvě školky a dva 
projekty na rozšíření základní školy. Další školka 
byla pro Přišimasy a školce v Liblicích jsem pomohl 
získat dotaci na vybavení školkové zahrady. Na jed-
nom setkání MAS Pošembeří jsem se dal do řeči se 
starostou Nekolným a zmínil jsem se mu o dotaci na 
školu. Následovala schůzka na radnici. Tedy již od 
cca poloviny roku 2015 jsme sledovali dotační příle-
žitosti na školu a mezitím město 
připravovalo vše po stavební 
stránce pro nové projekty.

Říkáte projekty, ono bylo pro-
jektů více? Kdy se žádosti o do-
taci podávaly?
Ano, podávali jsme projekty 
na přelomu roku do výzev jak 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, tak i Minister-
stva financí. Na finance to byly 
projekty dva - jeden na novou 
školu a jeden na výdejnu jídel. 
Snažil jsem se tak zvýšit šance 
na úspěch a navíc limit pro do-
taci byl 30 mil. Kč na jeden pro-
jekt, a proto jsem navrhl z jed-
noho projektu udělat dva. Tím 
dosáhla celková dotace skoro 
36 mil. Kč. Městu Český Brod 
na úspěchu hodně záleželo. Pří-
prava musela být stoprocentní. 

Projekty jsme podávali před Vánocemi, a tak jsem 
si s tím užil. Ještě že mám tak úžasnou ženu.

Jaké jsou vaše další zkušenosti s dotacemi? Je těž-
ké získat dotaci?
Dotace řeším někdy od roku 2006. Baví mě na tom 
různorodost a také být u zrodu zajímavých pro-
jektů a realizace nápadů a záměrů. Získání dota-
ce těžké není, když víte jak na to. U projektu na 
novou základní školu v Českém Brodě byl základ 
v dobře vytipovaném místě a ve stavebním pro-
jektu. Dále bylo nutné detailně načíst podmínky 
programu a na několika schůzkách sladit potřeby 

města, projektu a dotačních 
podmínek. Český Brod jde dob-
rou cestou a vytváří školský ob-
vod pro obce na svém území. To 
šance zvýšilo. Starosta Nekolný 
zpracoval demografickou studii, 
která ukázala reálnou potřebu 
kapacity škol a budoucí velký 
nárůst počtu dětí ve školách. 
Projektová studie má desítky 
stránek a zdůvodňuje, proč je 
potřeba školu postavit. Vyzdvi-
huje důležitost školy v regionu 
oproti jiným školám a popisuje 
technické řešení, dopravní do-
stupnost a mnoho dat, statistik 
a údajů. Městu držím palce, ať 
se realizace školy vydaří a děti, 
rodiče i učitelé jsou spokojení!

Petra Ištvániková,
PR manažerka

Spolupráce s externími odborníky se městu vyplácí

Českobrodský zpravodaj
květen 2016



� Co nového

Do konce letošního roku by měl být konečně schválen nový územní plán města, jehož pořizování a projed-
návání bylo zahájeno před šesti lety. Jeho schválení netrpělivě vyhlížejí občané, investoři i samospráva.

Územní plán představuje základní koncepci pro-
storového a funkčního uspořádání území města 
a jeho využití. Usměrňuje územní rozvoj města, 
neboť vymezuje zastavitelné území obce a v jeho 
rámci plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, 
pro výrobu, plochy smíšené, komunikace nebo tře-
ba městkou zeleň. Jeho cílem je mj. sladit veřejný 
zájem se zájmy vlastníků jednotlivých nemovitostí. 
Současný platný územní plán schválilo zastupitel-
stvo v říjnu 1998 a od této doby prošel 5 dílčími 
změnami. Doba platnosti není stanovena, ale prů-
měrná životnost územních plánů je okolo 15 až 20 
let. Od nového územního plánu je odvislá celá řada 
aktivit, k jeho dokončení je proto nejvyšší čas. 

Pořizování a projednávání nového územního plánu 
bylo odstartováno v roce 2010. Pořizovatelem je od-
bor stavební a územního plánování městského úřa-
du. Město na zpracování dokumentace v roce 2010 
obdrželo dotaci 1.080.000 Kč. Proces projednávání 
je dlouhý a má několik fází. Zájmem města je maxi-
mální zapojení veřejnosti do jeho projednávání.

V minulých letech bylo postupně schváleno zadání, 
proběhlo první společné projednání a po přepra-
cování návrhu na základě připomínek i opakované 
společné projednání. Zásadní změnou bylo vedení 
obchvatu města, kdy nově je upřednostněna vý-
chodní trasa obchvatu, který ale zasahuje i do úze-
mí 4 sousedních obcí. Touto změnou se práce na 
novém územním plánu protáhly. Předloni proběh-
lo opakované společné jednání, při kterém dotče-
né orgány uplatnily svá stanoviska, sousední obce 
a veřejnost mohly uplatnit své připomínky. 

Poté byl návrh předložen krajskému úřadu a ná-
sledně konáno veřejné projednání, na němž mohli 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 
předkládat námitky, každý mohl podat připomínku 
a dotčené orgány mohly uplatnit stanoviska k těm 
částem, které byly od společného jednání změně-
ny. O námitkách a připomínkách, jichž se sešlo cel-
kem 47, rozhodlo zastupitelstvo v září 2015 a nyní 
jsou úspěšné námitky do návrhu zapracovány.

Co nás čeká v letošním roce. Upravený návrh s vy-
hodnocením schválených námitek a připomínek 
bude předložen dotčeným orgánům státní správy 
a krajskému úřadu. Pokud nenastanou komplika-
ce, dojde k novému veřejnému projednání návrhu 
s občany. Jeho termín ještě není znám, ale z časo-
vých důvodů zatím přichází v úvahu i letní měsíce. 

Žádáme proto občany, kteří se chtějí veřejného 
projednávání aktivně účastnit, aby sledovali webo-
vé stránky města a úřední desku. Veřejnost bude 
mít opět možnost proti návrhu územního plánu 
podávat připomínky a vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem námitky. Vypořádání námitek 
a schválení územního plánu bychom chtěli stihnout 
nejpozději na podzim tohoto roku, tak, aby nový 
územní plán mohl leště letos vstoupit v život.

Tomáš Klinecký,
místostarosta 

Projednávání nového územního plánu míří do finále

Českobrodský zpravodaj
květen 2016
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Odbor sociálních věcí městského úřadu zpracoval nový stručný přehled sociálních a návazných služeb do-
stupných pro občany Českého Brodu a okolí. Přehled se Vám dostává do rukou formou vloženého letáku 
spolu s tímto číslem Zpravodaje.

Ve městě Český Brod 
i jeho spádových obcích 
působí řada organiza-
cí poskytující sociální 
služby. Poskytovatelé 
služeb pomáhají lidem 
v jejich tíživých život-
ních situacích, které ne-
jsou schopni řešit vlast-

ními silami, příp. za pomoci blízkých. Vzhledem ke 
stárnutí populace nabývají v poslední době na ak-
tuálnosti služby pro seniory. Neméně významnou 
skupinou adresátů služeb jsou děti a rodiny s dět-
mi. Další cílovou skupinou jsou občané ohrožení 
sociálním vyloučením, které nemusí být spojeno 
jen s konkrétní lokalitou.

Sociálním službám se věnují jak krajské a městské 
organizace, tak řada neziskových i komerčních sub-
jektů. Veškeré dostupné služby jsou uvedeny v ob-
sáhlém Adresáři sociálních služeb, který je volně ke 
stažení na http://www.cesbrod.cz/item/adresar-so-
cialnich-sluzeb. Ten v letošním roce čeká velká aktu-
alizace. Pro snadnější orientaci v nabídce byl naším 
odborem již nyní vytvořen přehledně zpracovaný 
leták „Sociální a návazné služby na Českobrodsku“. 

Leták je rozdělen dle cílových skupin a konkrétní 
služby. U každé skupiny jsou uvedeny organizace, 
které danou službu poskytují, s upřesněním jejího 
rozsahu. Nechybí základní kontakty na poskytova-
tele. Jsme si vědomi, že ne každý pravidelně na-
vštěvuje webové stránky města, a proto uvítá pa-
pírovou formu. Zejména ne všichni senioři si našli 
cestu k počítači a přístup k potřebným informacím 
tak mají těžší. Chceme jim touto formou přiblížit 
organizace, na které se mohou obrátit, chtějí-li vy-
užít např. pečovatelskou službu, odlehčovací služ-
bu, denní stacionář, domácí zdravotní péči, osobní 
asistenci, možnost zapůjčení kompenzačních a re-
habilitačních pomůcek, tísňovou péči pro seniory 
a jiné. Služeb je celá řada. Leták si můžete uscho-
vat, popřípadě si jej nalepit na viditelné místo ane-

bo jej předat příbuznému, který by mohl některou 
službu využít. 

Město Český Brod má prvořadý zájem na tom, aby 
síť sociálních služeb byla efektivní a šitá na míru 
potřeb občanů, proto od roku 2008 na městě pro-
bíhá komunitní plánování sociálních služeb. Tento 
proces je otevřený, každý má možnost se vyjádřit 
k situaci v oblasti sociálních služeb. Budeme velmi 
rádi, pokud vyjádříte svůj názor na sociální služby 
ve městě. Své podněty a připomínky můžete smě-
řovat na koordinátorku komunitního plánování 
sociálních služeb Janu Tůmovou (tel. 730 870 953 
nebo email tumova@cesbrod.cz).

Bc. Martina Fejfarová, DiS., pověřená vedením OSV
zdroj foto: http://pomocvdomacnosti.cz,

http://bydleni-hrou.cz

Sociální služby pro občany města v novém přehledu

Českobrodský zpravodaj
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Fotografie ze šuplíku Tomáše Mukařovského v Galerii K

Prvního května mohli (a často tak udělali) návštěvníci tradičního závodu veteránů navštívit výstavu foto-
grafií Tomáše Mukařovského v Galerii K. Pokud jste to ještě nestihli, máte určitě šanci do konce května.

Tomáš Mukařovský, legendární českobrodský foto-
graf, nevystavuje v Galerii K poprvé. Představil zde 
například právě fotografie auto a moto veteránů 
z různých ročníků závodu.

Tomáš Mukařovský je nejen fotograf Českobrod-
ska, i když jeho pohledy na často přehlížená zákou-
tí či přírodní výtvory v okolí našeho města jsou asi 
nejznámější. Je to i fotograf cizích zemí či zátiší. 

Tentokrát pro nás připravil soubor často nezná-
mých fotografií i ze starých negativů. Byly tedy au-

torem znovu vybrány, polozapomenuté, z archivu. 
Tento nový pohled do autorovy tvorby bude jistě 
zajímavý i pro Vás!

Galerii K můžete navštívit každý pracovní den od 8.30 
až do 17.00, v sobotu již od 7.30 do 11.30. Zároveň 
děkujeme všem, co navštívili výstavu Oči dokořán 
– fotografie Lenky Šošolíkové a přispěli na provoz 
školy CBE Christine. Výstava Fotografií ze šuplíku To-
máše Mukařovského je tu pro Vás do konce května.

Pavel Fuchs, Galerie K 

10 Ze společnostiČeskobrodský zpravodaj
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V průběhu měsíce dubna pokračovalo povinné vzdělávání zaměstnanců dvěma akcemi.

Nejdříve proběhl seminář „Pokojná smrt“, který 
měl za cíl zrušit tabu kolem smrti a umírání. Pomo-
hl našim zaměstnancům vyrovnat se při své práci 
se smrtí, aby o ní mohli mluvit nejen s klienty, ale 
i s jejich nejbližšími.

Téma druhé vzdělávací akce bylo již veselejší 
– „Odpočinkové a relaxační techniky pro nás i kli-
enty“. Jednotlivá témata si zpracovaly a pro ostatní 
připravily samy ošetřovatelky a ergoterapeutky. Na 
řadu přišla například témata: Hry pro naše zbystře-
ní, Terapie se zvířaty, Relaxační a uvolňující cvičení, 
nebo Ruční práce jako odpočinek. Akce byla pove-
dená a všem pracovnicím, které se na její přípravě 
podílely, patří velké poděkování.

Závěrem bych se ráda podělila se čtenáři Zpravo-
daje o báseň, kterou u příležitosti tohoto semináře 
složila ošetřovatelka paní Iva Benediktová:

Děkuji všem v tomto sále, že jste hraví neustále.
Při té těžké práci naší, občas nám už v hlavách straší.
A tak vypnout chvilku hlavu, není nikdy na závadu.
Toto naše dnešní téma provázela trochu tréma.
Pokud jste si odpočaly a pro svůj život načerpaly
Elán, sílu, vnitřní klid – tak to mělo vskutku být.
Proto díky všem vám tady, že zapojily jste se rády.
Snad vám dnešní seminář, vlil do duše jas a zář.
Využijte tento svit, ať jste zdravé, ať jste fit!

Více fotografií najdete na www.domov-anna.cz

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Vzdělávání zaměstnanců v domově seniorů

Koncem dubna jsme měli vzácnou možnost přivítat Zdravotní klauny a naši klienti i zaměstnanci tak zažili 
zřejmě nejveselejší den z celého roku.

Zdravotní klauni přijeli do našeho Domova v rám-
ci akce „Turné plné smíchu“ u příležitosti oslavy 
15 let od svého založení a my jsme moc rádi, že 
jsme mohli zažít tuto skvělou atmosféru.

Všichni senioři i zaměstnanci byli obdarování červe-
nými klaunskými nosy, a tak byl celkový dojem do-
konalý. Klauni nejdříve navštívili imobilní klienty na 
čtyřlůžkových pokojích a pak už pokračovali dále po 
Domově. Schopnější senioři se shromáždili na chod-
bách, a tak mohli vidět klauny v akci společně.

Na našich klientech zanechala návštěva klaunů 
opravdu nesmazatelný zážitek, velmi si ten den užili 
a od té doby se stále ptají, kdy zase klauni přijedou.

Pro nás zaměstnance bylo neuvěřitelné vidět pro-
měnu seniorů – jejich bezprostřední reakce, smích 
a veselé oči – bylo to opravdu dojemné.

Krásné fotografie z této akce si můžete prohléd-
nout na www.domov-anna.cz

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Návštěva zdravotních klaunů v domově seniorů

Českobrodský zpravodaj
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Bitvou u Lipan se uzavřela kapitola 15 let trvajících krvavých válek, které známe pod názvem husitská 
revoluce. Samotné bitvě však předcházelo neúspěšné obléhání Českého Brodu patřícího sirotčímu svazu, 
vojsky Panské koalice vedené Divišem Bořkem z Miletínka, paradoxně kdysi Žižkova spolubojovníka. Ob-
léhání Českého Brodu mělo za účel vylákat polní vojska na pomoc městu a střetnout se s nimi v otevřené 
bitvě. Záměr se podařil. Po zprávě, že se polní vojska vedená Prokopem Holým hnula od Kolína a směřují 
na Kouřim, upustila koaliční vojska od obléhání a hnula se vstříc polním vojskům.

V neděli 30. 5. 1434 se na Lipské hoře střetla vojska 
utrakvisticko-katolické koalice s polními vojsky tá-
borského a sirotčího svazu v osudové bitvě.

Postavení polních vojsk na návrší kopce v semknu-
té vozové hradbě hájené mnoha děly, nedávalo 
koaličním vojskům mnoho šancí na úspěch. Pou-
žitý taktický manévr s předstíraným ústupem ko-
aličních vojsk z bitvy však slavil úspěch. Radikály 
se podařilo vylákat z vozové hradby. Do otevřené 
hradby vtrhla panská jízda, kde mezi obránci způ-
sobila masakr a o osudu bitvy bylo rozhodnuto. 
Polní vojska byla drtivě poražena. V průběhu boje 
zahynul i slavný Prokop Holý, nejvlivnější husitský 
politik, na jehož vůli před rokem 1434 do značné 
míry závisel osud revolučních Čech. V bitvě též padl 
i duchovní vůdce polního vojska, kněz Prokůpek.
 
Udělejte si výlet na toto památné místo našich 
dějin a navštivte Lipskou horu. Zde se pod památ-
níkem bitvy dne 28. 5. 2016 v 16.00 odehraje re-
konstrukce toho, jak pravděpodobně mohla tato 
bitva vypadat. Uvidíte mohutnou dělostřeleckou 
přestřelku zahajující bitvu, dvě proti sobě stojící vo-
zové hradby, vyjednávání o míru, útok jízdy do ote-
vřené vozové hradby a konečnou porážku polních 
vojsk, kde padl do zajetí slavný Jan Roháč z Dubé.

V jednotlivých ukázkách před bitvou se představí 
pěchota a rytířstvo doby husitské. Dělostřelectvo 
a střelci, tedy ti, kteří postupně ovládali bitevní 

pole. Prováděny budou komentované prohlídky 
vojenským ležením, k poslechu hraje dobová hud-
ba Peregrin. Připraveny jsou ukázky sokolnictví, 
projížďky na koních, historické hry pro děti, dobo-
vá řemesla. Sobotní program začíná v 11.00 hod. 
otevřením tržiště. Tržiště jsou rozdělena na dobo-
vé a nedobové.

Navštivte Lipany, udělejte si příjemný výlet a spolu 
s dětmi si společně připomeňte tuto významnou 
bitvu našich dějin. Tímto jste srdečně zváni.

Akci za podpory Města Český Brod a Obce Vitice 
pořádají spolky Guardia Broda Bohemicalis a Civi-
tas Pragensis.

Martin Semrád, Guardia Broda Bohemicalis

Závěrečná bitva husitských válek, LIPANY 1434

Českobrodský zpravodaj
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Ve dnech 16. 4. – 22. 4. 2016 se skupina 25 studentů z českobrodského gymnázia zúčastnila výměnného 
pobytu s partnerským gymnáziem v Lichtenfelsu v Bavorsku.

Sešli jsme se v sobotu ráno u gymnázia v Českém 
Brodě a autobusem vyrazili směr Lichtenfels. V od-
poledních hodinách jsme dojeli na místo. Před ško-
lou na nás čekali naši němečtí kamarádi společně 
s jejich rodiči. Přivítání jsme se všichni velmi báli, 
ale nakonec proběhlo vše hladce. O víkendu měl 
každý svůj program, který naplánovala rodina. 
Někteří navštívili kostel Vierzehnheiligen, jiní šli 
na výlet na Straffelberg, kde byl úžasný výhled na 
Lichtenfels a okolí.

V pondělí jsme se dopravili autobusem, autem, 
vlakem či pěšky společně s žáky do gymnázia 
v Lichtenfelsu, kde na nás čekaly naše paní profe-
sorky s učiteli z německého gymnázia, kteří organi-
zovali výměnu. Následovala krátká prohlídka krás-
né a velké školy. Poté nás přivítal hejtman kraje 
Lichtenfels a mohli jsme vyrazit na náš první výlet 
do malebného městečka Coburg. Navštívili jsme 
pevnost Coburg a nádherný zámek.

V úterý jsme jeli na výlet do Norimberku. Navštívili 
jsme muzeum malíře Albrechta Dürera, kde jsme 
viděli spoustu jeho obrazů a mohli jsme si vyzkou-
šet, jak se dříve tisklo na papír. Také jsme si pro-
hlédli norimberský hrad.

Ve středu nás čekal další výlet a to do muzea pivo-
varnictví, které se nachází ve městě Kulmbach. Paní 
průvodkyně nám ukázala, jak se vyrábí pivo a do-
konce jsme si mohli ochutnat i pivo vyrobené právě 
zde v Kulmbachu. Poté následoval společný oběd 
v místní hospůdce nedaleko pivovaru, kde jsme 
ochutnali bavorskou specialitu – klobásky se zelím.

Ve čtvrtek jsme se zúčastnili výuky na německém 
gymnáziu a poté jsme se setkali se starostou města 
Lichtenfels. Následně pro nás učitelé zorganizovali 
hru geocashing a díky tomu jsme se zábavnou for-
mou seznámili s památkami města. Potom jsme se 
sešli s německými studenty a vydali na společný 
oběd. Po obědě jsme se rozešli do svých domovů 
a večer se konalo hudební vystoupení na gymná-
ziu v Lichtenfelsu, kde účinkovali žáci z gymnázia. 

Někteří se šli podívat na vystoupení a ostatní se 
zúčastnili rozlučkové party, kde se oslavovalo, že se 
týden vydařil.

Domů se nám jet nechtělo a při odjezdu došlo i na 
pláč. V Německu se nám moc líbilo, poznali jsme 
nové kamarády, přivezli spoustu krásných zážitků, 
získali zkušenosti s německým jazykem a určitě by-
chom výměnný pobyt doporučili i ostatním.

Poděkování patří českým a německým pedago-
gům, kteří tuto výměnu zorganizovali: paní profe-
sorce Kantové a Kallupové, panu Christofovi a paní 
Kirsch, ale i Městu Český Brod a Česko-německé-
mu fondu budoucnosti, které finančně podpořily 
tento výměnný pobyt.

Veronika Popková a Kateřina Kubičková, třída 5A8, 
Gymnázium Český Brod

Českobrodští gymnazisté v Lichtenfelsu

Českobrodský zpravodaj
květen 2016



1� Ze společnosti

V sobotu 16. dubna proběhl v Rodinném centru Kostička další Charitativní bazárek, který uspořádaly „ma-
minky dobrovolnice“, již podruhé na podporu služeb LECCOS, z. s., konkrétně  Sanace rodin – terénních 
služeb pro rodiny s dětmi v obtížných životních situacích.

Samotnému bazárku předcházel sběr oblečení, 
hraček a knížek, které se na akci prodávaly. Or-
ganizátorky Lenka Nekolná, Betka Černá a Petra 
Březinová věnovaly přípravě a samotné sobotní 
prodejní akci spousty svého volného času a práce 
jen proto, aby podpořily tuto veřejně prospěšnou 
službu a také nabídly rodinám možnost levně na-
koupit. Celý výtěžek, který činil patnáct tisíc korun, 
věnovaly na podporu Sanace rodin. 

Jak si mnozí z vás pamatují, tak první bazárek před 
dvěma lety podpořil malého Adámka, který se na-
rodil se závažným fyzickým postižením. Na podzim 
tohoto roku se můžete těšit na další bazárek, který 
bude mít opět charitativní záměr. Budeme vás včas 
informovat.

Hlavním organizátorkám, jejich rodinám i jejich 
pomocnicím přímo na místě (Markétě Dědourko-
vé, Nikole Černé, Viktorii Dědourkové a Karolíně 
Dědourkové), které odvedly také velký kus práce, 

patří poděkování. Děkujeme také všem, kteří do 
bazárku přispěli darem v podobě dětského obleče-
ní, hraček a knížek i těm, kteří si přišli nakoupit.

Za LECCOS, z. s. Dita Nekolná

Charitativní bazárek podpořil rodiny s dětmi!

Českobrodský zpravodaj
květen 2016
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„Štolmířáci sobě“ je název výstavy, kterou můžete v KEC M‘am‘aloca (Havelská 3, Štolmíř) navštívit od 
soboty 21. května, 17hodin, kdy bude zahájena vernisáží, až do neděle 19. června, vždy v průběhu dalších 
zde probíhajících akcí nebo po dohodě na tel. 774 650 198. Pohled do své tvorby vám poodhalí Štolmířáci 
Tomáš Svoboda, Blanka Svobodová, Květa Bártová, Vlasta Rosa Vlková, Pavla Hubáčková, Renata Vavre-
ková, Jiří a Tereza Stuchlovi. Na zahájení výstavy navazuje ve 20 hodin vystoupení hudebního uskupení 
Martina Trchová Trio v kostele sv. Havla.

V sobotu 4. června od 14.00 hodin bude patřit 
fotbalové hřiště dětem. Ve spolupráci s Leccos při-
pravujeme Dětský den, na který jsou srdečně zváni 
především děti, ale i hraví dospělí ;-)

V pátek 10. června od 19hodin ožije štolmířský 
kostel sv. Havla v rámci akce „Noc kostelů“.

V rámci pravidelného pečení nasázíme v sobotu 
18. června, kolem poledne, do roztopené pece 
chleba, dalamánky a jiné dobroty. Pokud byste 
ovšem chtěli sledovat celý proces od rozmnožení 
kvasu, až po výsledný bochník, budete si muset 
trošku přivstat. Zadělávat začínáme už v 8 hodin 
ráno.

Poté, co uspokojíme chuťové buňky voňavým 
křupavým pečivem, vytaženým přímo z pece, po-
zveme Vás, abyste dopřáli potěšení také svým 
buňkám sluchovým. Ve 20.00 hodin totiž začíná 
koncert písničkáře Petra Linharta a Aran Epochal, 
který je druhým z řady benefičních akcí, které, jak 
doufáme, přispějí k záchraně kostela sv. Havla ve 
Štolmíři. Vstupenky, které si můžete rezervovat na 
tel. 774 650 198, stojí 150 Kč. Dopřejte si příjemný 
kulturní zážitek a plně si vychutnejte vědomí, že 
můžete této snaze osobně přispět.

Po celý sobotní den bude v M‘am‘aloce také pro-
bíhat další z košíkářských kurzů. Tentokrát se bude 
plést z tradičního materiálu českých košíkářů - vr-
bového proutí. 

Za pozornost stojí také další kurzy, které v M‘am‘a-
loce již probíhají nebo budou v brzké době zahá-
jeny. Jedná se o kurzy keramiky pro děti od 10 let, 
kurzy keramiky pro dospělé nebo kurzy kresby pro 
„nenadané“ (dospělé).

Více informací o těchto i dalších akcích se dozvíte 
na www.mamaloca.cz nebo na našem facebooku.

Bc. Jiří Stuchl, M‘am‘aloca, o.p.s.

M‘am‘aloca kulturní, tvořivá, hravá, společenská...

Českobrodský zpravodaj
květen 2016
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Je pátek 29. 4. a do mateřské školy Letadýlko v Kollárově ulici se začínají od rána slétat malé i velké čaro-
dějnice. Je to přehlídka nápadů maminek, převážně předškolních dětí, které tak prezentují svoji kreativitu. 
Děti jsou nadšené, protože se těší, „jak na nás vletí a začarují nás,“ například do žáby? Samozřejmě máme 
pusu od ucha k uchu, protože padáme smíchy, co děti dokáží vymyslet a jak se umí předvádět. Ale to zná 
asi každý z nás.

Ve třídách probíhají poslední úpravy a po 8. hodině 
to vypukne. Například u Cvrčků se zpívá o ježibabě 
a ježidědkovi, který se hrozně diví, že mu nechtějí 
létat vidle. No, ještě aby... Proto sláva koštěti!!!

Po přesnídávce „letíme“ na zahradu mateřské ško-
ly a začínáme soutěžit ve sportovních disciplínách. 
Těmi jsou například: let na koštěti mezi pařezy, 
chůze poslepu s držením se šňůry a překonáváním 
překážek, skákání v pytli, házení kroužků na čaro-
dějnické klobouky, házení míčku a chytání ho do 
kornoutu, výroba kouzelných hůlek, sjezd po sklu-
zavce, podbíhání točícího se lana a určitě jsem na 
něco zapomněla.

A konečně jsou tady špekáčky. Děti opékaly, ob-
sloužily se, našly si, mnohdy, velmi zajímavá místa 
ke konzumaci, a my nevěděli, co dřív, zda-li pomá-
hat při opékání nebo fotit momentky. Povím Vám, 
bylo to opravdu náročné. Ale neustále byl slyšet 

dětský smích a z dětí vyzařovala radost. Radost 
z pohybu, dobrého jídla a pití a nádherného poča-
sí, které nám opravdu přálo.

Stejně tak nám vyšlo i hezké počasí, i když trochu 
studenější, deset dnů před tím, kdy jsme byli na vý-
letě v Soběhrdech ve Farmaparku. Jedním slovem 
,,Nádhera“. Zdá se, že jde skloubit přirozené pro-
středí pro zvířata a koutky pro dětskou hru tak, aby 
se vzájemně nerušily a poznávaly se a jako bonus 
vše zakomponovat do krásné přírody. Tak na toto 
místo se budeme velmi rádi vracet.

Měsíc duben byl nejen aprílový, ale hlavně plný 
poznání a radosti.

Za kolektiv MŠ Kollárova Vladimíra Hybešová

Slet Čarodějnic v Letadýlku a výlet do farmaparku v Soběhrdech

Českobrodský zpravodaj
květen 2016
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Letošní Muzejní noc, která proběhne 4. 6. od 18.00 do 22.00, bude věnována 120. výročí od založení mu-
zea, o které se v roce 1896 velkou měrou zasloužil místní redaktor a aktivní měšťan Jozef Mikšovský. Tuto 
významnou událost si připomeneme hned v úvodu při slavnostním zahájení večera. S dobovými reáliemi 
a kulturou konce 19. století nás během prohlídky po městě podrobně seznámí kostýmovaný průvodce 
– historik Mgr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D.

Komentovaná procházka po historických památ-
kách Českého Brodu se zaměří na život tohoto 
města i celé české společnosti na konci 19. stole-
tí. Mezi nejdůležitější zastávky bude patřit objekt 
Podlipanského muzea, sokolovny, hlavní budovy 
městského úřadu (čp. 70), budovy základní školy 
v Tyršově ulici či kostela sv. Gotharda. Kromě dějin 
si přiblížíme i činnost významných českých spolků, 
počátky sportu v Čechách, situaci ve školství či kul-
turní život Čechů kolem roku 1900.

Ve druhé části večera se pomyslně přesuneme do 
lidového prostředí. Program tematicky naváže na 
výstavu „Narození, svatba, smrt“, která bude po 
celý večer volně přístupná v 1. patře muzea. Vý-
stava přibližuje důležité mezníky v životním cyk-
lu člověka a jejím cílem je seznámit návštěvníky 
s množstvím obřadů, obyčejů a pověr, jež prováze-
ly člověka od narození po smrt. O ústředních moti-
vech výstavy pohovoří v rámci přednášky etnograf 
Mgr. Ernest Fábik. Kromě hlavních témat se bude 
ve výkladu zabývat např. i činností porodních bab 
nebo kmotrovstvím, jež hrálo nezastupitelnou úlo-
hu při křtu a vznikal tak svazek představující speci-
fickou formu spříznění.

Večer zakončí hudební pásmo „Narození, svatba, 
smrt v lidové hudbě a písni“ v podání známého 
skladatele, hudebníka a autora knihy Špalíček lido-
vých písní Josefa Krčka. 

Program:
18.00 –  Slavnostní zahájení Muzejní noci v Podli-

panském muzeu.
18.15 –  Kostýmovaná prohlídka města „ Architek-

tura a životní styl konce 19. století“ (Mgr. 
Vladimír J. Mrvík, Ph.D.).

20.00 –  Přednáška k etnografické výstavě „Naroze-
ní, svatba, smrt“ (Mgr. Ernest Fábik).

21.00 –  Hudební pásmo „Narození, svatba, smrt 
v lidové hudbě a písni“ (Soubor Chairé 
a Josef Krček).

Po celý večer budou volně přístupné expozice i vý-
stavní prostory, výtvarné dílny pro děti a k dispozici 
bude i drobné občerstvení.

Změna programu vyhrazena. Více na www.podli-
panskemuzeum.cz

Mgr. Radka Pšeničková, Podlipanské muzeum

Muzejní noc

Českobrodský zpravodaj
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To ono se řekne přespání, jednoduchá akce, ale to není jen tak. Musíte si na ni zařídit spoustu věcí. Pec-
kózní program, nějaké to vzrůšo, překvapení a nesmíte zapomenout na počasí. Špatně objednané počasí 
může zkazit celou vaši snahu. Pojďme si to trošku rozebrat.

Sraz jsme si dali v sobotu na třetí odpolední. Dopo-
ledne pršelo, ale teď vykukuje slunce, takže počká-
me, než paprsky trošku osuší trávu a čas využijeme 
na výrobu štítů k bitvě papírovými koulemi, která 
nás čeká za 14 dní. Pak si řekneme, co nás čeká 
venku. Balíme buzolu, tužku, mapu a vyrážíme 
hledat historické cedule, na kterých prsty škrtáme 
písmenka v usazeném prachu. Padesáté první pís-
meno? No to si… Ne, myslí to vážně! Šifra zprvu 
nedává smysl, ale vše se za městskými hradbami 
vyjasní, stejně jako obloha nad námi. Krásné poča-
sí využíváme ke hře na zombíky a pak správně vy-
hládlí jdeme zpět do klubovny a okousáváme PPP 
(Pečené Ptačí Pařátky).

Chvilka klidu, ale opravdu jen krátká, a máme tu 
další hru. Skupujeme koně, platíme předražené 
trenéry a máme čím dál hlouběji do kapsy. Prázdný 
trezor nemá cenu ani zamykat. Překvapivě vyhráli 
ti nejlepší. Těm méně podnikavým dostihy můžou 
pít krev, což je výhoda na další hru. Upíři pijí krev 

všem a rádi, jen nesnesou denní světlo, takže se 
před nimi schováváme ve tmě a to úplné. V tak pro 
nás známém prostředí jako je naše klubovna po 
tmě zakopáváme a narážíme do zdí, které čekáme 
o malý kousek dál. Hra má úspěch a spád, takže 
hrajeme další a další kola. Poslední kolo s vedoucí-
mi je zase trošku něco jiného, a protože se nikomu 
nic závažného nestalo, je nejvyšší čas jít vyčistit 
špičáky i stoličky a zalehnout. Na usínání není lepší 
pohádky než lety a generacemi prověřený akčňák!

Dobrou noc? Ani náhodou! Po filmu je ten správný 
čas začít tavit mozky. Rozděleni do skupin máme 
za úkol zjistit, co máme společného. V čem jsme 
jiní oproti ostatním? Věk to není, výška taky ne, 
ani barva očí. Aha, takže jsme všichni narození ve 
stejném ročním období. Hmm, tak to nás oprav-
du nenapadlo, ale nevadí. Co dál? Spát se mi moc 
nechce, tak proč si v klidu nesednout a nepokecat 
u svíčky. Shrnout uplynulý rok, pozvednout trochu 
závoj budoucnosti a nezkusit říct nahlas své sny 
a plány. Někdy je zkrátka důležitější otázka víc než 
odpověď, ale to se musí zažít. Ještě zapět večerku 
a pak už opravdu dobrou.

Ráno bylo ospalé a nebrzké. Snídaně asi sladká, spíš 
hodně ospalá. Rozdání cen, fazolí a nazdar! Bylo to 
supr! Tak na schůzce a za dva týdny na bitvě!

Martin a Jan, Skautské středisko Psohlavci 14

Tygří přespání v klubovně

Českobrodský zpravodaj
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Přednáška o prevenci HIV a nemoci 
AIDS alias životní příběh Michaela J.

Dne 21. dubna se na naší škole uskutečnila přednáška o prevenci nemoci HIV a AIDS. Přednášející, pan Mi-
chael J. byl z České společnosti AIDS pomoc (ČSAP).

Přednášející nás nejprve poučil o tom, co vlastně 
HIV a AIDS znamená, jakými způsoby se můžeme 
nakazit, tedy jak se virus přenáší, kterými nemo-
cemi trpí nakažení atp. Dále jsme se dozvěděli 
i věci, které se týkají běžného života nakažených, 
jako je např. obyčejné docházení k doktorovi. Což 
pro infikovaného člověka může být komplikova-
nější, než by se na první pohled mohlo zdát. Také 
nás informoval o své náplni práce v ČSAP. Rovněž 
nás seznámil se statistikami nárůstu nemocných 
v posledních měsících. Dozvěděli jsme se mnoho 
věcí, o kterých jsme neměli ani tušení, a jsme za 
ně moc rádi.

Přednáška nás studenty zaujala hned od začátku, 
ale druhá polovina byla ještě zajímavější. Sama 
jsem z ní byla velmi nadšená. Zde nás pan Michael 
J. seznámil se svým životním příběhem. Jeho vy-
právění bylo tak poutavé a emotivní, 
že jsme jen seděli tiše v lavicích a ani 
nedutali, jen aby nám neuteklo z jeho 
příběhu ani jediné slovo. Na začátku 
vyprávění nám řekl, že je sám HIV po-
zitivní už 5 let. U téhle věty nám všem 
bylo úzko. Dále nám vysvětlil, jak se na-
kazil a proč. Pana Michaela J. totiž o sto-
procentní zdraví připravil jeho tehdejší 
přítel, který byl bohužel sám nakažený. 
Přednášející nám sdělil, že se o své ná-
kaze dozvěděl docela náhodou při běž-
ném lékařském vyšetření. Byl to pro něj 
šok. A ještě víc nás šokoval způsob, jak 
mu diagnóza byla sdělena a jak s ním 
lékařka jednala. Také nám vyprávěl 

o svém těžkém životě ve světě drog a infekce HIV, 
o nepochopení ze strany rodiny a dlouhém vyrov-
návání se svým stavem. Jeho příběh na nás působil 
mnohem víc, než si asi myslel. V našich tvářích byla 
vidět bouře emocí.

Všechno se ale v lepší obrátilo a pan Michael za-
čal pracovat v ČSAP jako dobrovolník, léčí se a po 
dlouhé snaze se vypracoval až v to, čím je dnes. 
Vyrovnaným člověkem, který dokáže inspirovat 
a pomáhat druhým. V našich srdcích rozhodně 
něco pozitivního zanechal.

Děkujeme a držíme palce.

Dominika Kuprová, SOŠ Liblice
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Měsíc duben v naší škole byl opět hodně akční a zažili jsme kromě učení také mnoho nového a zajímavého.

Už tradičně jsme se letos zapojili do akce „Ukliďme 
Pošembeří“, která se letos stala součástí celostátní 
akce „Ukliďme si Česko“. Skupina starších žáků se 
vydala ve středu 13. dubna k Šembeře, aby uklidila 
její koryto od nepořádku, který někteří naši spolu-
občané do řeky a jejího okolí z nepochopitelných 
důvodů házejí. Vylovili několik pytlů smetí, třeba 
staré boty, bundy, kus kočárku, prorezivělý kanystr, 
plastové i skleněné lahve a jiné věci vysbírali a vy-
čistili břehy Šembery. Mladší děti a žáci ze základní 
školy speciální se dali do úklidu kolem školy, školní 
zahrady. Tady jsme vyhrabali hlavně starou trávu, 
uklidili zaváté smetí v různých zákoutích, upravi-
li záhony. Tak jsme se společně přičinili, aby bylo 
naše město zase trochu čistší.

Členové kroužku Ekohrátky dál úspěšně pokračují 
v celoroční soutěži Lovci nebes, která vyvrcholí ke 
konci školního roku.

Proběhlo také školní kolo dopravní soutěže, při kte-
ré jsme si prověřili naše znalosti dopravních před-
pisů pro chodce a cyklisty, projeli jsme si na kole 
jízdu zručnosti a vyzkoušeli jsme si, jak poskytovat 
první pomoc při různých úrazech a nehodách. Nej-
lepší z nás budou školu reprezentovat v oblastním 
kole dopravní soutěže v Nymburce.

Ve škole také rádi sportujeme, a tak jsme se za-
pojili do soutěže Hejtmanův pohár, ve které spolu 
zápolí školy z celé republiky ve zdolávání tzv. opičí 
dráhy. Do soutěže se zapojili všichni žáci školy, drá-

hu plnou překážek absolvovali také někteří učitelé 
včetně paní ředitelky.

Kromě toho členové dramatického kroužku Vykřič-
ník s paními učitelkami složili, nazpívali a natočili 
hudební klip vlastní písně Cvičky, která se stala 
naší školní hymnou pro tuto soutěž. Jiné děti zase 
namalovaly pěkné obrázky k soutěži, nebo paní 
učitelky natočily videa z toho, jak opičí dráhu zdo-
láváme. Mnoho z toho máme na našem školním 
facebooku, tak se můžete podívat. O tom, jak jsme 
v této soutěži jako škola i naši nejlepší běžci dopad-
li, se dozvíme během měsíce května.

V závěru měsíce dubna jsme také zavítali na výsta-
vu Titanic v Praze. O této akci píší naši spolužáci 
v jiném článku v tomto Zpravodaji.

Žáci třídy II. Pr., ZŠ a PrŠ Český Brod

Duben v Základní škole a Praktické škole

Českobrodský zpravodaj
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Jak jsme byli na Titaniku

Dlouho předtím než jsme se dozvěděli, že se na výstavu Titanic podíváme, mnohé z nás historie této lodi 
zajímala. Třeba Vítek dovede o Titaniku velmi pěkně vyprávět. O to milejší pro nás bylo překvapení, když 
paní ředitelka vyhlásila v rozhlase, že se na výstavu vypraví celý autobus žáků. Ještě víc jsme se o Titanic 
začali zajímat, Vítek dokonce ochotně vyprávěl o Titaniku prvňáčkům.

Pak přišel Den D – čtvrtek 28. dubna. Ráno v 8 ho-
din jsme nastoupili do autobusu, abychom se vy-
dali do Letňan. Cesta byla klidná a my jsme se tak 
včas dostali k areálu výstaviště v Letňanech, kde 
na nás už z dálky mrkal zaoceánský parník Titanic 
z velkého plakátu.

Během chvíle, co jsme vystoupili z autobusu a došli 
k výstavnímu pavilónu, už nás volala paní ředitelka, 
že nás na výstavě již očekávají. Všichni jsme u vstu-
pu dostali svůj palubní lístek na Titanic se jménem 
některého z pasažérů, kteří se na Titaniku opravdu 
plavili. Tak se z některých z nás stali boháči, kteří 
na Titaniku obývali ty nejdražší luxusní kajuty, z ji-
ných zase obyčejní lidé pocházející z mnoha zemí 
Evropy nebo Ameriky, kteří se vydali za prací nebo 
za svoji rodinou v nejlevnějších kajutách třetí třídy. 
Také jsme dostali sluchátka s průvodcem, kterého 
jsme si sami pouštěli a poslouchali mnoho zajíma-
vých informací o Titaniku. Procházeli jsme postup-

ně výstavou, prošli jsme se třeba chodbou mezi 
kajutami, promenádou první třídy, vyfotili jsme se 
před slavným schodištěm nebo na přídi Titaniku. 
Nikdo z nás si nezapomněl sáhnout na ledovec, 
který přivodil zkázu tohoto údajně nepotopitelné-
ho obrovského zaoceánského parníku.

Viděli jsme kusy lodě vylovené z moře, ale také 
věci, které byly nalezeny ve vraku lodě, třeba kufry, 
osobní věcí pasažérů nebo množství porcelánové-
ho nádobí. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého 
o výstavbě lodi, o namáhavé práci lodních dělníků, 
o posádce a kapitánovi lodě.

Výstava byla moc zajímavá, a tak jsem ani nepo-
střehli, jak čas utíká. Na výstavě jsme byli více jak 
dvě hodiny, a tak byl čas pomyslnou palubu Titani-
ku opustit. Na závěr jsme všichni zjistili, jaký osud 
měla osoba, jejíž lodní lístek jsme měli. Většina 
z nás, stejně jako většina pasažérů na Titaniku bo-
hužel tuto plavbu nepřežila. My jsme měli to štěstí, 
že to pro nás byla pouze hra, a tak jsme se všichni 
živí a zdraví vrátili odpoledne domů. V hlavě nám 
navíc zůstalo mnoho nových informací a zážitků, 
někteří z nás si přivezli ještě nějakou tu upomínku, 
kterou jsme si na výstavě koupili.

Závěrem jménem nás všech moc děkujeme firmě 
JVS Group, která nám návštěvu této krásné výstavy 
umožnila.

Pavel, Olda, Lukáš a Tom, žáci ZŠ a PrŠ Český Brod
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30. března byla celá naše třída 3. B s naší paní učitelkou a třemi rodiči na Hasičské stanici číslo 7. Ta je 
na Praze 5.

Do Prahy jsme přijeli vlakem, tramvají a autobu-
sem. V celé Praze je dohromady 12 stanic. Pozval 
nás spolužaččin strýc. Ze začátku nám hodně věcí 
pověděl a ukázal. Potom přišel jeho kolega a rozdě-
lili jsme se do dvou skupin po 12 dětech.

Viděli jsme hasičská auta a co je v nich, cvičného 
panáka, ten měl 80 kg, jejich ložnice, šatny, ku-
chyň, koupelnu, odpočívací místnost. Byli jsme 
v hasičském autě. A ukázali nám některé náčiní. 
Poděkovali jsme jim a dali jim hrneček s nápisem 
Český Brod.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili u Národního di-
vadla, o kterém jsme si ve škole četli. Paní učitelka 
nám dávala otázky. Vlakem jsme se vrátili do Čes-
kého Brodu. Na zpáteční cestě nás sice zastihl déšť, 
ale exkurze se vydařila.

Již tradičně pořádá Městská knihovna v Českém 
Brodě v posledních měsících školního roku výsta-

vu výtvarných prací dětí. Letošní téma je Obrázky 
z českých dějin a pověstí. Až půjdete do knihovny, 
nezapomeňte si prohlédnout na schodišti náš mo-
del části Karlova mostu a najděte Bruncvíkův meč.

Kristýna Krejčíková 3. B a Jitka Jermanová, 
třídní učitelka, ZŠ Tyršova

foto: Dita Nekolná, Český Brod

Exkurze k hasičům

Dne 19. 4. se žáci našich 7., 8. a 9. tříd sbalili a v 15 hodin odjeli autobusem CK Monatour směr eurotunel 
a po něm Anglie. Naložili jsme všechna zavazadla, vytáhli v autobuse řízky a celí natěšení jsme si 18hodi-
novou cestu docela užili. Dokonce jsme objevili i hymnu celého našeho zájezdu, a to Monatour písničku!

Po příjezdu do Londýna nás nečekal den plný vále-
ní, ale hned intenzivní poznávání londýnských pa-
mátek. A že hned první den získáme jeden z největ-
ších zážitků, parádní průvod anglických vojáků, tak 
to jsme opravdu nečekali. Zvládli jsme ještě Tower 
of London a nakonec jsme už opravdu vyřízení při-
jeli na parkoviště, kde si nás vyzvedly naše rodiny. 
Měli jsme sice nejdřív trochu ‚nervíka‘, ale nakonec 
jsme všichni, v rámci možností, dopadli skvěle.

Druhý den jsme už vyjížděli v 7.45. Tedy měli jsme 
vyjíždět, kdyby Honza s Honzou a Filip s dalším 
Honzou nepřijeli o hodinu později (zdravím vás, 
kluci, děkujeme za skvělé čekání). Ne, není jim co 
vyčítat. Zasekli se v koloně. Takže jakmile se kluci 

usadili, jelo se směr Oxford, do krásného univer-
zitního městečka. Po Oxfordu jsme navštívili slavný 
Stonehenge. Zřejmě je opravdu u těch ‚jen šutrů‘ 
nějaká ta magie a kouzelná atmosféra, protože to 
na nás opravdu silně zapůsobilo.

Třetí den se jelo do Windsoru a věřte nevěřte, 
bylo to ten den a téměř v tu hodinu, co na obí-
dek přilétal prezident USA Barack Obama. Všich-
ni jsme doufali, že ho uvidíme… Poté, co se naše 
sny rozplynuly, se jelo do přímořských městeček, 
do Brightonu a Cliff Townu, kde jsou slavné útesy 
Seven Sisters a v Brightonu zase neméně proslulý 
Fish&Chips, u kterého jsme všichni zapomněli na 
dietu a s chutí si ho dali.

Výlet do Anglie

Českobrodský zpravodaj
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Po loňském literárním pásmu, které nám přednesl bývalý herec kolínského divadla pan Jiří Brož, jsem ani 
na chvilku neváhala a spolu s kolegyněmi objednala jeho pořad i pro rok letošní.

Loni jsme poslouchali pohádky a vyprávění o Aloisi 
Mikulkovi, letos jsme si vybrali „Jéééminkové po-
hádky“ Františka Nepila.

Osobitý, možná až trochu svérázný přednes Fran-
tiška Nepila, který nám pan Jiří Brož pouštěl z pře-
hrávače, mně evokoval vzpomínky na dobu, kdy mí 
- dnes již dospělí - synové poslouchali z gramofo-
nové desky stále dokola humorné příběhy, které 
malé Mince na horách vyprávělo jejich pět báječ-
ných strýčků ze stejnojmenné Nepilovy knihy.

Dnes jsme poslouchali zkrácený životní příběh 
Františka Nepila, jeho první setkání s literaturou 
i to, jak se v žákovi, zamilovaném do učitelky češti-
ny, možná už tehdy rodil budoucí spisovatel.

Ukázky z knih „Já, Baryk“, „Štuclinka a Zachumlá-
nek“, „Makový mužíček“ či jednotlivé pohádky (na-
příklad ta o žábě, co se pomocí protekce dostala 
k moci...) přiměly děti tiše poslouchat a v hlavič-
kách se jim rojily otázky, které pak panu Brožovi 
předkládaly.

Nedivím se jejich soustředěnému poslechu. I já 
byla po roce opět unesená jeho přednesem, sro-

zumitelným, kultivovaným projevem, ukázkovou 
výslovností. Nacvičujeme s dětmi představení pro 
závěrečnou školní akademii, tak se mi poukázání 
na hercův projev moc hodilo.

Děkuji panu Brožovi a byla bych ráda, kdybych do-
stala možnost, třeba příští rok, se jeho literárními 
pásmy opět potěšit.

M. Kemrová, ZŠ Tyršova, 4. A
foto: Olga Kupcová, ZŠ Tyršova

Literární pořad Jiřího Brože u nás ve třídě

Čtvrtý den jsme bohužel už odjížděli. Rozloučili 
jsme se s našimi rodinami, ale domů se ještě ne-
jelo. Měli jsme namířeno zase zpátky do Londýna, 
kde nás čekalo spoustu úžasných památek, jako 
je Westminster Abbey, Big Ben a také LONDON 
EYE!! Nezaplatitelný zážitek (za který jsme zaplatili 
13.5£), který nám zůstane už v hlavě navždycky.

Ani se nám domů moc nechtělo. A to díky skvě-
lé partě i zážitkům. A tak nezbývá než poděkovat. 
Děkujeme tedy CK Monatour, a to hlavně Láďovi, 
našim hostrodinám, těm, co na nás čekali doma 
a ukrojili pro nás z rodinného rozpočtu, a těm nej-
úžasnějším, našim paním učitelkám.

Paní učitelky Spurná, Adamovičová a Holečková, 
strašně moc děkujeme za tenhle výlet a za pevné 

nervy s námi (ale přiznejme si, že my to s vámi taky 
občas nemáme vůbec lehké).

Natálie Baumanová 8. A, ZŠ Tyršova
foto: Petra Adamovičová, ZŠ Tyršova

Českobrodský zpravodaj
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V Kolíně se dne 26. 4. 2016 konalo krajské kolo soutěže Štafetový pohár, kterou vyhlásil Český atletický 
svaz pro žáky 1. stupně základních škol. Patronkou soutěže je mistryně světa Ludmila Formanová. Letošní 
ročník je v pořadí třetí. Naše škola se do této soutěže letos statečně také přihlásila.

Úterní ráno jsme se sešli na českobrodském ná-
draží v hojném počtu. Věkem poměrně rozptýlený 
tým, sestavený dle propozic pořadatele, se skládal 
ze dvou druháčků, sedmi třeťáků, čtyř čtvrťáků 
a z osmi páťáků. Počasí, že by psa nevyhnal, ale my 
jsme byli odhodláni se splínu z počasí nepoddat. 
Vydali jsme se na cestu neznámou, jelikož účast 
ve štafetovém běhu byla pro nás „prvostupňové“ 
velkou novinkou.

Příchodem na atletický stadion v Kolíně se našim dě-
tem otevřely nové obzory, jelikož poprvé viděly kva-
litní 400 m atletický ovál a běžecké dráhy. Na klidu 
nám to samozřejmě nepřidalo. Některé z nás zner-
vóznělo ještě více značné množství soutěžních škol 
a téměř profesionálně se rozcvičující malí závodníci. 
Tretry na jejich nohách vypovídaly o mnohém.

Středočeské kolo v Kolíně bylo navíc ze všech krajů 
nejpočetněji obsazené. Přihlásilo se 13 škol. Ovšem 
přes veškerý handicap jsme si z Brodu také přivezli 
tajné zbraně. Především bezvadně sestavené týmy, 
které hlavně díky nasazení paní učitelky I. Náprav-
níkové věděly přesné pořadí předávek. V hlavách 
všech se navíc ozývala rada z předešlého tréninku 

- na předání štafetového kolíku využijte celé dvace-
timetrové území! 

Čas ke startu se blížil a v dětských hlavách se stup-
ňovala panika. Na které stanoviště jít? Odkud, 
kam a kdo vlastně běží? Pro všechny to byla velká 
premiéra a čas na lepší orientaci nebyl. Naši běžci 
však celý závod zvládli úžasně! V různých sestavách 
zvládli celkem čtyři štafety: 8x100 m (1. - 3. třída), 
8x100 m (4. - 5. třída), 8x200 m „A“, 8x200 m „B“. 

Po velkém boji jsme celkově skončili na sedmém 
místě. Vzhledem k našemu sportovnímu zázemí, to 
vnímáme jako velký úspěch.

Mgr. Petra Cenigrová, ZŠ Žitomířská

Štafetové dobrodružství

Ve čtvrtek 14. 4. 2016 jsme se zúčastnili preventivního programu, který měl podobu divadla, v Kulturním 
domě v Českém Brodě. Preventivní program byl zaměřen u devátých ročníků na alkohol u mladistvých 
a jeho následky, u osmých ročníků na šikanu. Připravilo si ho pro nás Občanské sdružení Divadelta. Toto 
sdružení se zabývá divadlem, jehož hlavním cílem je jeho účastníky přenést do děje a přinést jim zkušenosti 
pomocí přímého zážitku. Závěrečná společná diskuse zkoumá vztah “herce” k danému problému, nutí 
účastníky příběhu i představení uvědomit si své způsoby jednání.

Nejdříve se nám herci představili. Přijeli dva kluci, 
Zdeněk a Kuba, a dvě holky, Jitka a Hana. Aby nás 
trochu rozpohybovali, hráli s námi hru, kdy nám 
pokládali otázky, my jsme museli při pozitivních 
odpovědích vstát a při záporných zůstat sedět. Byly 
to otázky typu: “ Znáš hru Vadí, nevadí? Chutná 
vám ve školní jídelně? Ochutnali jste už alkohol? 
Pili jste někdy pivo? Chutnalo ti? apod. 

Následoval příběh.

Představení pro 9. ročníky se jmenovalo “Vadí, 
nevadí?”. Vystupoval v něm Láďa (suverénní, pro-
blémový žák), Edita (odvážná holka, podřizující se 
velmi rychle situaci), Šárka (zamilovaná, poctivá 
a stydlivá), Dušan (chytrý, stydlivý a ovlivnitelný). 
Příběh vyprávěl o konci devátého ročníku a výletě, 
na kterém se může objevit u žáků touha užít si i s al-
koholem. Dušan dostal za úkol koupit vodku. “Ka-
marádi”, Láďa s Editou, ho přemlouvali tak, že Šárka, 
kterou miluje, bude chodit s tím, kdo vodku koupí. 

Trochu jiné preventivní (divadelní) představení

Českobrodský zpravodaj
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Náš chovatelský kroužek dne 13. 4. pod vedením pí uč. Hainzové a pí uč. Pojmanové vyrazil do ZOO. Náš 
největší cíl byl setkat se s malým slůnětem.

Nastoupili jsme na vlak, který jel do stanice Pra-
ha hl. nádraží. Dál jsme se vydali metrem do Ho-
lešovic a nakonec autobusem, který nás dovezl až 
k pražské ZOO. V zoologické zahradě jsme si pro-
hlédli hodně pavilonů a živočichů. Nejdříve jsme 
viděli mládě slona, které se nám moc líbilo. Staré 
bylo osm dnů. Dál jsme šli do pavilonu hrochů, kde 
jsme viděli tříměsíční hrošátko.

A největší ,,pecka“ nakonec byla rezervace ,,BO-
RORO“. Nejdříve nám paní učitelky určily pravidla 
a potom jsme šli blbnout na prolézačky. Paní uči-
telky nás sledovaly, aby se náhodou něco nestalo. 
Pak zamávaly a my si běželi vzít batohy a pokračo-
vali v prohlídce.

Čas velmi rychle utíkal a my se museli vypravit na 
zpáteční cestu. Opět jsme jeli do Holešovic, pak na 

Florenc a pěšky na Masarykovo nádraží. Na nádra-
ží jsme si mnoho vyprávěli a byli jsme rádi, že si 
můžeme ve vlaku sednout. V Českém Brodě na nás 
čekali rodiče a i těm jsme vyprávěli zážitky.

Jiří Růžička 6. B, ZŠ Žitomířská

Výlet chovatelského kroužku do pražské ZOO

V autobuse při hře, Vadí nevadí, nutil Láďa Dušana, 
aby se vodky napil. Na pokoji při tajném večírku lili 
Dušanovi vodku do pití bez jeho vědomí. Těsně před 
úplným závěrem příběhu, kdy Dušan leží bez hnutí 
na zemi a “kamarádi” odchází na večírek do jiného 
pokoje, se celé představení zastavilo a “přetočilo”. 
Herci hráli příběh znovu a my jsme měli možnost do 
děje zasáhnout, zastavit děj tlesknutím, ale také se 
pokusit zahrát danou chvíli příběhu sami.

Náš příběh skončil naštěstí správně a dobře, ale herci 
nám zahráli i svůj konec, kdy Dušan v závěru umírá, 
protože ho “kamarádi” zradí. Celý příběh nám uká-
zal, jak se dá lehce manipulovat, jak je těžké vzdoro-
vat a něco odmítat, kdo je opravdový kamarád a kdo 
si na něj pouze hraje a využívá, co může alkohol udě-
lat s člověkem, který není zvyklý ho pít,...

Představení pro 8. ročníky se jmenovalo “Nový 
spolužák” a bylo zaměřeno na šikanu. V příběhu 
vystupovala nová spolužačka Soňa (velmi stydlivá) 
a její noví spolužáci Hugo, Robert (hokejista “drs-
ňák”) a Denisa. Hugo si začal dělat ze Soni legraci, 
začali jí říkat Hoňa. Začali jí ubližovat nadávkami, 
dělali jí naschvály, posmívali se. Naváželi se do její 
rodiny, posmívali se kvůli svačině, schovali Rober-
tův mobil do její kabelky a obviňovali ji z krádeže, 
apod. Robert se nakonec mstí Soně po výstupu 

a kázání svého otce. Soňu fyzicky napadl. Příběh 
končí tím, že je Soňa v nemocnici.

I tady se příběh “přetočil” a my jsme měli možnost 
situace v příběhu stopnout a vstoupit do děje. Náš 
příběh skončil šťastně, ovšem příběh sdružení Di-
vadelta nikoli. O příběhu jsme společně diskutova-
li. Příběh nám ukázal, kam může dojít některé naše 
provokování, jak se cítí člověk, kterému se posmí-
váme, že i jenom slova mohou ublížit, …

Herci byli perfektní, dost dobře se přiblížili našemu 
věku, uměli to krásně zahrát, byli takoví energičtí. 
Hodně jsme se nasmáli při jejich improvizaci. Někte-
ré jejich hlášky jsme začali používat. Bavilo nás zasa-
hovat do děje a vyzkoušet si, jaké je to na pódiu.

žáci 8. B a 9. B, ZŠ Žitomířská
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Jak to dopadá, když se vydáme 
na cestu aneb puťák skautek

26 Ze společnosti

V páteční odpoledne se nás sedm statečných z oddílu skautek střediska Ing. Ládi Nováka sešlo, abychom 
vyrazily na víkendovou putovní cestu.

Nejprve jsme vlakem dojely do Krhanic, vesnice 
kousek od Týnce nad Sázavou, a ještě toho ve-
čera se rozešly směrem Týnec. Když jsme za tmy 
dorazily, tak jsme si postavily stan ve zdejším kem-
pu a rozdělaly oheň, abychom si opekly nějaké ty 
dobroty.

Další den ráno, v sobotu, nás v dopoledních hodi-
nách vzbudila informace, že naši přátelé, kteří při-
jeli jen na Turistické závody, se blíží k nám, aby nás 
navštívili. Tak jsme s posilami vyšli směrem Zbo-
řený Kostelec, kde se zmíněné závody pořádaly. 
Naši soutěžící obsadili moc pěkná místa a dokon-
ce i získali nějaké ty medaile. Po skončení jsme už 
jen v šesti zamířily do Poříčí nad Sázavou. Po cestě 

jsme probraly spousty témat a dokonce i hodily 
námi upletené věnečky do vody, jestli je někdo vy-
loví. V Poříčí dostaly holky za úkol nakoupit jídlo za 
300 Kč, aby večer mohly uvařit z koupeného jídla 
večeři pro všechny. Na skautský způsob jsme jedly 
až kolem desáté hodiny večerní, ale správně koře-
něné maso, různě chutné brambory a velice dobrý 
zeleninový salát nám za to rozhodně stály. Nako-
nec jsme se konečně uložily ke spánku.

V neděli, třetí a poslední den naší výpravy, jsme 
se vzbudily dříve než předchozí ráno, jelikož jsme 
před sebou měly ještě kus cesty a chtěly jsme stih-
nout vybraný vlak. Probudily jsme se trochu na 
jedné hromadě, protože stan byl postavený lehce 

z kopečku, a tak některé z nás 
sjely níž. I přesto jsme se se 
smíchem a obvyklým klábo-
sením nasnídaly a sbalily věci. 
Poté, už plné energie, jsme 
vyrazily do Benešova, přičemž 
jsme šly přes zámek Konopiště 
a jeho rozsáhlé, překrásné za-
hrady. Kde jsme se seznámily 
s kamarády pávy. Nakonec 
jsme šťastny dorazily do Be-
nešova a rozjely se směrem 
našich domovů.

Za skautské středisko
Ing. Ládi Nováka,

Barbora Wallenfelsová
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Výlet do jumpparku

27Ze společnosti

Dne 10. 4. se na slunném nádraží sešla skupinka deseti skautek a tří vedoucích ze skautského střediska Ing. 
Ládi Nováka. Společně jsme nasedli na vlak, jenž mířil do Prahy.

Potom se nám společnými silami podařilo dostat 
na správné místo, kde stál náš očekávaný Jumppark 
(skákací park). Nadšeně jsme si prohlíželi budovu 
a všechno uvnitř. Ještě před začátkem vstupu na 
trampolíny jsme objevili menší tetovací studio, kde 
jsme si všechny skautky nechaly vytetovat skaut-
skou lilii, kterou jsme potom všude hrdě nosily. 

Když už se na nás dostala řada se skákáním, tak 
jsme se tam s radostí nahrnuli. Všichni jsme se hned 
vrhli na různé trampolíny. Jedni skákali do krásně 
měkkého molitanu, jiní zase skákali na obyčejných 
trampolínách a někteří plnili úkoly, jako se trefit 
při skákání do koše, či přejít slacklajnu. Za splnění 
těchto úkolů jsme dostali 
malý dáreček. Bylo to tam 
skvělé. Myslím, že jsme si 
to tam všichni užili.

Pak jsme se rozdělili na 
dvě skupiny, dostali ve-
doucí a mapy. Na mapě 
jsme měli tři kešky a úkol 
byl je do stanoveného li-
mitu najít. Při téhle hře 
jsme si také užili spoustu 
zábavy. Potom jsme do-
jeli tramvají až k Paladiu 
a tam jsme začali hrát 
další úžasnou hru. Dva 
vedoucí jeli až nahoru 
do posledního patra a po 
krátké časové době zapo-
čala naše hra. My skautky 

jsme se musely dostat do třetího patra, ale tak, aby 
nás naši vedoucí nezpozorovali. 

Potom jsme za odměnu dostali všichni něco k jíd-
lu. Pak už jsme se vydali na nádraží a domů. Ta-
hle akce byla velice povedená a s radostí bych si 
jí zopakovala. Opravdu vám doporučuji Jumppark 
v Praze navštívit, stojí to za to.

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka, 
Klára Dohányosová
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Koncert písničkářky Elišky Sýkorové v kavárně

2� Ze společnosti

Rádi bychom vás pozvali na další z cyklu koncertů v kavárně U Madony. V únoru kavárnu zaplnili poslu-
chači francouzského šansonu, kteří přišli snít o procházkách pod pařížským nebem za zvuku naší kapely 
Chouette. Dále v minulosti jsme měli pozvané různé hosty na tak zvané dvojkoncerty, kdy bylo naším 
záměrem představit českobrodskému publiku vždy někoho nového, kdo v našem městě třeba ještě nikdy 
nevystupoval.

Tentokrát zveme po delší době na koncert čistě só-
lový. Zazní hudba autorská, doprovázená klavírem 
a akordeonem. Uslyšíte několik zbrusu nových pís-
ní inspirovaných cestami za hranice, či putováním 
po krajinách duše.

Zkrátka vezměte své partnery, děti, maminky, ba-
bičky, dědečky a přijďte se s námi před létem na 
krátkou dobu rozloučit se sezónou koncertů. Na 
podzim se snad zas v hudbě setkáme!

Úterý 14. června v 19 hodin. Vstupné v předpro-
deji 90 Kč, na místě 100 Kč. Prostor je nekuřácký 
a nealkoholický, atmosféra přátelská, domácí dorty 
napečené.

Eliška Sýkorová

KERAMICKÝ DEN V MODRÝCH DVEŘÍCH OPĚT V DUCHU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN
Dne 28. května 2016 v rámci černokosteleckých keramických trhů proběhne již tradičně na 
zahradě Terapeutického centra Modré dveře trh chráněných dílen z jiných neziskových orga-
nizací z našeho regionu, mezi nimi samozřejmě i stánek s výrobky z našich dílen. Můžete si tak 
za příznivé ceny nakoupit košíky, šperky, hračky, keramiku a jiné zajímavé ozdoby a předměty 
pro domácnost, které potěší Vás nebo Vaše blízké. Koupí těchto výrobků podpoříte neziskové 
organizace sloužící druhým. Těšíme se na Vás v Modrých dveřích, Kostelec nad Černými lesy

PODĚKOVÁNÍ
Rodina Jirkalova děkuje všem za hojnou účast a projevenou soustrast při posledním rozlou-
čení se zesnulým Dušanem Jirkalem. Děkujeme.

Českobrodský zpravodaj
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Asi to všechno začalo v pražských klubech na střední škole, ale co se týká Brodu, tak jednoznačně v salonku 
ve Sportce, vzpomíná Petr. „Po pádu bolševika se otevřely kluby a mě ta atmosféra naprosto nadchla.

„Do té doby jsme tu nic 
takového neviděli. Jas-
ně, znali jsme vesnické 
zábavy a plesy, a na-
jednou se tu objevila 
spousta kapel a rocko-
vých klubů. A tak jsem 
si říkal - proč to neudě-
lat taky u nás v Brodě. 
V roce 1994 jsme zkusili 
Českobrodské rocková-

ní. Přišlo asi 130 lidí, vstupné bylo 1 Kč nad metr 
výšky a mělo to atmosféru. Potom jsme si pronajali 
sokolovnu, tam přijel Tim Byrne ze spojených států 
a přišly přes tři stovky zájemců. Tam nás tehdy na-
padlo udělat festival. Spolu s Michalem Thomesem 
jsme hledali kapely a známá jména.“

Jak to začalo ?
První festival byl benefiční. Uspořádali jsme jej pro 
tehdejší ústav pro postižené děti v Bylanech. Vy-
dělali jsme přes 80 tisíc, všechno dali ústavu, kte-
rý pořídil keramickou pec a materiál na keramiku 
a byli nadšeni. Za čas nám přišla výzva, že máme 
zaplatit 13 tisíc na dani z daru. To jsme trošku pod-
cenili. Takže jsme začali s dluhem,“ směje se Petr.
(Musím přidat jednu vlastní vzpomínku. Někdy 
v tomto období jsem potkala Petrovu mámu: „Znáš 
vchod na Kutilku s tím malým šuplíkem ve vchodu? 
Tam mají 80 tisíc!!! Vždyť jim to někdo ukradne, já 
to nepřežiju !!!“)

„Hledali jsme si partnery, půjčovali si lešení na 
pódium, stavěli areál svépomocí s kamarády. Když 
teď hodnotím naše začátky, oblívá mě studený pot. 
Nemysleli jsme na pojištění, na hygienu. Ale někde 

a nějak se začít muselo. Muzika vás nabíjí a chcete 
ji ukázat všem. Hecovali jsme se, kdo přinese lepší 
nápad, kapelu, těšili se, jak vystoupení dopadnou 
a na reakce návštěvníků. 12 let, do roku 2006, jsme 
dělali festival tady, ale Kutilka začala být malá, lo-
gisticky na velikost a charakter akce nedostačující, 
s jednou příjezdovou cestou, s minimální možností 
parkování. Stály tu pětihodinové fronty - zkrátka to 
už nešlo. A přišla nabídka z Hradce Králové, kde se 
vybudoval profesionální festival park a kde jsme 
dosud.“

Má rád chytré publikum
Petr Fořt měl a má i jiné hudební aktivity; spolu-
pracoval řadu let s Markem Brodským na kytlic-
kém festivalu, se Třemi sestrami zakládal putovní 
festival Barvy léta, s pořadatelem Českých hradů 
Viktorem Součkem pořádal festival ŘEV Řevnice, 
založil a pořádal kolínský festival Natruc, Anetě 
Langerové produkoval první velký koncert na praž-
ském výstavišti, spolupracoval s Davidem Kollerem 
na akci Umění proti cenzuře a s dalšími osobnost-
mi. Znalci ocení například 12. ročník RFP a koncert 
Manu Chao, na který přišlo přes 15 tisíc lidí. Tehdy 
se Český Brod ztrojnásobil. Spolu s kolegy zastupu-

Petr Fořt: Jak to bylo s Rock for People

VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
Zveme všechny aktivní občany žijící především v Liblicích, ve Štolmíři nebo v Zahradách ke spo-
lupráci v Komisi pro místní části. Tato komise pracuje od ledna 2015 a stejně jako ostatní komise 
a výbory města slouží jako poradní a iniciativní orgán Rady města Český Brod. Její členové se ob-
vykle schází jednou měsíčně se zástupcem vedení města a řeší aktuální problémy, naplňování 
akčního plánu apod. Kontakt: Petr Smažil, email: PetrSmazil@seznam.cz, mobil: 733 539 123.

foto: archiv Rock For People 2015
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je řadu pěveckých osobností a kapel, sleduje svě-
tové dění, vymýšlí strategie a v rámci propagačních 
aktivit pracuje s internetem a facebookem. V po-
slední době pro českobrodský KD Svět pomáhá 
se zajištěním vystoupení Krausberry, s návštěvou 
Chantal Poulain, Jiřího Schmitzera nebo Kašpárka 
v rohlíku. 

Říká, že se v něm probudily dědovy geny a podílí se 
na grafickém zpracování plakátů a letáků. Vytvořil 
logotyp pro pizérii Malechov a pro další brodské 
firmy a koneckonců i zbrusu nové retro logo BROD 
1995 je také z jeho dílny. Festival „ob rok“.

„Bylo mi líto, že to, co umíme, kde máme zkuše-
nosti a kontakty, tady ve městě chybí. A tak jsme se 
před dvěma lety, při oslavě 20 let Rock for People, 
rozhodli pokusit se zase přenést trochu muziky do 
Brodu. Byla tu dvě pódia, pět tisíc lidí a pohoda. 
Letos 20. srpna tu bude 14 kapel a zaměření nejen 
na naši generaci, ale také víc pro mladé. Mělo by 
to být opravdu vzácnější, tedy ob rok a mezi tím 
když tak něco na pohodu jako loni úžasný koncert 
Stromboli.“

Kdo tu bude?
Mig 21, Monkey Business, Jelen, Wohnout, Aneta 
Langerová, Mňága a Žďorp, Lake Malawi a další.

A nezapomeňme na majáles!
V krásném prostředí prvorepublikové gymnazijní 
zahrady. Na něm se loni i letos podílel Petr Fořt.

Jana Hrabáková
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POZVÁNKA NA CESTOVATELSKÝ FILM TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Zveme vás na jediné promítání v této sezóně do KD Svět v úterý 17. května 2016 v 19.00 ho-
din. Cestovatel Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých 
trabantů, polského Fiatu neboli malucha, Čezety, Jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků 
vyrazily z australského Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Ti-
mor, Indonésii, Malajsii a Thajsko. Jednotné vstupné 80 Kč, Infocentrum nám. Arnošta z Par-
dubic čp. 56, náš facebook.com/kdsvet nebo goout.cz - online vstupenka.

OBRÁZKY Z ČESKÝCH DĚJIN A POVĚSTÍ
Výstavu originálních výtvarných prací čtenářů dětského oddělení městské knihovny a žáků 
ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská, ZŠ Přistoupim, ZŠ Poříčany, ZŠ Čelákovice a ZŠ Kounice si můžete 
prohlédnout od dubna do září 2016 ve vstupní hale městské knihovny a v „galerii na scho-
dech“ budovy čp. 1. 

foto: Jakub Červenka
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Pošemberský Ultra Kros byl letos ve znamení rekordů

31Sport

V sobotu 23. 4. proběhl v Dolánkách již pátý ročník běžeckého závodu Pošemberský Ultra Kros, zkráceně Pošuk.

Trať v délce 16,3 km s převýšením 465 metrů vede 
závodníky převážně lesními cestami, nejkrásnější-
mi místy údolí Šembery. Pošuci jsou na trase nu-
ceni vyběhnout ke zbytkům hradu Šember a ješ-
tě předtím absolvovat strmý výběh (pro většinu 
účastníků spíš “výšlap”) nahoru průsekem podél 
plynovodu směrem na Tuchoraz. Právě “Plyňák” je 
nejobávanějším a zároveň nejpopulárnějším úse-
kem trasy, který na vrcholu zdobí podpůrná značka 
“Horší už to nebude”.

Letos - stejně jako loni - se s nástrahami tratě nej-
lépe vypořádal Lukáš Kozlík z AC Sparta Praha ve 
skvělém čase a novém traťovém rekordu 1:02:42. 
Mezi ženami zvítězila Zuzana Krchová z týmu Kou-
style v čase 1:18:38 (nový ženský traťový rekord). 
Z Českobroďáků se ve 122 členném závodním poli 
nejlépe umístili Martin Kučera mezi muži na 32. 
a Eva Babicová mezi ženami na 7. místě. Před sa-
motným závodem proběhly dětské běhy, kterých 
se zúčastnil rekordní počet 62 závodníků. Komplet-

ní výsledky všech běhů a fotogalerie naleznete na 
webu závodu www.posuk.net

Pro rostoucí množství českobrodských rekreačních 
běžců je šemberské údolí opravdovým rájem. Trať 
závodu je opatřena trvalým značením s červeno-
bílými kruhovými značkami na stromech a je tak 
k vyzkoušení celoročně. Není třeba se vydávat až 
na louku v Dolánkách, kde je oficiální start a cíl. 
Stačí se dostat na hráz rybníka v Zahradách, kudy 
okruh také vede.

Organizátorem závodu je spolek CSC klub (Cyklisté 
a sportovci Českobrodska). Za podporu děkujeme 
Městu Český Brod, Mysliveckému spolku Dolánky-
Český Brod, všem dobrovolníkům a celé řadě spon-
zorů, kteří podpořili skvělou akci zejména cenami 
pro vítěze i další startující.

Filip Ulík
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Oddíl atletiky za hezkého počasí ve sportovním areálu Kutilka pořádal v neděli 1. května první oddílový 
závod pro rodiče s dětmi.

Na atletickém hřišti se kolem čtvrté hodiny začali 
scházet rodiče a děti ze skupin atletika pro radost, 
atletická přípravka a mladší žactvo, aby se připra-
vili na závod. Tyto rodinné dvojice (rodič+dítě) 
následně čekal dvouhodinový závod, ve kterém si 
všichni prošli těmito disciplínami: hod kriketovým 
míčkem, štafetový běh a skok daleký.

Rodiče a děti nesoutěžili proti sobě, ale naopak 
táhli za jeden provaz s cílem dosáhnout v rodin-
né dvojici svými výkony co nejlepšího výsledku. 
Všichni účastníci šli do závodu naplno, a tak vznikla 
skvělá atmosféra. Někteří rodiče oprášili své zkuše-
nosti, u některých to ani nebylo třeba. I nejmenší 
děti zvládly bez problémů všechny disciplíny, ne-
boť věděly, že jejich rodiče je podpoří a se vším jim 
pomohou.

Překvapily nás výsledky některých rodičů, nejvíce 
asi ve skoku dalekém, kde byla pokořena hranice 
pěti metrů, a u hodu kriketovým míčkem 57 metrů.

Závod byl ukončen slavnostním vyhlášením vítězů.

Na prvních místech se umístili:
Dítě 2008 a mladší s tatínkem: 
Daniel a Jindřich Vaňkovi
Dítě 2008 a mladší s maminkou: 
Anežka a Lenka Vaňkovy
Dítě 2003 - 2007 s tatínkem: 
Matěj a František Rosmarinovi
Dítě 2003 - 2007 s maminkou: 
Vašek a Jana Školovi

Kompletní výsledky a fotografie naleznete na 
www.atletikacb.cz

Za oddíl atletiky, David Machorek
foto: Karolína Mukařovská

Oddílový závod rodičů s dětmi
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O víkendu na přelomu dubna a května proběhla v Českém Brodě a Sadské vrcholová basketbalová akce. 
Do našich měst se sjela nejlepší družstva dívek U12 tedy narozených v roce 2004 a mladších, aby se utkala 
o republikový titul pro rok 2016. Celkem se Národního finále zúčastnilo 12 týmů včetně českobrodských 
Dračic. Týmy byly rozděleny do čtyř skupin. V pátek probíhaly zápasy ve skupinách a do čtvrtfinále po-
stupovaly dva nejlepší. V sobotu se pak hrála čtvrtfinále a semifinále a v neděli se jednotlivé celky utkaly 
o konečná umístění.

Českobrodské holky se utkaly s USK Praha a Cho-
mutovem, obě dvě utkání prohrály a mohly bo-
jovat jen o umístění na 9. až 12. místě. V sobotu 
a v neděli jsme hráli s DBaK Plzeň a Basket Ostra-
va, ani na tyto celky nestačili a v celkovém pořadí 
skončili na nelichotivém posledním místě. I přes 
čtyři prohry jsme se velkých klubů nezalekli, hlavně 
s Ostravou hráli vcelku vyrovnaný zápas a dokonce 
jednu čtvrtinu vyhráli.

Nejen naše hráčky měly možnost sledovat basket-
balovou špičku jejich kategorie, ale na zápasy se 
přišlo podívat také velké množství diváků a čes-
kobrodská hala hlavně při finále a slavnostním 
ukončení doslova praskala ve švech. Velkou radost 
máme, že se na basketbal přišli podívat také žáci 
místních základních škol. Třeba již od příští sezó-
ny rozšíří řady českobrodských basketbalistů a na 
některé další národní vrcholové akci již budeme 
bojovat o vyšší příčky.

Pro hráčky, trenéry i rodiče byl každý den připra-
ven doprovodný program. V pátek proběhlo v Sad-
ské slavnostní zahájení. V sobotu se účastníci pře-
sunuli na zahradu gymnázia, kde probíhal Majáles. 
A v neděli jsme se s Národním finále rozloučili 
v českobrodské hale za účasti hvězdy reprezenta-
ce a vicemistryně světa Kateřiny Elhotové. Kateři-
na předala ocenění všem týmům, třem nejlepším 
medaile a poháry a ocenila i nejlepší pětku turna-
je i nejužitečnější hráčku. Z celkového vítězství se 
radovala děvčata z Hradce Králové, která ve finále 
porazila Strakonice a bronz si z Českého Brodu od-
váží Jičín po vítězství nad brněnskými Žabinami.

Děkuji všem, kteří se v obou městech podíleli 
na zdárném průběhu Národního finále, rodičům 
a dalším divákům za neutuchající podporu a všem 
hráčkám přeji mnoho úspěchů.

Jakub Nekolný, foto: Jakub Červenka

Národní finále v basketbalu dívek

Českobrodský zpravodaj
květen 2016



Če
sk

ob
ro

ds
ký

 zp
ra

vo
da

j
kv

ět
en

 2
01

6
Ví

ce
 n

a 
w

w
w

.c
es

br
od

.c
z/

ak
ce

KA
LE

N
DÁ

Ř 
AK

CÍ
 –

 č
er

ve
n 

20
16

Ví
ce

 n
a 

w
w

w
.c

es
br

od
.c

z/
ak

ce

1.
 6

. –
 1

9.
 6

.
Če

sk
ý 

Br
od

 a
 o

ko
lí

Po
dl

ip
an

sk
á 

hu
de

bn
í s

la
vn

os
t

1.
 6

., 
15

.0
0 

– 
18

.0
0

ZU
Š 

Če
sk

ý 
Br

od
 

Ta
le

nt
ov

é 
př

ijí
m

ac
í z

ko
uš

ky
 d

o 
ZU

Š

1.
 6

. –
 3

1.
 8

.
KE

C 
Št

ol
m

íř
Le

tn
í fi

lm
ov

ý 
kl

ub

1.
 6

. –
 3

0.
 6

.
m

ěs
ts

ká
 k

ni
ho

vn
a

O
br

áz
ky

 z 
če

sk
ýc

h 
dě

jin
 a

 p
ov

ěs
tí 

– 
vý

st
av

a 
vý

tv
ar

ný
ch

 p
ra

cí

1.
 6

. –
 3

0.
 6

.
Po

dl
ip

an
sk

é 
m

uz
eu

m
Vý

st
av

a 
N

ar
oz

en
í -

 sv
at

ba
 - 

sm
rt

2.
 6

., 
8.

00
, 9

.0
0 

a 
10

.0
0

m
ěs

ts
ká

 k
ni

ho
vn

a
O

br
áz

ky
 z 

če
sk

ýc
h 

dě
jin

 a
 p

ov
ěs

tí 
(c

yk
lu

s l
ite

rá
rn

íc
h 

be
se

d 
pr

o 
žá

ky
 Z

Š)

4.
 6

., 
14

.0
0

KE
C 

Št
ol

m
íř

Dě
ts

ký
 d

en
 v

e 
Št

ol
m

íři

4.
 6

.
KČ

T 
Če

sk
ý 

Br
od

Vý
le

t: 
Do

bř
ic

ho
vi

ce
 –

 Ř
ev

ni
ce

 (p
ře

s l
es

y 
na

 h
ře

be
ny

)

4.
 6

., 
9.

30
hř

išt
ě 

Li
bl

ic
e

Dě
ts

ký
 d

en

4.
 6

., 
17

.0
0

hř
išt

ě 
Li

bl
ic

e
Fo

tb
al

, T
J L

ib
lic

e 
A 

– 
Tu

ch
or

az

4.
 6

., 
18

.0
0 

– 
22

.0
0

Po
dl

ip
an

sk
é 

m
uz

eu
m

M
uz

ej
ní

 n
oc

 - 
12

0.
 v

ýr
oč

í o
d 

za
lo

že
ní

 P
od

lip
an

sk
éh

o 
m

uz
ea

 v
 Č

es
ké

m
 B

ro
dě

5.
 6

., 
10

.1
5

hř
išt

ě 
Li

bl
ic

e
Fo

tb
al

, T
J L

ib
lic

e,
 st

ar
ší 

žá
ci

 –
 R

ad
im

5.
 6

., 
13

.0
0

hř
išt

ě 
Li

bl
ic

e
Fo

tb
al

, T
J L

ib
lic

e,
 d

or
os

t –
 V

rd
y

5.
 6

., 
14

.0
0

V+
T 

ar
én

a
N

oh
ej

ba
l, 

1.
 li

ga
 d

or
os

te
nc

i, 
TJ

 S
la

vo
j Č

es
ký

 B
ro

d 
– 

Dy
na

m
o 

Če
sk

é 
Bu

dě
jo

vi
ce

5.
 6

., 
17

.0
0

hř
išt

ě 
Li

bl
ic

e
Fo

tb
al

, T
J L

ib
lic

e 
B 

– 
Tu

ch
or

az
 B

9.
 6

., 
8.

00
m

ěs
ts

ká
 k

ni
ho

vn
a

Pa
so

vá
ní

 p
rv

ňá
čk

ů 
na

 m
al

é 
čt

en
ář

e

10
. 6

., 
19

.0
0

KE
C 

Št
ol

m
íř

N
oc

 k
os

te
lů

11
. 6

.
KČ

T 
Če

sk
ý 

Br
od

Vý
le

t: 
Po

dl
e 

La
be

 9
 –

 z 
N

ym
bu

rk
a 

př
es

 P
íst

y 
do

 S
ad

sk
é

12
. 6

., 
9.

00
hř

išt
ě 

Li
bl

ic
e

Fo
tb

al
, T

J L
ib

lic
e,

 m
la

dš
í p

říp
ra

vk
a,

 tu
rn

aj
 L

ib
lic

e



13
. 6

., 
15

.0
0 

– 
18

.0
0

ZU
Š 

Če
sk

ý 
Br

od
 

Ta
le

nt
ov

é 
př

ijí
m

ac
í z

ko
uš

ky
 d

o 
ZU

Š

13
. 6

., 
8.

00
, 9

.0
0,

 1
0.

00
m

ěs
ts

ká
 k

ni
ho

vn
a 

Pa
so

vá
ní

 p
rv

ňá
čk

ů 
na

 m
al

é 
čt

en
ář

e

13
. 6

., 
17

.0
0 

– 
19

.0
0

M
Š 

Li
bl

ic
e 

v 
SO

Š
In

te
ra

kti
vn

í s
em

in
ář

: K
do

 s 
ko

ho
, p

oř
ád

á 
Le

cc
os

 z.
s.

 

14
. 6

., 
19

.0
0

ka
vá

rn
a 

u 
M

ad
on

y
Ko

nc
er

t p
ísn

ič
ká

řk
y 

El
išk

y 
Sý

ko
ro

vé

15
. 6

., 
15

.0
0 

– 
18

.0
0

ZU
Š 

Če
sk

ý 
Br

od
 

Ta
le

nt
ov

é 
př

ijí
m

ac
í z

ko
uš

ky
 d

o 
ZU

Š

15
. 6

., 
19

.3
0

O
ra

nž
ov

á 
za

hr
ad

a
Pr

om
ítá

ní
 - 

Ú
te

rý
 p

o 
Vá

no
cí

ch
 (r

um
un

sk
ý 

fil
m

)

16
. 6

., 
8.

00
, 9

.0
0,

 1
0.

00
m

ěs
ts

ká
 k

ni
ho

vn
a 

Pa
so

vá
ní

 p
rv

ňá
čk

ů 
na

 m
al

é 
čt

en
ář

e

18
. 6

., 
15

.0
0

V+
T 

ar
én

a
N

oh
ej

ba
l, 

1.
 li

ga
 m

už
i, 

TJ
 S

la
vo

j Č
es

ký
 B

ro
d 

– 
Žď

ár
 n

ad
 S

áz
av

ou

18
. 6

., 
8.

00
KE

C 
Št

ol
m

íř 
Pe

če
ní

 v
e 

ve
ře

jn
é 

pe
ci

 v
e 

Št
ol

m
íři

18
. 6

.
KČ

T 
Če

sk
ý 

Br
od

 
Vý

le
t: 

EU
RO

RA
N

DO
 2

01
6 

– 
úd

ol
ím

 zl
at

on
os

né
 k

oc
áb

y

18
. 6

., 
10

.0
0

KE
C 

Št
ol

m
íř

Ko
šík

ář
sk

á 
dí

ln
a

18
. 6

., 
10

.1
5

hř
išt

ě 
Li

bl
ic

e
Fo

tb
al

, T
J L

ib
lic

e,
 d

or
os

t –
 M

uk
ař

ov

18
. 6

., 
17

.0
0

hř
išt

ě 
Li

bl
ic

e
Fo

tb
al

, T
J L

ib
lic

e 
A 

– 
Ly

sá
 n

. L
ab

em

19
. 6

., 
17

.0
0

hř
išt

ě 
Li

bl
ic

e
Fo

tb
al

, T
J L

ib
lic

e 
B 

– 
Žd

án
ic

e

22
. 6

. –
 2

9.
 6

.
KČ

T 
Če

sk
ý 

Br
od

Vý
le

t: 
Se

ve
rn

í C
ho

rv
at

sk
o

23
. 6

., 
19

.0
0

KD
 S

vě
t

Kř
es

lo
 p

ro
 h

os
ta

 –
 M

ar
tin

 Z
ou

na
r 

23
. 6

., 
15

.0
0 

– 
18

.0
0

ZU
Š 

Če
sk

ý 
Br

od
 

Ta
le

nt
ov

é 
př

ijí
m

ac
í z

ko
uš

ky
 d

o 
ZU

Š

24
. 6

., 
14

.0
0 

– 
18

.0
0

za
hr

ad
a 

gy
m

ná
zia

De
n 

dě
tí 

– 
té

m
a 

ro
di

na
 sp

ol
eč

ně

25
. 6

., 
10

.0
0

V+
T 

ar
én

a
N

oh
ej

ba
l, 

1.
 li

ga
 že

ny
, T

J S
la

vo
j Č

es
ký

 B
ro

d 
– 

Av
ia

 Č
ak

ov
ic

e

25
. 6

., 
16

.3
0

Št
ol

m
íř

ŠT
O

KF
ES

T 
20

16



Milovníci benzínu a historie si přišli opět na své

36 Sport

Prvního května se na českobrodských náměstích opět setkali fandové motorismu, aby zhlédli historické au-
tomobily a motocykly různých značek i stáří. Někteří řidiči veteránů se stylizovali do své role i dobovým ob-
lečením a podpořili tím sváteční atmosféru celé akce, jejíž součástí byl i čtvrtý ročník srazu motocyklů BSA.

Všem přálo krásné počasí, a tak v pravé poledne, le-
tos zpestřené o vystoupení malých mažoretek, bez-
problémově odstartoval bývalý starosta pan Jaromír 
Fischer první motocykl závodu XX. Okruhu česko-
brodského. Na dvoukolové trati dlouhé přes 70 km 
závodilo celkem 104 historických strojů – 55 auto-
mobilů a 49 motorek. Tři nejlepší závodníci v každé 
z kategorií získali pohár a věcné ceny, které společně 
předali předseda AMK Veteran Car Club Český Brod 
pan Václav Kec a ředitel Regionu Pošembeří o.p.s. 
pan Miloslav Oliva. Závod pořádal Automotoklub 
a Veteran Car Club Český Brod pod záštitou města.

V celkovém, absolutním pořadí se stali nejlepšími 
tito jezdci:

Kategorie Moto BSA 
Ján Demčo, stroj BSA L24 350 OHV De Luxe, rok 
výroby 1924 

Kategorie Moto do roku výroby 1945 
Jiří Dibelka, stroj ČZ 175, rok výroby 1937, 

Kategorie Moto po roce 1945 
Miroslav Záruba, stroj Jawa 250 pérák, rok výroby 1954

Kategorie Auto do roku výroby 1945 
Jindřich Lukáš, stroj Aero 1000, rok výroby 1933

Kategorie Auto po roce 1945 
Miloš Kašpar, stroj Austin Mini GT, rok výroby 1974

Nejstarší motocykl 
Ján Demčo, stroj BSA L24 350 OHV De Luxe, 
rok výroby 1924 

Nejstarší automobil 
Robert Kubička, stroj Nash, rok výroby 1929

Petra Ištvániková, PR manažerka
foto: Tomáš Svoboda

Českobrodský zpravodaj
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Malechov – Dnešní ulice Prokopa Velikého se v mi-
nulosti nazývala různě: silnice Kouřimská (1566), sil-
nice k Tuchorazi (1580), cesta k Hoře Kutné (1587), 
cesta Hrnčířská (1607). Na jejím konci začínala oblast 
zvaná Malechov. Poprvé se toto toponymum uvádí 
k roku 1442 v souvislosti se zdejším obecním pozem-
kem, kde se těžila hrnčířská hlína. Domky v Kouřim-
ské ulici od Malechova oddělovala na konci zástavby 
dřevěná palisáda a branka přibližně mezi dnešními 
domy čp. 109 a 116, připomínaná roku 1554. Není 
jistě bez zajímavosti, že v Čechách existovala ve stře-
dověku ještě jedna ves Malechov, a to nedaleko Kla-
tov. Antonín Profous vysvětluje vznik tohoto jména 
jako odvozeninu od středověkého křestního jména 
Malech, tj. Malechův dům, dvůr či ves.

Mexiko – Městská čtvrť, vymezená především oko-
lím ulice Sportovní. Genezi tohoto velmi osobitého 
pojmenování bohužel zatím nedokážu určit. 

Myšárna – Lidové označení budovy základní školy 
v Tyršově ulici čp. 68.

Na louži, Louže – Stejnojmenná ulice na býv. Praž-
ském předměstí. Na konci 18. století se majitel 
blízkého domu čp. 151 Cyprián Rott začal živit dolo-
váním sanytru v zadní části svého dvora, po čemž zů-
stala na místech dnešních domů čp. 383, 424 a 436 
velká jáma, později zaplavená vodou. Tím vznikl 
menší rybníček v Žitomířské ulici, existující zde až do 
konce 19. století. Sanytr neboli ledek draselný byl 
nepostradatelný pro výrobu střelného prachu.

Na ptáku (poprvé roku 1687) – Lokalita za dnešní 
státní silnicí I/12 u polní cesty k Podvinskému ryb-
níku u usedlosti čp. 177. Toto dnes zvláštní pojme-
nování má zcela jednoduché vysvětlení. V minu-
losti sem naši předkové chodili střílet na dřevěné 
terče, lidově zvané „pták“. V Beckovského kronice 
je zajímavá drobnost, že při střelbě na ptáka v Bro-
dě o Svatodušním pondělí 1559 uhodil do diváků 
blesk, zabil jednoho chlapce a další dva omráčil. 
Lokalitu „Na ptáku“ nacházíme i v jiných českých 
městech, např. v Berouně či Městci Králové.

Na trávníce, Trávník – Oblast dnešní Jungmannovy 
ulice naproti městskému parku i území parku sa-

motného nazývali naši předkové v 16. století jako 
Trávník, poprvé už 1498, naposledy 1636. Tato ob-
last ležela v bezprostřední blízkosti potoka Šembe-
ry, který byl do svého dnešního koryta regulován až 
v posledních letech 19. století a původně protékal 
meandrovitě v mnohem výš položeném korytě na 
jižním okraji současného parku. Šembera se na den 
vigilie sv. Jana Křtitele (23. června) 1591 extrémně 
rozvodnila, „sousedům mnoho poškodila“ a silně 
poničila či zcela zničila většinu zdejší zástavby.

Na tržišti – Oblast křížení ulic Žižkova a Štolmířská. 
Až do výstavby zdejších bytových domů zde byl 
romský tábor s malým domkem a maringotkami. 
Souvisí ovšem pojmenování Na tržišti s případným 
překupováním různého zboží, nebo pochází od ně-
čeho jiného? Nevíme.

Na Vanderkách – Poprvé toto pojmenování na-
cházíme k roku 1720 a původně se tak nazývala 
celá lokalita od dnešního křížení ulic Komenského 
a Žitomířská směrem ke Štolmíři, v 19. století se 
postupně označení Vanderky omezilo na oblast ko-
lem pozdější budovy 1. ZŠ na konci Žitomířské uli-
ce. Jozef Miškovský vykládá toto zvláštní slovo jako 
odvozeninu od slova varda či vardenka, čili pastva.

Nad louží – Historicky se před domem čp. 33, tedy 
vlastně přímo na náměstí, nacházela velká vodní 
nádrž, zvaná obecně louž, sloužící pro případné 
hašení ohně či plavení koní. Už roku 1434 se uvádí 
dům Tomšíka mydláře „nad lúží“, později např. dům 
„vedle louže skrz kterouž voda jde do města“.  Na-
posledy se uvádí roku 1663 a je pravděpodobné, že 
ji město nechalo zavézt ještě do konce 17. století.

...pokračování v dalším čísle

PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D.

Pomístní názvy Českého Brodu včera i dnes II
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3� Z knihovny

Noc s Andersenem, celostátní akce na podporu dětského čtenářství, připadla letos na aprílový pátek 1. dub-
na, v českobrodské městské knihovně proběhlo už počtvrté Pohádkové odpoledne s panem Andersenem. 
Z letošních jubilantů jsme si vybrali českého básníka a autora písňových textů Jana Vodňanského a jeho 
knihu Máme doma gorilu, proto nás celým odpolednem i podvečerem provázela nejrůznější zvířata.

Odpoledne se luštila jednoduchá zvířecí dopl-
ňovačka, zájemci si potom v naší dílničce mohli 
vyrobit nebo vymalovat exotického motýla a po-
slechnout si vtipné básničky, pohádky a příběhy 
o zvířátkách. V podvečerním programu pro čtvrťá-
ky paní učitelky Houšové zazněly ukázky z tvorby 
pana Vodňanského, děti si vyzkoušely povolání 
básníka, když na základě zadaných slov vytvářely 
veršovaný text, který potom veřejně přednesly, 
a následně si zahrály na ilustrátory, jejichž úkolem 
bylo výtvarně ztvárnit písničku Dejte mi pastelku, 
nakreslím pejska. U stromu Pohádkovníku tradič-
ně čekalo něco dobrého na zub, na rozloučenou 
všichni dostali upomínkovou pohlednici letošní 
Noci s Andersenem.

Dětem z mateřských škol byl věnován cyklus ma-
lých pohádkových čtení a hraní Všichni letí na koš-

těti, během dubna navštívilo městskou knihovnu 
216 malých školáčků z MŠ Sokolská, MŠ Kollárova, 
MŠ Doubravčice, MŠ Chrášťany a MŠ Tuchoraz, se 
kterými jsme si četli a povídali o hodných čaroděj-
nicích a ježibabách. Děti se seznámily s kouzelnou 
Elvírou, s ježibabkou Katkou a podle veršované 
nápovědy složily papírovou čarodějku Elvíru. Po-
tom jsme si pohráli s knížkou Všichni letí na koštěti 
a pro čarodějnici, které se její dopravní prostředek 
rozbil, jsme společně s jejími zvířecími kamarády 
vyčarovali koště nové. Na závěr nechybělo prohlí-
žení pohádkových knížek, ani mlsání v podobě na-
pečených „čarodějnických“ kocourů.

Vlasta Novotná,
Městská knihovna Český Brod

Od Andersena po čarodějnice

Českobrodský zpravodaj
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Vybíráme z knižních novinek

Jefim Fištejn: Za humny je válka
Ze zemí, kde se bojuje nebo kde panuje neklid, se do Evropy tlačí miliony lidí, dal-
ší sem míří z krajů, kde je až děsivě bídná životní úroveň. Mluví se o krizi spojené 
s přílivem uprchlíků, kteří jsou na cestě za vysněným evropským rájem ochotni 
riskovat třeba i život. Zkušený publicista nabízí ve své knize mozaiku pohledů 
na západní civilizaci i na svět islámu. Nad Evropou, která není schopná vstřebat 
další a další houfy uprchlíků, se dnes vznášejí otazníky. Začíná snad konec naší 
civilizace? Přijde s ním něco nového? Na tyto otázky vám Fištejnova knížka ne-
odpoví, ale možná jim budete díky ní víc rozumět...

Barbora Baronová, Dita Pepe: Intimita
Stylizovaný umělecký literárně-fotografický dokument zachycuje vyprávění 
šesti českých žen a pokouší se otevírat důležitá osobní a společenská témata: 
hendikep, prostituce, deprese, rakovina, umírání. Témata, která jsou ve spo-
lečnosti detabuizovaná, ale jednotlivec na ně neumí v osobní konfrontaci re-
agovat jinak než stereotypně. Autorkou textu je Barbora Baronová, autorkou 
fotografií Dita Pepe, na projektu pracovaly intenzivně 3 roky. Publikace se sklá-
dá z jedné textové knihy a šesti fotografických sešitů, obsahuje 342 stran textu 
a 200 stran fotografií. Získala cenu Magnesia Litera 2016 za nakladatelský čin.

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

Zdeněk K. Slabý: Papírový drak
Pohádkový příběh o papírovém drakovi, ze kterého se stal drak opravdový, měl 
původně vyjít v nakladatelství Albatros v roce 1968, byly připraveny ilustrace, 
text byl poslán do tiskárny, ale nakonec se ke svým čtenářům nedostal. Ptáte 
se proč? V jeho ději totiž vojáci střílejí na muzeum, a protože v době, kdy 
knížka měla vyjít, do Prahy přijely cizí tanky a cizí vojáci skutečně na jedno 
pražské muzeum stříleli, rukopis nakonec zůstal v zásuvce autorova psacího 
stolu. Humorná pohádka vychází po více než 45 letech i s původními ilustra-
cemi Václava Sivka.

39Z knihovny Českobrodský zpravodaj
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�0 Píšete nám

Již přes deset let v Českém Brodě působí terénní 
programy organizace Prostor PLUS o.p.s. (dříve 
Prostor, o.s.). Jejich činnost se zaměřuje na vyhle-
dávání uživatelů návykových látek v jejich přiroze-
ném prostředí, tedy na ulici, squatech a různých 
zákoutích. Těm poté distribuují zdravotní materiál 
pro snižování zdravotních rizik spojených s užívá-
ním návykových látek. Nedílnou součástí jejich 
služeb je také testování na infekční choroby, sběr 
odhozených injekčních stříkaček, podávání rele-
vantních informací ze zdravotní, sociální a právní 
oblasti a také jednorázové poradenství jak pro sa-
motné uživatele návykových látek, tak pro jejich 
partnery i rodiče.

V roce 2015 poskytli terénní pracovníci v Českém 
Brodě své služby 34 uživatelům drog, se kterými 
proběhlo 405 kontaktů, vyměnili jim celkem 15 
183 injekčních stříkaček. Během roku 2015 nalezli 
50 odhozených injekčních stříkaček.

Terénní programy možno kontaktovat na tele-
fonu: 777 650 030 nebo na e-mailové adrese: 
tp@os-prostor.cz každý pracovní den mezi 9 a 18 
hodinou. V Českém Brodě je pak možné je osobně 
potkat každý pátek mezi 13 a 15 hodinou.

Na služby terénních programů navazují služby kon-
taktního centra v Kolíně, kde si uživatelé návyko-
vých látek kromě služeb výše uvedených mohou 
ještě vyprat prádlo, vysprchovat se, vzít si čisté věci 
ze sociálního šatníku, mohou si zde za symbolickou 
cenu koupit kávu, čaj nebo polévku. Kontaktní cen-

trum je pro uživatele návykových látek i pro jejich 
blízké vhodnější, pokud by chtěli využít dlouhodo-
bějšího poradenství. Mohou tak využít většího ča-
sového i prostorového komfortu.

Kontaktní centrum v roce 2015 poskytlo své služ-
by 370 osobám, se kterými mělo 5 613 kontaktů, 
vyměnilo jim 80 739 injekčních stříkaček. Poskyt-
lo také 116 hodinových poradenských sezení pro 
64 osob.

Kontaktovat pracovníky kontaktního centra můžete 
na telefonu: 777 847 071 nebo na e-mailové adre-
se: kc@os.prostor.cz každý pracovní den. Osobně 
můžete kontaktní centrum navštívit každé pondělí, 
středu a pátek od 9 do 18 hodin. Káva, čaj, polévka 
a sprcha je k dispozici každé pondělí a pátek od 12 
do 17 hodin.

Obě služby poskytují své služby anonymně.

Martin Holeček, KC a TP Kolín

Terénní programy a kontaktní centrum Prostor PLUS, o.p.s. Kolín 
pro uživatele návykových látek a jejich blízké sociální okolí
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V roce 1990 se stala ředitelkou tehdejšího Domo-
va důchodců MVDr. Emilie Hamtáková z Rostoklat. 
Přebírala budovu v katastrofálním stavu a to nejen 
po stránce technické, ale i po stránce zajištění lid-
ské důstojnosti. Staří občané neměli dostatek sou-
kromí, koupání probíhalo 1 x týdně. To si dnes ne-
umíme ani představit. Za současným stavem stojí 
právě paní Hamtáková a spolek Generace.

Byla vypracována projektová dokumentace a po 
komplikovaném zajištění financí, částečně i ze za-
hraničí, započala rekonstrukce celé 
budovy včetně přístavby nové části. 
Veškeré stavební práce probíhaly za 
provozu, tzn. nadále byla zajištěna 
kompletní péče o seniory. Paní ře-
ditelka spolu se Spolkem navázala 
spolupráci s křesťany z Holandska 
a Švýcarska. Tak bylo přivezeno a da-
rováno novému Domovu během pěti 
let celkem 12 kamionů plných potřeb 
pro seniory. Dovezeny byly elektrické 
polohovací postele, invalidní vozíky 
(z toho 3 elektrické), chodítka a jiné 
v té době nedostupné pomůcky. Po-
třebného materiálu bylo tolik, že byl 
zdarma zapůjčován dalším občanům 
v celé republice.

V závěru rekonstrukce byl dovezen 
i nábytek do všech společných pro-
stor. Celou rekonstrukci provázely, 
tak jako každou velkou stavbu, ne-
malé problémy. Obzvláště obtížné 
bylo zajištění financí. To vše se na-
konec podařilo zvládnout. Náklady 
na opravu činily 87 mil. Kč. Rekon-
strukce a dostavba byla dokončena 
v květnu 1996. Slavnostního otevření 
se účastnily i tehdejší politické špič-
ky, např. pánové Kočárník, Vodička, 
Rubáš, Černý.

Osobně několikrát za rok navštěvuji 
v Domově naše občany. Stále jsou 
v Domově pamětníci, kteří mi vyprá-

věli, jak si práce paní ředitelky Hamtákové váží, jak 
ji mají rádi. Domov Anna řídila až do svého odcho-
du do důchodu.

Zhlédla jsem archív průběhu rekonstrukce Domo-
va, kdo neviděl, dnes by nevěřil, v jak špatném sta-
vu dnešní chlouba města Český Brod byla. Přijďte 
se podívat ve čtvrtek 26. května 2016 od 10 hod.

Radka Nováková, starostka obce Rostoklaty

Oslavy 20 let od rekonstrukce budovy Domova Anna v Českém 
Brodě se konají 26. 5. 2016
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�2 Píšete nám

Spolky se mohou do občanského života zapojovat 
různými způsoby – mohou ovlivňovat politická, 
ekonomická, tendenční rozhodování samospráv, 
mohou také ovlivňovat životní prostředí, ve kte-
rém všichni společně žijeme, pracujeme, odpo-
číváme, vychováváme naše děti. Jednou z mož-
ností spolků, které se zabývají ochranou přírody, 
je legální zapojení do rozhodování ve správních 
řízeních o osudech stromů navržených ke kácení. 
Samostatnou a zvláštní kapitolou jsou stromy ve 
vlastnictví města – konkrétní samosprávy, o jejichž 
osudu rozhodují úředníci státní správy – odbory 
zřízené touto stejnou samosprávou. Vedoucí od-
boru životního prostředí a zemědělství je zaměst-
nancem státní správy a nejvyšším garantem ochra-
ny životního prostředí ve městě. Zároveň je jako 
úředník městského úřadu vykonavatelem žádostí 
města a správcem zeleně ve městě samém. V tom-
to bodě lze spatřit jasný a samozřejmý střet zájmů, 
kdy se od takového úředníka očekává, že bude 
v souladu s platnou legislativou a nepsaným etic-
kým kodexem hájit zájmy státu a současně občanů 
při ochraně přírody a jedním stejným rozhodnutím 
vyhoví aktuálním zájmům rozvoje města např. při 
nové výstavbě, opravách, drobných žádostech jed-
notlivců zpravidla o kácení stromů a zároveň širší 
veřejnosti. Jak tedy v jedné roli ochránce i úřed-
níka, který chce vyhovět odboru rozvoje města 
– spravedlivě a objektivně rozhodnout o osudu 
stromu? Proto by každý správný úředník – vedoucí 
a zaměstnanec státní správy – městského úřadu 

- měl rozhodovat na základě nezávislého odbor-
ného posudku, v případě ochrany stromů – od ne-
závislého zkušeného dendrologa. Takový posudek 
zohledňuje nejen zdravotní stav stromu, ale i jeho 
společenskou hodnotu, která spočívá v jeho funk-
ci estetické, ekologické a hygienické. To znamená, 
že stromy jsou krásné, voní, zlepšují kvalitu vzdu-
chu, stíní, vyrovnávají teplotní extrémy, vytváření 
kyslík nebo pohlcují hluk. Společenská hodnota 
na pohled obyčejných vzrostlých stromů dosahuje 
řádově i stovek tisíců korun. Stejnými hodnotami 
byly oceněny i kaštany a jasan u vlakového nádraží 
v našem městě, které by bez občanské aktivity byly 
odsouzeny k definitivnímu zániku.

Praxe státní správy – odboru životního prostředí 
a zemědělství v Českém Brodě je však taková, že 
nezávislé posudky zkušeného dendrologa zpra-
vidla ke svému rozhodnutí o pokácení stromu 
nepožaduje a neobjednává. Vedoucí odboru se 
odvolává zejména na ekonomické důvody - cenu 
dendrologického posudku. Ceny od zkušených 
dendrologů se pohybují v řádu stokorun za jeden 
vzrostlý strom. S podivem je ovšem fakt, že státní 
správa ani samospráva nevyužívá hodnotu řeziva, 
které z pokáceného stromu vzniká. Domníváme se, 
že stromy, u kterých se vyplatí odborné posouzení 
dendrologem, mají i zajímavou finanční výnosnost 
v podobě využitelného truhlářského řeziva či ře-
ziva na otop. Z těchto výnosů by každý rozumný 
a dobrý hospodář odborné stanovisko – doporu-

Občanská společnost a úřednická etika

Foto pokáceného jasanu v parku nemocniční zahrady: Jindřiška Moravcová
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čení či neporučení desítky let starého stromu k po-
kácení či nepokácení rozhodně efektivně obstaral. 
K zamyšlení stojí i uplatňování duálního způsobu 
při podávání i schvalování žádosti o pokácení stro-
mu ve vlastnictví Města Český Brod. V takovém pří-
padě je úplně vynechána funkce samosprávy a vše 
se řeší na úrovni státní správy – stromy ke kácení 
určuje státní úředník a jiný státní úředník rozhodu-
je o jeho osudu zpravidla bez odborného posudku. 
V takovém případě funkci samosprávy – Města – 
vykonává státní úředník, kterého nezvolili občané 
ve volbách, disponuje razítky jak Města, tak Měst-
ského úřadu a samospráva mu svěřuje úkoly, které 
souvisí i s jejími povinnostmi. Přestože je na místě 
polemizovat o tom, zda je tento přístup etický, je 
v souladu se zákony, které se v českém prostředí 
užívají do krajností. 
 
Etický přístup „de iure“ k působení ve vedoucí po-
zici Městského úřadu Český Brod předvedl i vedou-
cí odboru životního prostředí a zemědělství – pan 
Ing. Rostislav Vodička. Odbor, který řídí, schválil 
žádost Města Český Brod podanou úřednicí státní 
správy – vedoucí odboru rozvoje – o pokácení cca 
devadesát let starého jasanu v původním arboretu 
– v parku přilehlému nemocnici ve městě. Doporu-
čení ke skácení stromu připravila společnost, která 
v parku, jež není obyvateli téměř vůbec navštěvo-
ván, vysazuje nové keřové záhony. Teoreticky by 
se dalo předpokládat, že si společnost vytipovala 
prostor, kam by se další záhony, „které svět nevi-

děl“ (resp. viděl málokterý obyvatel Českého Bro-
du), daly umístit. Doufejme, že je to jen nemístná 
spekulace a nic takového se v budoucnu nepotvr-
dí, neboť rozumná samospráva ani státní správa by 
téměř stoletý hodnotný zdravý strom neobětovala 
záhonu s nevýznamnými chabě udržovanými záho-
ny s keříky. Etický a profesionální přístup zodpo-
vědné osoby – pana vedoucího Vodičky – byl do-
vršen tím, že nepochybně společensky významný 
majestátní jasan byl dle jeho slov jím osobně odkli-
zen a odvezen za částku Kč 1100,-, dřevo odkoupil 
jako palivo na topení sám pan Vodička.

Doufáme, že podobný „etický“ přístup zástupců 
samosprávy a zaměstnanců státní správy, případně 
členů redakční rady se neprojeví dříve než v nad-
cházejícím vydání a nebudeme svědky reakcí na 
články v tomtéž vydání, ke kterým mají před dobou 
zveřejnění přístup jen výše uvedení. Ani taková 
očekávání - nedodržování nepsaného etického ko-
dexu se samozřejmými projevy dobré vůle zástup-
ců a úředníků placených z veřejných prostředků se 
neslučují s představami konkrétních lidí, bez jejichž 
aktivit by neexistovala občanská společnost. Tako-
vá počínání lze těžko považovat za projev etického 
provádění činností souvisejících s výkonem samo-
správy a státní správy. 

Mgr. Zdena Bouchalová, Spolek Českobroďák,
Ing. Jindřiška Moravcová, Osvětový spolek přátel 

Vrátkova, o. s. Živé stromy

Píšete nám �3

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat pracovníkům Technických služeb Český Brod za realizaci 
generální opravy pomníčku padlých občanů v květnu 1945 na konci ulice Prokopa Velikého 
a p. řediteli TS za vstřícné jednání a spolupráci. Vladimír Jakub Mrvík.

UZAVŘENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
Ve středu 18. května 2016 bude Obecní živnostenský úřad uzavřen pro veřejnost z důvodu konání 
kontroly z Krajského úřadu Středočeského kraje. Za případné problémy se předem omlouváme.

VÝSLEDKY AKCE UKLIĎME POŠEMBEŘÍ 2016 V KATASTRU ČESKÝ BROD
Od 12. března do konce dubna 2016 u nás uklízelo 17 skupin se 772 účastníky (z toho 510 účast-
níků do 15 let). Výsledky úklidu: směsný odpad 2 800 kg, plasty 444 kg, sklo 200 kg, papír 50 kg, 
směsný nepytlovaný odpad 30 m3, pneumatik 17 kusů. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku ke 
společnému dílu. Celkové výsledky v regionu Pošembeří naleznete na www.cesbrod.cz.

Strom byl odstraněn ze zdravotních důvodů. Reakce na článek bude otištěna v příštím čísle.
Redakční rada

Českobrodský zpravodaj
květen 2016
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17.5.2016 v 19:00ÈESKÝ BROD

PRVNÍ A 
 V TÉTO

SEZÓNÌ

JEDINÉ
PROMÍTÁNÍ

V KD SVÌT!

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ
Infocentrum, nám. Arnošta z Pardubic 56, Èeský Brod
ONLINE VSTUPENKA - Facobook.com/kdsvet  GOOUT.CZ

80 Kè

nebo



FÓRUM ZDRAVÉHO
MÌSTA ÈESKÝ BROD

PONDÌLÍ 23. 5. 2016, 17:00 HODIN
KAZETOVÝ SÁL, PENZION ANNA

ŽITOMÍØSKÁ 323, ÈESKÝ BROD

PROGRAM:
Krátké ohlédnutí za minulým rokem

Hlasování o TOP 10 problémových oblastí
Diskuse nad tématy: bydlení, podnikání, doprava, životní prostøedí...
Slosování lístkù o drobné ceny: vstupenky do KD Svìt, do sauny...

Fórum mìsta poøádáme pod záštitou a podle metodiky
Národní sítì zdravých mìsta a MA21. Akce je realizována
v rámci projektu Uèíme se udržitelnému rozvoji. Projekt je
spolufinancován Státním fondem životního prostøedí ÈR.

ÈESKÝ BROD

Bude mìsto 
stavìt

ubytovnu?

Proè máme 
drahou
vodu?

Je pro mé dítì 
místo

ve škole?
Je v Brodì
bezpeènì?

Co
vyhraju?

Co bude 
dál s areálem
nemocnice?









BITVA U LIPAN



LECCOS, z. s. 
ve spolupráci

s	Městem	Český	Brod, ICM 
a Gymnáziem	Český	Brod

pořádá

		DEN	DĚTÍ	
aneb Rodina	společně

Akce je realizována v rámci MA21 a projektu	Učíme	se	udržitelnému rozvoji,
který je	spolu�inancován Státním	fondem	životního	prostředí	ČR

www.leccos.cz www.cesbrod.cz www.gcbrod.cz

Pátek 24. 6. 2016 od 14 hodin 
zahrada Gymnázia v Českém Brodě, Vítězná 616

14.00 - 17.30
zábavné, sportovní
i	poučné	disciplíny

16.30

divadelní představení

LAKOMÁ BARKA

Šťavnatá chvíle Přehvozdě
níčko

SKÁKACÍ	POPELÁŘSKÉAUTO

TŘÍDÍME	CELÁ	RODINA
Výstava Tonda Obal na cestách

EkoFilmy
Třídění	a	recyklace
Komunitní zahrady

U	příležitosti	kampaně	
Evropský	týden	udržitelného	rozvoje!

Vstupné 20 ,- Kč
Výtěžek ze vstupného	bude	použit	na	podporu	aktivit	NZDM	Klub	Zvonice





Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

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

1/1
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

879 Kč

KlaSICKá bloKoVá INZERCE

ExKlUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

279 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

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

OStatNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a tisk letáků A5:

logo na titulní straně:
odkaz na PR článek

na titulní straně:
řádková inzerce:

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

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

poslední aktualizace ceníku: 15. 12. 2015

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

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

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



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

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

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

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



Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

www.autoservis-hovorka.cz
www.autodoprava-hovorka.cz

klimatizace

kompletní servis 

+ dezinfekce ozónem 

699,- bez DPH

e-shop
www.qs-eshop.cz

Dezinfekce 

klimatizace 
pomocí ozónu 

299,- kč bez DPH



Cestovní agentura LIDO-CS a CA M. Sklenářová
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic číslo 13.

tel. 604 244987, 603 539701,
e-mail: lido-cs@seznam.cz

SOUTĚŽ PRO VŠECHNY CO RÁDI CESTUJÍ
Máte chuť něco vidět a nikdo tam nejede?

V ČR i Evropě?
DEJTE NÁM NÁVRH, DO TŘÍ DNŮ VÁM

NAVRHNEME TRASU, MOŽNOSTI A KALKULACI,
dáme spolu dohromady šest až sedm osob

A JEDEME! A u naplněných cest má navrhovatel
dopravu ZDARMA!!!

CESTUJETE, MÁTE ZAJÍMAVÉ FOTOGRAFIE
a rádi byste se podělili o své zážitky?

Napište nám na e-mail: cbz@cesbrod.cz, zavolejte na tel.: 321 612 218 - 9 anebo 
se zastavte osobně v IC na náměstí Arnošta z Pardubic 56, rádi se s Vámi domluvíme 

na individuálních podmínkách pronájmu nebo zapůjčení sálu v kině. Pomůžeme Vám 
s organizací a propagací akce, zajistíme šikovné dobrovolníky na výpomoc...

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

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

!! Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu.

Volejte: 773 484 056 

Prodám byt 3+1+balkón+komora+sklep 78 m2 
v Českém Brodě-Tismicích. Krásné místo, 
v okolí ovocné sady a les. Tel. majitele:

602 442 405.





Ambulantní gynekologie 
Český Brod s.r.o. 

MUDr. Ivan Juránek 
Husovo náměstí 64 
282 01 Český Brod 

 

+420 321 622 107 
i.jur@seznam.cz 

Přijímáme nové pacientky 

Endokrinologie
Praha – Klánovice, Axmanova 131

Přijímáme nové pacienty

MUDr. Markéta Weichetová, PhD.

Tel. 734 130 778

www.dia-endopraha9.cz

Dentální hygiena
v Kozovazech

nabízí bělení zubů, pískování pigmentací, 
léčbu parodontózy, odstranění zubního 

kamene.

Ordinace MUDr. Profousová,
stomatologie – parodontologie,

Kozovazy I, 250 87 Mochov
tel.: 326 710 708





Ve dnech 20. 5. od 17.00 hod., 21. 5.
od 11.00 hod. a 22. 5. od 14.00 hod. 
proběhnou v Českém Brodě v rámci 

Města v pohybu na hřišti Na Vyhlídce 
u ZŠ Žitomířská rytířské turnaje 
na koních v podání středověkého 

divadla Traken. V humorně laděném 
představení uvidíte napínavá klání 

urozených rytířů, jezdeckou dovednost, 
dřevcové souboje, souboje muže proti 
muži, spousty kaskadérských kousků 

a nezvyklé podívané.
Princezna Adriana a všichni rytíři 

se těší na vaši návštěvu.

mobil: 603 242 142, milanpetruzalek@sute-pisky.cz, www.sute-pisky.cz

AU TO D O P R AVA
-  n o n s to p  -

ODVOZ KONTEJNER
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice

Český Brod

MULTIKÁRA, AVIAZ, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – v ýkopové práce – DEMOLICE





 

 

 

 

 
 

ČERSTVÁ KÁVA Z RODINNÉ PRAŽÍRNY 
ŠIROKÝ VÝBĚR SORTIMENTU VÝBĚROVÝCH KÁV 

WWW.KAFESOLO.CZ 

 

 
P IJMEME

prodava e / prodava ku
na prodejnu masa a uzenin v Českém Brodě.

V případě zájmu volejte na tel.: 725 263 672.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

V02_inzerce_Cesky Brod_69x50_PRINT.indd   1 24.9.2015   13:56:50

Úvaly p íjme OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Požadujeme: idi ský pr kaz sk. B,  aktivní p ístup k práci, 

pe livost, zodpov dnost a samostatnost.

Odpovídající finan ní ohodnocení. Nástup možný ihned. 

Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz 

Úvaly p íjme SKLADNÍKA

Požadujeme: idi ský pr kaz sk. B, aktivní p ístup k práci, 

pe livost, zodpov dnost a samostatnost.

Odpovídající finan ní ohodnocení. Nástup možný ihned. 

Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz 
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Obec Kšely
Přestože byl zdejší katastr osídlen prakticky souvisle už od 5. tisíciletí př. Kr., 
první písemná zmínka o Kšelích pochází „až“ z 2. července 1266. Konkrétně se 
jedná o dnes již neexistující listinu, vydanou na Pražském hradě, kterou byla břev-
novskému klášteru potvrzena koupě vsi Broumov. Listinu jako svědkové potvrdila 
řada drobných šlechticů, mezi nimi i jinak neznámý Ranek ze Kšel (Reg II/203).

Jméno obce Kšely vzniklo podle významného českého jazykovědce Antonína Profouse od staročeského 
slovesa kšíti, což znamená kýchati. Mělo tedy jít o ves Kšelů - lidí, kteří kýchali. Od 15. století byly Kšely 
rozděleny na dvě obce – na Kšely Horní a Dolní, rozdělené cestou do Vitic. Prostor dnešní návsi a Cho-
týšského potoka patřil pod Dolní Kšely, zatímco oblast na návrší směrem na Hřiby za potokem už byly 
Horní Kšely (dnešní čp. 91-99). Definitivně byly obě osady sloučeny do jedné obce „Kšely“ roku 1930. 
Co je ovšem zajímavé a pro otázku vývoje zástavby obce ve středověku velmi pozoruhodné, Horní Kšely 
byly dlouho větší než zástavba v prostoru dnešní návsi – například na konci 15. století byly v Dolních 
Kšelích pouhé dva statky (ještě roku 1465 dokonce jediný!) a ještě v polovině 17. století pouhých pět. 
Pravidelně uspořádané usedlosti čp. 91-99 lze tedy označit za nejstarší kšelskou zástavbu a tamní ulici za 
původní kšelskou středověkou náves.
Historicky obec patřila až do roku 1850 do Kouřimského kraje, po reformách státní správy (1850) pak 
pod působnost okresního hejtmanství v Kostelci nad Černými lesy a po roce 1858 do politického a soud-
ního okresu Český Brod. 
Ovšem rozdělení vsi na dvě obce mělo za následek i nepříliš časté rozdělení místních mezi dvě farnosti. 
Dolnokšelští za farářem a do kostela chodili historicky do sousední Přistoupimi, kde také pohřbívali. 
Naopak hornokšelští spadali pod duchovní správu do Vitic a místo posledního odpočinku nacházeli na 
tamním hřbitově (pokud nebyli evangelíky).
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Studio Green
Jungmannova 460, Český Brod

KOSMETIKA
KADEŘNICTVÍ

MANI PEDI
SOLÁRIUM

AROMATERAPIE
MASÁŽE

JÓGA

606 451 985
604 817 789
606 789 753
721 285 575
605 215 869
731 150 489
721 285 575
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CAFÉ GREEN
S radostí Vám oznamujeme, že již nyní můžete v našem Café Green posedět
a vychutnat si šálek fantastické kávy Julius Meinl,  či strávit pohodové chvíle
u skleničky výborného přívlastkového vína ze Marcinčákových sklepů.
Můžete u nás od 8 hodin posnídat či ochutnat domácí moučníky, zapečené
panini nebo třeba čím dál tím více oblíbenou RAW stravu.
Pánové jistě ocení výborný kubánský rum či francouzský koňak.
Budeme rádi, pokud navštívíte naši kavárničku a zapomenete zde na sta-
rosti všedního dne. ZAHRÁDKA OTEVŘENA!





vepřovou kýtu bez kosti – 89 Kč/kg
vepřovou kotletu s kostí – 89 Kč/kg

vepřové sádlo hřbetní – 29 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 16. 5. do 28. 5. 2016
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:




