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2 Co nového
Královský rok
Milí Českobroďané,
do roku 2017 jsme vstoupili se sloganem městských oslav Oživení, ohlédnutí, oslava i do roku 580. výročí 
povýšení města na Královské město Český Brod. Snad proto bychom měli do něho vstupovat slavnostněji. 
Naše oslavy zahájíme 18. března v sokolovně na reprezentačním plese (více informací na plakátku uvnitř 
čísla). Představíme tam další připravované akce, které jsou s tímto výročím spjaty a dále vás o nich bu-
deme informovat pravidelně v ČBZ i na internetu. Potěší nás, pokud se jich, jako občané našeho města 
i okolí, budete účastnit nejen pro setkávání a zábavu. Začal-li jsem slogany, ukončím tuto pasáž evropským 
mottem letošního roku: „2017 je rokem komunikace“, přijďte si tedy především si posousedsku popoví-
dat. Vždyť nás také vedle českobrodských starostí čekají i starosti „státního významu“, parlamentní volby 
v druhé polovině roku.

V prvních minutách Nového roku míváme malá i velkorysá předsevzetí do nového roku. Mnohdy změnou 
velikosti písmena N a významu slova Nový/nový rok menší se i plnění daných předsevzetí. Jiné uklidníme, 
že slibem neurazíš, jiné to však bývá s naším „druhým“ já…

Pro náš úřad se již delší dobu snažím o naplňování životního hesla akademika J. Heyrovského: „Pracuj, 
dokonči, publikuj.“ K tomu nám dopomáhej náš řídící nástroj Lotus Notes. Tak se snad v roce 2017 opět 
posuneme dál.

V lednovém Zpravodaji se můžete dočíst, jak se tvořil územní plán, který byl zastupiteli v prosinci schvá-
len. Znovu upozorňujeme na dočasný přesun části agendy odboru dopravy vzhledem k probíhající rekon-
strukci na č.p. 56 do přízemí budovy č.p. 1. S první prognózou hospodaření města v uplynulém roce vás ve 
svém článku seznámí místostarosta T. Klinecký.

Ještě jednou bych vám rád připomněl možnost návrhu na nominaci Osobnost roku 2016, jejíž uzávěrka 
končí 31. 1. 2017.

S ohledem k uzávěrce 2. ledna, není v dnešním čísla ČBZ tolik příspěvků jako jindy… S trochou nadsázky: 
ČBZ s námi solidárně drží povánoční dietu. Těšme se tedy na únor bílý, byť i leden naplňuje nadšením sně-
huchtivé lyžaře i naše technické služby, které na sněhu i se sněhem také umí, stejně tak jako nová městská 
Fabie s jednoduše zapamatovatelnou registrační značkou s příslušností ke městu.

Pavel Janík

Českobrodský zpravodaj
leden 2017



�Krátce z města
Rada města měla na dvou jednáních v prosinci 
hodně bodů, ve kterých doporučovala ZM ma-
teriály ke schválení. O nich tedy u kategorie jed-
nání ZM. Mezi další schválené body patří věcná 
břemena a v závěru roku i rozpočtové úpravy 
přímo řízených organizací.

Rada města projednala zápisy z komisí rady města.

Rada města schválila žádosti o dotace na poří-
zení regulačního plánu MPZ, doplnění vodovod-
ního řadu v Českém Brodě, pořízení územních 
studií v Českém Brodě.

Rada města schválila Projektovou dokumentaci - 
„Doplnění vodovodní sítě, část A ul. Rokycanova 
a Na Cihelně - optimalizace rozvodu vody“.

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo Generel do-
pravy v Českém Brodě byl radou schválen posun 
termínu dodání Generelu.

Zastupitelstvo města schválilo ceny za vodné 
a stočné na rok 2017, které budou maximální 
cena vodného ve výši 43,40 Kč za 1 m3 a stoč-
ného ve výši 53,04 Kč za 1 m3 na rok 2017 pro 
Město Český Brod, celkem ve výši 96,44 Kč za 
1 m3 včetně DPH.

Zastupitelstvo města schválilo Ceník svozu odpa-
du pro podnikatele na rok 2017. Ceny se v roce 
2017 nebudou navyšovat.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové provi-
zorium na rok 2017 s následujícími pravidly roz-
počtového provizoria na období od 1. 1. 2017 do 
data schválení rozpočtu na rok 2017 v následu-
jícím znění:
1.  provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně 

nutné výši pro zajištění chodu úřadu, v maxi-
mální výši 2/12 rozpočtu roku 2016,

2.  provozní příspěvky zřizovaných příspěvkových 
organizací budou poskytovány ve výši 2/12 
rozpočtu na rok 2016,

3.  investiční výdaje budou hrazeny dle již uzavře-
ných smluv a dle již schválených objednávek 
do maximální výše 2/12 rozpočtu roku 2016,

4.  nové smlouvy a objednávky na investiční akce 
lze podepisovat a vystavovat v případě akcí 
spolufinancovaných z dotačních titulů.

Zastupitelstvo města schválilo Plán financování 
obnovy vodovodů a kanalizací prostřednictvím 
vodohospodářského fondu.

Zastupitelstvo města schválilo další Veřejno-
právní smlouvy (VPS) s obcemi Krupá, Černíky 
a Hradešín týkající se zajištění povinné školní 
docházky v českobrodských ZŠ.

Zastupitelstvo města schválilo Statut vodohos-
podářského fondu a Statut fondu nemocnice, 
které jsou pravidly pro příjmy a čerpání finanč-
ních prostředků obou fondů.

Zastupitelstvo města schválilo Územní plán pro 
Český Brod a s ním související další dokumenty 
Návrh rozhodnutí o námitkách k opakovanému 
veřejnému projednání 20. 9. 2016 a Rozhodnutí 
o pořízení regulačního plánu MPZ.

V rámci informací zastupitelé projednali Zápis 
z jednání kontrolního výboru a Zápis z jednání 
finančního výboru.

Hlasováním zastupitelé rozhodli o podobě vlajky 
města Český Brod:

Českobrodský zpravodaj
leden 2017



4 Věstník
Body projednávané Radou města 5. 12. 2016
1. Škola 1100 - dodatek č. 2 MTStav

Body projednávané Radou města 14. 12. 2016
1.  Doporučení schválení rozpočtového provizoria 

na rok 2017
2.  Doporučení schválení Statutu fondu nemocnice
3.  Doporučení schválení Statutu vodohospodář-

ského fondu
4.  Doporučení schválení Ceníku svozu odpadu pro 

podnikatele na rok 2017
5.  Doporučení schválení ceny za vodné a stočné na 

rok 2017
6.  Žádost o změnu využití přeplatku z vyúčtování 

prokazatelné ztráty OAD 2015
7.  Anna - žádost o povolení čerpání finančních pro-

středků z investičního fondu organizace
8.  ZŠ Žitomířská - změna závazných ukazatelů roz-

počtu 2016
9.  Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. 

č. 201500167/OR 
10.  Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 

v č. p. 25 - RM-Style s.r.o.
11.  Rámcová smlouva na pojištění vozidel - zařaze-

ní nového služebního vozu
12.  Žádost o dotaci na pořízení regulačního plánu 

MPZ 
13.  Žádost o dotaci na Doplnění vodovodního řadu 

v Českém Brodě
14.  Žádost o dotaci na pořízení územních studií 

v Českém Brodě
15.  VB - Státní pozemkový úřad - Dešťová kanaliza-

ce pro obchodní centrum
16.  VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Marie Majerové

17.  VB - Ing. N. - chodník - ul. Žižkova
18.  VB - Mgr. K. U., MPA - chodník - ul. Žižkova
19.  ČEZ Distribuce, a.s. - odprodej části pozemku 

pod trafostanicí - Liblice u Českého Brodu
20.  Projektová dokumentace - „Doplnění vodovod-

ní sítě, část A ul. Rokycanova a Na Cihelně - op-
timalizace rozvodu vody“ 

21.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Generel dopra-
vy v Českém Brodě 

22.  Smlouva na divadelní představení CENA ZA 
NĚŽNOST

23.  Informace - Zápis z komise RMPZ 21. 11. 2016
24.  Schválení územního plánu Český Brod
25.  Návrh rozhodnutí o námitkách k opakovanému 

veřejnému projednání 20. 9. 2016

Body projednávané Zastupitelstvem města 21. 12. 2016
1.  Schválení ceny za vodné a stočné na rok 2017
2.  Schválení Ceníku svozu odpadu pro podnikatele 

na rok 2017
3.  Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017
4.  Schválení Statutu vodohospodářského fondu
5. Schválení Statutu fondu nemocnice
6.  VPS Krupá, Černíky a Hradešín o zajištění povin-

né školní docházky
7. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
8. Plánovací smlouva OC Pila - dodatek č. 1
9.  Návrh rozhodnutí o námitkách k opakovanému 

veřejnému projednání 20. 9. 2016
10. Schválení územního plánu Český Brod
11. Rozhodnutí o pořízení regulačního plánu MPZ
12. Vlajka města Český Brod
13. Informace - Zápis z jednání kontrolního výboru
14. Informace - Zápis z jednání finančního výboru

POROSTE CENA DŘEVA I V MĚSTSKÝCH LESÍCH?
Vzhledem k neustále rostoucím cenám palivového dřeva v okolí a také rostoucím nákladům 
na jeho výrobu, budou muset bohužel i Městské lesy zdražit. Toto zdražení bude zřejmě od 
března 2017, proto by případní zájemci o nákup mohli využít ještě původní ceny během led-
na a února. Konkrétně by se cena měla navyšovat zhruba o 100 Kč za prostorový štípaný 
sypaný metr listnatého tvrdého dřeva.

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané, může se stát, že v těchto dnech u Vašich dveří zazvoní obchodní zástupce Terra 
Group Investment, a.s. a bude Vám nabízet levnější tarify energií. Bude vystupovat jménem 
města Český Brod, popřípadě se bude odvolávat na doporučení starosty. Upozorňujeme Vás, 
že toto pověření nemá a naše město nevstoupilo do žádného projektu s uvedenou firmou.
Dále upozorňujeme, že na území města platí zákaz podomního prodeje. V případě, že Vás 
bude doma někdo kontaktovat s obchodní nabídkou (například levnějších tarifů energií), mů-
žete volat městskou policii. V této situaci dochází k porušení obecně závazné vyhlášky.

Českobrodský zpravodaj
leden 2017
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BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
paní Božena Hodrová, paní Jaroslava Kučerová, paní Anna Zajíčková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Hospodaření města skončilo ke konci roku 2016 s přebytkem ve výši 18 miliónů korun, který bude použit 
na letošní investiční akce a splátky úvěrů. Zadlužení se ročně snižuje o 6,9 miliónů korun. Podané žádosti 
o dotace slibují pro letošek další investiční peníze.

Po všech úpravách představovaly v roce 2016 da-
ňové i nedaňové příjmy města včetně přijatých 
dotací 180,1 mil. Kč a výdaje 162 mil. Kč. Skutečný 
výsledek hospodaření, který se dozvídáme vždy až 
koncem roku, je však lepší, než jsme předpokláda-
li. Přebytek včetně zůstatku na účtech města činí 
více než 18 mil. Kč, z toho 6,9 mil. Kč je určeno na 
splátky starších investičních úvěrů. V tom navíc ne-
jsou započítány prostředky ve fondech, zejména 
nemocničním a bytovém. Loňský výsledek hospo-
daření je dobrým základem pro letošní rozpočet, 
který bude zastupitelstvo schvalovat 1. února. 
Model krátkodobého rozpočtového provizoria pro 
první týdny se osvědčil a umožňuje postavit finanč-
ní plán nového roku na reálných základech, neboť 
už známe výsledek roku minulého. 

V odhadu příjmů je finanční odbor spíše opatrný 
a konzervativní. Provozní výdaje se snažíme ne-
zvyšovat a naopak dále hledáme úspory, například 
centralizací nákupu energií, jejíž efekt se nyní pro-
jevuje poklesem záloh i celkových nákladů. Zatím 
poslední bankovní úvěr si město vzalo v roce 2015 
k dofinancování P+R parkoviště Klučovská. Závaz-
ky ale mezitím poklesly pod polovinu doporučené 
úrovně na 45 mil. Kč a také celková výše roční splát-
ky je pod limitem, který si samo město stanovilo. 
Podmínky úvěrů jsou nyní mimořádně výhodné.

Jak jsme Vás již dříve vícekrát informovali, ve výda-
jích je naší prioritou přednostně pokrytí povinných 
spoluúčastí k projektům financovaných z evrop-
ských nebo národních dotací. To je v letech 2016 
a 2017 hlavně rekonstrukce nevyužitých pavilónů 
nemocnice na novou budovu základní školy a škol-
ní jídelnu (výdejnu), kde nás letos čeká dofinan-
cování spoluúčasti, dále rekonstrukce veřejného 

osvětlení, některé chodníky a doplnění vodovodní 
sítě. Problémem, se kterým se stále potýkáme, je 
zajištění dlouhodobé obnovy majetku města, pře-
devším vodovodů a kanalizací, místních komuni-
kací a budov ve vlastnictví města. Účetní hodnota 
tohoto majetku je více než 800mil. Kč a pouze na 
obnovu vodohospodářské infrastruktury bychom 
potřebovali skoro jednou tolik, nemluvě o jejím 
rozšiřování a doplňování.

Výhradně z vlastních prostředků město financuje 
například opravy ve školkách a školní jídelně. Jde 
i o úpravy v budovách městského úřadu, kterým 
pracovně říkáme „kulový blesk“, a na jejichž konci 
by měla být nová služebna městské policie, nové 
prostory informačního centra, rozšířená knihovna 
a lepší prostory pro klienty všech správních agend. 
Je podáno několik žádostí o dotace z externích 
zdrojů, pokračovat bude i příprava projektových 
dokumentací. Faktem je, že doba štědrých evrop-
ských dotací pomalu končí a město tak má poslední 
a jedinečnou možnost některé z těchto prostředků 
do roku 2020 ještě využít. Musí však být připrave-
no projektově i personálně a musí být schopno za-
jistit si dostatečné finanční prostředky na případné 
spolufinancování.

Tomáš Klinecký, foto: www.mojezeme.cz

Město v loňském roce hospodařilo s přebytkem

Českobrodský zpravodaj
leden 2017
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Tak jsme se konečně dočkali, máme schválený územní plán Českého Brodu.

Pořizování územního plánu je věc časově náročná, 
kdy zákonem stanovené lhůty nelze zkrátit ani ji-
nak obejít. Druhým důvodem delšího projednávání 
bylo, že zastupitelé města si byli vědomi důležitos-
ti pořizovaného územního plánu, vždyť se jedná 
o strategický dokument rozvoje města s dobou tr-
vání 15-20 let, a proto chtěli být i k připomínkám 
a námitkám uplatněným v průběhu pořizování 
územního plánu maximálně vstřícní a věnovali jim 
maximální pozornost. Vždyť se mimo jiné předpo-
kládá nárůst obyvatel ze současných necelých 7 až 
na 11 tisíc obyvatel. Pro takový nárůst obyvatel je 
potřeba zajistit dostatečnou nabídku nejen škol-
ství, zdravotnictví a sociálních služeb, ale i sportu, 
rekreace a kultury, což by mělo přinést i nárůst 
pracovních míst. 

Co se tedy událo?
Zastupitelstvo města Český Brod schválilo zadání 
územního plánu již v říjnu 2010. Následně si zho-
tovitel musel zajistit doplňující průzkumy a rozbo-
ry – projít město a zjistit, co z hlediska urbanismu 
městu chybí, jak z něj udělat místo příjemné pro 
bydlení a jak zachovat jeho hodnoty pro příští ge-
nerace. První návrh územního plánu byl pak ode-
vzdán v prosinci 2011 a v březnu následujícího 
roku proběhlo společné projednání návrhu s orgá-
ny veřejné správy.
 
V červnu 2012 však vydalo Zastupitelstvo města 
Český Brod na základě petice nesouhlas s tímto 
návrhem, a to z důvodu nesouhlasu s navrženým 
severozápadním obchvatem po obvodu zástavby. 
Zhotovitel musel tedy hledat nové řešení, které 
bude řešit nejen dopravní napojení nových lokalit, 
ale i dopravu projíždějící městem. Obchvat musel 
být navržen tak, aby nerušil stávající zástavbu a byl 
umístěn pouze v katastru obce, neboť tehdy platný 
stavební zákon nepřipouštěl zásahy do území sou-
sední obce. To se však změnilo v roce 2013, a tak 
se souhlasem krajského úřadu jsme začali uvažovat 
o variantě tzv. východního obchvatu. Východní ob-
chvat však zasahuje do katastrálních území jiných 
obcí, a proto jednání města Český Brod s těmito 
obcemi mohlo být zahájeno až počátkem roku 

2013. Po úspěšných jednáních pak zastupitelstva 
obcí Chrášťany, Klučov, Kšely a Přistoupim schválila 
umístění východního obchvatu na svých územích. 
Následně byl zpracován a v prosinci 2013 odevzdán 
druhý návrh územního plánu.
 
V únoru 2014 následovalo společné jednání s do-
tčenými orgány veřejné správy (např. kraj, hygiena, 
hasiči,…) a zapracování jejích stanovisek. V říjnu 
2014 proběhlo veřejné projednání, kdy za přítom-
nosti zhotovitele byl návrh územního plánu předsta-
ven občanům. Vlastníci nemovitostí mohli uplatnit 
námitky a každý mohl podat připomínku. Celkem 
jsme obdrželi 42 námitek a 10 připomínek, s kte-
rými jsme se museli vypořádat. Společně s pověře-
ným zastupitelem (u nás starostou obce) pořizova-
tel vypracoval rozhodnutí o námitkách, které bylo 
následně zasláno k vyjádření dotčeným orgánům 
a v září 2015 schváleno zastupitelstvem. Rozhodnu-
tí o námitkách byla věnována maximální pozornost 
a návrh rozhodnutí byl několikrát přepracován. Sna-
ha města vyjít vstříc požadavkům občanů při poři-
zování územního plánu je zřejmá zejména z rozhod-
nutí o námitkách, kde bylo 18 námitkám vyhověno 
a 7 námitkám bylo vyhověno částečně. Poté bylo 
rozhodnutí o námitkách zapracováno do návrhu 
územního plánu. Jelikož se nejednalo o drobné 
změny, muselo být opět uspořádáno veřejné pro-
jednání, které se uskutečnilo v září 2016. Tentokrát 
jsme obdrželi už jen 9 námitek, k nimž bylo opětov-
ně vypracováno rozhodnutí o námitkách.

Po obdržení kladných stanovisek dotčených orgá-
nů mohlo být přikročeno ke schvalování územního 
plánu zastupitelstvem. Zastupitelstvo územní plán 
schválilo na svém zasedání dne 21. 12. 2016. Ozná-
mení o vydání územního plánu se vydává tzv. opat-
řením obecné povahy a 15. den uveřejnění opatře-
ní na úřední desce nabývá územní plán účinnosti. 

A co dál?
Změny v územním plánu se dotknou každého ob-
čana, který bude chtít v Českém Brodě stavět či 
provádět stavební úpravy, na které potřebuje po-
volení stavebního úřadu, neboť jeho záměry musí 

Máme schválený územní plán! A co dál?

Českobrodský zpravodaj
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být v souladu s územním plánem. Z pohledu územ-
ního plánování a města však práce na územním 
plánu neskončily. Územním plánem jsou také vy-
mezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změ-
nách v území podmíněno zpracováním územních 
studií a vydáním regulačního plánu. 

Územní studii se předepisuje pořídit na plochy, 
kde systém zástavby, dopravy a technického řeše-
ní je třeba ověřit a stanovit ve větší podrobnosti, 
než umožňuje územní plán a situování zástavby 
není zcela jednoznačné. V případě našeho města 
se jedná o zpracování územních studií lokalit Kou-
nické předměstí, Český Brod – západ, Jahodiště, 
Liblické předměstí (bývalý cukrovar) a dále územní 

– dopravní studie obchvatu Českého Brodu a silni-
ce I/12 a jejího okolí. Lhůta pro pořízení územních 
studií je stanovena na 4 roky a po uplynutí této lhů-
ty bude možné vydat rozhodnutí o změně v území 
i bez pořízené územní studie. 

Územní plán dále předepisuje pořídit pro plochu 
Městské památkové zóny a jejího okolí regulační 
plán, protože se jedná o nejvýznamnější část města 
z hlediska funkčního a prostorového i historického 
významu. Součástí schváleného územního plánu je 
zároveň i zadání pořízení regulačního plánu Měst-
ské památkové zóny.

Ing. Barbora Vondrová, Bc. Jakub Nekolný

ZVUKAŘ/ÚDRŽBÁŘ PRO KD SVĚT
Město Český Brod hledá zvukaře/údržbáře pro drobnou údržbu v KD Svět.
Informace: 321 612 218 – 9 nebo 730 870 954 Informační centrum.
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Kluci okolo hájenky („kluci z lesa“) jsou silnější a radostnější, než většina lidí, které znám (nejen zaměst-
nanci Městských lesů, ale i většina živnostníků, co u nás dělá na „pěstebce“). Proč? Myslím, že proto, že 
našli sami sebe. Žijí a pracují pro něco, co je přesahuje a co jim dává smysl. To něco je les. A dělají to podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí. Sáhli si na dřeň života, chtějí vysát jeho morek a les mají v srdíčku.

Les… les je hodně o svobodě a vlastní zodpověd-
nosti. Práce je tam někdy nebezpečná a mnohdy 
Tě při ní nemůže nikdo kontrolovat, podobně jako 
při výkonu práva myslivosti.

Ovoce naší dnešní práce v lese budou sklízet jiní… 
za sto, někdy i za dvěstěpadesát let, záleží, jaké je 
„obmýtí“ té které vysazované dřeviny. My sklízíme, 
co bylo zaseto za Marie Terezie, nebo za první re-
publiky.

Ze všech těchto důvodů se mnozí, kteří se déle 
hledali, v lese našli… je v tom holt cosi transcen-
dentního.

Ale řekněme si to na rovinu, i dobří lidé mají slabá 
místa. I dobrým lidem, kteří se chtějí naplno věno-
vat smysluplné práci, lze otrávit život nesmyslnými 
úkoly, požadavky, papíry a zadáními. A venkoncem 
i spoustou jiných, snad ještě sofistikovanějších me-
tod. A ani dobří lidé nemusí mít vždy ty nejostřejší 
lokty… mnohdy je lze svým způsobem i vydírat, 
nebo alespoň přimět couvat a ustupovat. Většinou 
přeci mají nějaké zájmy, majetky, rodiny, hypotéky.

A jak to vypadá s našimi městskými lesy? Hospo-
daří na nich město dobře? Hospodaří na nich vů-
bec město? Nebo někdo jiný? Kdo pokácel tenhle 
stromeček a proč a kdo o kus dál jiné dva zasadil? 

A udělal to včas a správně? Dostal za to spravedli-
vou mzdu? Nebo vůbec nedostal zaplaceno? Plní 
dodavatel prací dobře své smluvní závazky a termí-
ny? A je to to, co od něj očekáváme a chceme?

Pokud je znáte, zeptejte se kluků z lesa, oni Vám to 
možná řeknou. Nebo si vystudujte lesnickou ško-
lu, absolvujte nějakou praxi, projděte si naše lesy 
a pak se ptejte.

Věnováno klukům z lesa i těm ostatním.

Více info o našich enviroaktivitách najdete zde: 
https://www.facebook.com/lesyceskybrod

Honza „Čáp“ Žák, 
Městské lesy Český Brod, tel: 725 957 414

Les, kluci z lesa a „vánoční“ zamyšlení

Českobrodský zpravodaj
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Město Český Brod zahajuje rekonstrukce v prostorách budovy městského úřadu č.p. 56 a také budovy č.p. 
1. Bude se jednat o následující změny v několika fázích.

•  I. FÁZE: Odbor dopravy, agenda řidičských prů-
kazů a vozidel

 o  leden – duben 2017: dočasné přemístění do 
přízemí v č.p. 1, nám. Arnošta z Pardubic (bu-
dova Městské knihovny)

 o  jaro 2017: návrat do upravených prostorů s no-
vým rezervačním systémem v přízemí č.p. 56, 
nám. Arnošta z Pardubic

•  II. FÁZE: Městská knihovna
 o  jaro 2017: rozšíření prostorů a dokončení do-

kumentace pro jejich komplexní modernizaci na 
stávající adrese č.p. 1, nám. Arnošta z Pardubic

•  III. FÁZE: Informační centrum a informační cent-
rum pro mládež

 o  podzim 2017: přesun IC a ICM do přízemí č.p. 1, 
nám. Arnošta z Pardubic, kde budou nabízet 
své služby

 o  následně vznikne mezi IC a galerií Šatlava nový 
spolkový a komunitní sál a zázemí ICM

•  IV. FÁZE: Městská policie
 o  2018: po rekonstrukci vstupního vestibulu úřadu 

a přebudování stávajících prostorů IC pro potře-
by moderní služebny městské policie, bude nově 
vzniklá služebna dobře dostupná v přízemí č.p. 56, 
nám. Arnošta z Pardubic naproti podatelně

Všechny tyto změny by měly vést k dalšímu zlepše-
ní služeb nejen pro občany našeho města.

Aleš Kašpar

Postupně pro vás upravujeme nové prostory

Českobrodský zpravodaj
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Abychom dětem ulehčili mučivé a dlouhé čekání na Ježíška a na vánoční prázdniny, plánujeme na prosinec 
spoustu akcí.

V 8. A děti už druhým rokem tvořily nejprve advent-
ní věnce a pekly perníčky. Aby nebyly předvánoční 
aktivity na úkor výuky, sešli jsme se v odpoledních 
hodinách a přišlo 18 dětí. Adventní věnce, které 
ono odpoledne vznikly, by mohly jít bez jakýchkoli 
výhrad okamžitě na trh. Ale pro prodej děti ne-
tvořily, chtěly udělat radost maminkám, připravit 
se na nadcházející advent, aby se první adventní 

neděli mohla rozhořet první ze svíček. Také perníč-
ky, které rozvoněly improvizovanou tvůrčí dílnu, 
se povedly, ale první adventní neděle se jistojistě 
nedočkaly.

1. prosince odjela většina 8. A kouknout se na ad-
ventní hemžení za hranice vlasti, k blízkým souse-
dům - do rakouského Steyru a Lince.

Advent v 8. A

Všechny děti z 2. C a 3. A, které neodnesli čerti, se vypravily do Prahy. Pro druháky byl tento výlet dlouho 
zahalen tajemstvím – chystali se na „tajný“ výlet. Třeťáci věděli, ale neprozradili. Šikulové.

V den D jsme všichni nasedli do autobusu a vyrazi-
li směr Praha, Kavčí hory a budovy České televize. 
Než se nás ujaly dvě usměvavé paní průvodkyně, 
stihli jsme se posilnit a podívat se obchůdku se 
suvenýry. Svačina byla nutná, čekala nás náročná 
cesta. Chodby, které procházejí prostory ČT, jsou 
totiž dlouhé 42 km. Ale prohlídka nevedla po všech 
chodbách, a tak jsme ji zvládli. 

Na začátku naší cesty ČT jsme se podívali na krátký 
film, který nás provedl jednotlivými studii a před-
stavil nám některé jejich komentátory či moderáto-
ry. A tak jsme viděli studia, kde se natáčejí zprávy, 
sport, počasí atd. Seznámili jsme se také se všemi 
programy ČT. Věděli byste kolik jich je a uměli byste 
je vyjmenovat? My jsme to věděli. A pak už rov-
nou ve dvou skupinách na prohlídku jednotlivých 
studií. 

Zvědavě jsme nakukovali, kam jsme mohli. Do 
prázdných studií, kde nás překvapilo množství svě-
tel a kamer umístěných u stropu. Do truhlárny, kde 
šikovné ruce jejích zaměstnanců vytvářejí úžasné 
kulisy a rekvizity. Ale nejvíce nás zaujala studia, kde 
se právě natáčelo. Po celou dobu jsme se chovali 
jako myšky – očka a ouška nastražená a naprosto 
potichu. A tak jsme se mohli podívat do „Kouzel-
né školky“, vyfotili jsme se s Fanynkou nebo Jitkou 
Molavcovou. 

V „Poště pro tebe“ si s námi popovídala usměva-
vá a milá Ester Janečková. Zahlédli jsme „pošťáka 
Ondru“. V maskérně seděl Maroš Kramár. Naše 
prohlídka skončila tam, kde začala. V místnosti, 
kde jsme zhlédli film o ČT, jsme si sami nyní mohli 
vyzkoušet, jaké je to před i za kamerou, obléct si 
plášť z hermelínu, vyzkoušet si, jak se sedí na trůnu 
i na koníkovi Večerníčka atd. 

Cesta autobusem zpátky do Českého Brodu nám 
utekla jako voda. Přivezli jsme si hodně zážitků 
a příjemný pocit ze všech pracovníků televize, kte-
ré jsme potkali. Byli milí, usměvaví a vstřícní. Bude-
me vám vyprávět. A proto – ČT má šest programů 
– ČT 1, ČT2, ČT 24, ČT sport, ČT :D, ČT art.

Děti z 2. C, 3. A a jejich paní učitelky 
Mgr. Olga Kupcová a Mgr. Jitka Zounarová, ZŠ Tyršova

Mikulášský dárek

Českobrodský zpravodaj
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Na Mikuláše nikoho z 6. B čerti neodnesli, a tak jsme se v plné sestavě mohli vypravit další den ráno do 
hvězdárny v Praze. Ráno 6. prosince byl sice velký mráz, ale naše třída se i tak sešla s učiteli na českobrod-
ském nádraží.

Cesta vlakem rychle utekla a za pár chvil jsme vy-
stoupili v Praze na Masarykově nádraží. Všude byla 
velká spousta lidí, ale my jsme se úspěšně dostali 
do tramvaje a popojeli do zastávky Újezd. Tam nás 
čekal poslední přestup, tentokrát na lanovku. Ně-
kteří z nás byli mírně zklamaní, protože si mysleli, 
že lanovka bude viset na laně ve vzduchu, ale když 
se s námi kabina rozjela, zklamání vynahradil po-
hled na Pražský hrad.

Lanovka nás vyvezla na Petřín, kde jsme byli ob-
jednáni na exkurzi ve Štefánikově hvězdárně. Nej-
dřív nám pustili zajímavý dokument o vesmíru, pak 
nám pán z hvězdárny odpověděl na všechny naše 
dotazy o hvězdách, planetách a kosmonautech. 
Potom nastala nejzajímavější část, protože jsme se 
podívali do kopulí s dalekohledy. Sluníčko nám sice 
nepřálo, ale pan hvězdář nám nastavil dalekohled 
aspoň na Petřínskou rozhlednu. Lidé na ní byli vi-
dět obráceně!

Po exkurzi jsme měli ještě chvilku času, a tak jsme 
dostali prostor na předvánoční nákupy v Palladiu. 
Po nákupu vánočních dárků a dobrém obědě jsme 
se pěšky přesunuli zpátky do vlaku a z Masarykova 
nádraží odjeli spokojení zase domů, do Českého 
Brodu.

Adam Boháč a Max Tyrpekl, 6. B, ZŠ Tyršova

Štefánikova hvězdárna

V další tradiční akci byli osmáci ještě jednou a na-
posledy pouze pasivními, ale vděčnými účastníky. 
Přišel za nimi svatý Mikuláš s celou svou povede-
nou skvadrou. Ale v naší třídě se zlobivci propadlí 
peklu jen těžko hledají, a tak se spíš zpívalo a na-
dělovalo.

Za dětmi na naši školu také přijelo v adventním 
čase anglické divadlo a energií nabité hudební šou 
Bubnování v kruhu.

Poslední týden před Vánocemi už rozhodně vět-
ným rozborem nelze zabodovat, a tak většinou 
převáží společný prožitek nad vzděláváním. Ne ale 
úplně doslova – předvánoční výlet do Prahy se opět 
odehrával v odpoledních hodinách a až po škole, 
a věřte, či nevěřte, účast byla nad očekávání. Chy-
běli jen 4 lidi ze třídy. Ostatní se prošli rozzářenou 
podvečerní Prahou, dokoupili poslední dárky a pak 
usedli v kině do pohodlných seslí a velmi dobře se 
bavili u pohádky Anděl Páně 2.

Poslední akce kalendářního roku je pro osmáky 
už několikáté spaní ve škole. Večerní hry a soutě-
že, procházka krásně osvíceným Brodem, zpívání 
koled u vánočního stromu, nádherná vůně čerstvě 
upečených vánoček od tatínka Denisky Adamové 
a spaní ve třídě, kde už pod stromečkem čekají na 
zítřejší nadílku dárečky, je opravdu něčím velmi 
kouzelným a stále nás to baví. A nakonec – dospat 
se přeci můžeme o prázdninách, ne?

Marcela Serbusová, třídní učitelka 8. A, ZŠ Tyršova

Českobrodský zpravodaj
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Jak známo, o každý vztah je třeba pečovat a vztahy na dálku není snadné dlouhodobě udržet. Tato obecně 
známá fakta platí i pro mezinárodní partnerství škol. V našem případě jde o již 25 let trvající přátelství mezi 
SOŠ v Liblicích a její m francouzským protějškem, Lycée Agricole z města Lons-le-Saunier ležícím v depart-
mentu Jura u švýcarských hranic.

Partnerství vzniklo v roce 1991 a od té doby se 
každé dva roky uskutečňují vzájemné výměnné 
pobyty liblických studentů ve Francii a Francouzů 
u nás. Po usilovné spolupráci při realizaci vlastních 
výměnných exkurzí pak nastupuje mezidobí, kdy 
jsou sice kontakty udržovány (učitelé obvykle ko-
munikují emailem, studenti přes facebook), ale ne 
natolik intenzivně, nakolik by si vzhledem k dlouhé 
tradici zasloužily.

Nyní se však podařilo naše partnerství obohatit 
a kvalitativně posunout na vyšší „level“ díky eTwin-
ningu. Pod tímto poněkud tajemným názvem se 
skrývá aktivita Evropské komise zaměřená na on-
line spolupráci mezi evropskými školami (e=elek-
tronický, twinning=partnerství dvou subjektů). Je 
to vlastně jakýsi „facebook“ pro školy, platforma, 
přes kterou mohou školy z různých evropských 
zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapo-
jovat se do projektů a sdílet své nápady.

Komunikace probíhá prostřednictvím speciálně vy-
tvořeného internetového portálu, kde se registrují 
školy a učitelé se zájmem o spolupráci, postavenou 
na používání informačních a komunikačních tech-
nologií. Aktivita účastníkům nabízí metodickou 
podporu a technologické nástroje, díky nimž je 
spolupráce jednodušší.

V případě našich dvou škol již samozřejmě neby-
lo třeba přes eTwinning hledat nového partnera, 
zato jsme jej plně využili jako zdroj inspirace při 
přípravě projektu, který bude doplňovat výuku an-
glického jazyka. V průběhu školního roku budeme 
připravovat různá zadání pro naše partnery a sou-
časně plnit jejich úkoly vytvořené pro nás. Čeká 
nás mnoho zajímavých a zábavných aktivit včetně 
videokonference.

Naše internetová spolupráce pak vyvrcholí osob-
ním setkáním účastníků projektu při pravidelných 
výměnných pobytech na podzim roku 2017. Vě-
říme, že integrace eTwinningového projektu do 
hodin angličtiny umožní studentům nahlédnout za 
hranice všedního vyučování a přinese jim mnoho 
nových informací o kultuře naší partnerské země 
i zvýší motivaci ke studiu cizích jazyků.

Marie Radiměřová, SOŠ Liblice

eTwinning pomáhá udržovat partnerství

Českobrodský zpravodaj
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Již 16 let působí v našem městě LECCOS, z. s., nezisková organizace, která v Českém Brodě a dnes i v širším 
regionu poskytuje sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny a dětí a mládeže.

Kromě nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Klub Zvonice a Rodinného centra Kostička za po-
sledních několik let rozšířil, dnes zapsaný spolek, 
své aktivity o další sociální služby – sanaci rodin, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
služby pro pěstounské rodiny, terénní služby pro 
děti a mládež. Sociální služby pro rodiny, převážně 
služby v terénu dnes poskytuje také na Říčansku, 
Pečecku či Kolínsku.

Organizuje programy primární prevence pro žáky 
místních základních škol, pořádá besedy a semi-
náře, další akce pro veřejnost. LECCOS stále roste, 
rozvíjí se a pracuje na zkvalitňování svých služeb, 
nabízí pomoc a podporu tam, kde je to opravdu 
potřeba. Je to nejen díky profesionálnímu týmu 
pracovníků, ale především díky podpoře řady do-
nátorů, firemních dárců i dárců jednotlivců, dobro-
volníků a příznivců.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří 
nás v roce 2016 podporovali v naplňování našeho 
poslání. Velký dík patří donátorům našich projektů 
– Ministerstvu práce a sociálních věcí, Středočeské-
mu kraji, Městu Český Brod, Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy a finančním partnerům, kte-
ří pomohli některé z projektů dofinancovat – Na-
dace Agrofert, firmy Net4Gas, Activa spol. s r. o., 

Ekol Logistics ČR, Jatky Český Brod a. s., Arnošt 
s. r. o., Stavební firma Václav Novák, KOBRA For-
my cz, spol. s r. o., O. p. s. Region Pošembeří.

Za léta naší činnosti nás v naší neziskové a veřejně 
prospěšné činnosti podpořila celá řada převážně 
místních firemních i drobných dárců, dobrovolníků, 
příznivců i partnerů. Každé takové pomoci si velmi 
vážíme a jsme za ni velmi vděčni. Seznam těch, kte-
rým bychom rádi poděkovali, je za léta naší činnos-
ti velmi dlouhý, ale budete-li chtít, můžete do něj 
nahlédnout na našem webu – www.leccos.cz 

Na konci našeho výčtu poděkování bychom rádi 
všem našim podporovatelům a Vám, čtenářům 
Českobrodského zpravodaje, popřáli úspěšný rok 
2017, jen to dobré, pevné zdraví a štěstí!

za LECCOS, z. s., Dita Nekolná

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Českobrodský zpravodaj
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Rok 2017 nabídne v Galerii K několik zajímavých výstav. První bude tvorba Blanky Bohdanové, kterou zná 
mnoho lidí hlavně jako herečku. Výstava bude zahájena vernisáží 8. února od 17.00.

Blanka Bohdanová je držitelkou cen Thálie za 
mimořádné herecké výkony či cen Františka Fili-
povského za dabing. Dlouholetou členku činohry 
Národního divadla ale jistě znáte i z mnoha tele-
vizních rolí, třeba v seriálu Život na zámku. Jejím 
úkolem bylo často ztvárnit obtížné role složitých 
a emočně vypjatých žen.

Malovat přitom chtěla již od dětství. Profesně ji 
osud ale nakonec zavál k herectví. Výtvarno jí po-
máhalo jako psychická podpora v těch nejtěžších 
chvílích. Například po roce 1968, kdy se stala nepo-
hodlnou a několik let se nesměla objevovat ve filmu 
a televizi. Dnes se Blanka Bohdanová věnuje různým 
výtvarným technikám naplno takřka každý den.

Její obrazy se vyznačují mystickou atmosférou, vý-
jimečným podáním barev a obrovským citem pro 
sebemenší detail. Těšíme se na Vás na vernisáži 8. 
února v Galerii K (v prodejně Keramos v rohovém 
domě na náměstí v Českém Brodě).

Pavel Fuchs, Galerie K

Tvorba Blanky Bohdanové v Galerii K

Tvorba Blanky Bohdanové

Českobrodský zpravodaj
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V krutých povánočních lednových dnech každého potěší ještě nějaký ten dárek. Snažíme se pro Vás v Gale-
rii K připravit na celý rok takových dárků – výstav několik. Na co se můžete v příštích měsících těšit?

Po první výstavě děl Blanky Bohdanové, které se 
věnuji v samostatném článku, své práce na jaře 
roku 2017 představí akademický malíř Petr Ště-
pán, který svou citlivou kresbou a malbou dokázal 
obohatit mnoho významných (často sakrálních) 
prostorů. V Českém Brodě je známý i jako výrazný 
hybatel kulturního dění.

Od konce června a v průběhu prázdnin bude Ga-
lerie K představovat Jana Gemrota. Mladého ma-
líře s mimořádným talentem pro precizní kresbu, 
hvězdu známou v zahraničí, často spolupracující 
s hudebními skupinami třeba na obalech desek. 
Jan Gemrot razí heslo: „Umění by mělo být pro 
každýho – pochopí ho i dělník, co celej život kope 
kanály.“

Září a říjen bude ve znamení „Tyček“ projektu 
Lenky Šošolíkové, která den co den fotila nejvyšší 
stavbu v Česku a symbol Českobrodska – Liblické 
vysílačky. Možná se dovíme i to, zda jejich blízkost 
ovlivňuje naše domovy, životy a chování. Lenka Šo-
šolíková u nás před časem vystavovala své fotogra-
fie pomáhající škole v Kambodži.

Závěr roku bude věnován kresbě Jiřího Juna. V Ně-
mecku musí být vernisáže jeho výstav pro velký zá-
jem konány v největších sálech, uvidíme tedy, jak 
bude přijat v Českém Brodě. Jeden z „oblíbenců“ 
zakladatelky Musea Kampa Medy Mládková, vy-
tváří velkoformátové kresby vyhrávající pravidelně 
různé soutěže.

Těšíme se na Vás v Galerii K, která je přístupná vždy 
zdarma v prostorách prodejny Keramos na náměstí 
v Českém Brodě. Držte nám palce, ať žádnou výsta-
vu nic nepřekazí, v současnosti už pro Vás chystáme 
naplno rok 2018. Vaše připomínky, nápady a dojmy 
můžete psát na e-mail galeriek@email.cz.

Pavel Fuchs, Galerie K

Rok 2017 v Galerii K aneb pište si do diářů

Jan Gemrot Tvorba Jiřího Juna

Tvorba Jana Gemrota

Českobrodský zpravodaj
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Zpátky do papučí
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Sobota 17. prosince se nesla již od božího rána na vánoční vlně. Nejdříve se naše skautky vypravily na 
kolínské nádraží přebrat od skautů z Brna Betlémské světlo. Do Brodu se vrátily ještě před desátou, tím 
ale nic nekončilo.

Vedoucí se hned po příjezdu shromáždili v klu-
bovně a připravili tam kulisy pro závěrečnou akci 
skautského roku Psohlavců. Tedy na akci Zpátky do 
papučí, letos na oslavu toho, že se sice nic světo-
borného nestalo, ale ani se nic nepokazilo. Po ho-
rečných přípravách, konečných dekoracích a zvu-
kových zkouškách vše vypuklo ve 14 hodin. 

Do klubovny, a nejen do ní, se začali stahovat rodi-
če v doprovodu svých malých i velkých dětí. První, 
co všechny zaujalo, byl podsaďák (stan), postavený 
před vchodem. To byl však jen začátek. Když si ro-
diče odložili svršky v šatně, mohli vyrobit kreativní 
ozdobičku na náš velký stromek a podepsat se tak 
na výzdobě klubovny.

Nahoře v klubovně děti samy hrály akční hry a spo-
lu s rodiči pak tematicky zdobili hrnečky, které si 
večer odnášeli jako suvenýry. Po celou dobu reje 
se malí i velcí mohli občerstvit u profesionální bar-

manské obsluhy nebo ochutnat pečených i nepe-
čených výtvorů vedoucích.

Pátou hodinou odbil signál zvoucí nás k usednutí 
do sálu a zhlédnutí zážitků z celého roku v něko-
lika krátkých videích. Po filmech nás čekala ještě 
produkce kytaristek za doprovodu celého středis-
kového sboru. 

Po všeobecném veselí jsme nastoupili na scho-
dy před vchodem a s úžasem sledovali světelnou 
show, udělali si pár fotek a už už zase dovnitř do 
tepla. Od této chvíle pak nastal volnější večerní 
program, děti se sešly v sále na pohádku a rodi-
če se sešli u občerstvení. Oslava se rozpustila až 
pozdě večer, soudíme tedy, že s námi byla i nějaká 
ta zábava a nejen proto se velice těšíme na příští 
ročník!

Denisa, skautské středisko Psohlavci

Českobrodský zpravodaj
leden 2017



1�Ze společnosti

Předvánoční čas v základní a praktické škole znamenal mnoho vyrábění, malování, ale i sportování a vítání 
hostů, to vše s nádechem čekání na Ježíška.

Už od prvního prosince jsme netrpělivě vyhlíželi 
Mikuláše a doufali, že čerti zůstanou v pekle. Ale 
ani tentokrát se bez nich Mikuláš prý nemohl obe-
jít, a tak k nám do školy dorazili rovnou tři rohatí. Ti 
nejmenší z nás zamáčkli slzičky a statečně předří-
kali andělovi básničky. V horším případě si někte-
ří vyzkoušeli pevnost čertova pytle a nechybělo 
málo, aby zmizeli do pekla. 

To nejhorší jsme měli tedy za sebou a mohli jsme se 
připravovat na tradiční vánoční turnaj v přehazova-
né. Trénovala celá škola, přece si již v šestém ročníku 
turnaje neuděláme ostudu! Turnaj byl rozdělen do 
dvou kategorií – pro základní školy a školy speciální. 
V obou kategoriích jsme měli svá želízka v ohni. Do 
boje mezi základní školy jsme vyslali dva smíšené 
týmy, které nastoupily proti týmům Kolína a Býchor.

V druhé části turnaje se utkaly týmy Kolína a Čes-
kého Brodu. Všechna zúčastněná družstva byla 
dobře připravená, a tak jsme společně strávili po-
hodové dopoledne plné kvalitních sportovních vý-
konů v naší tělocvičně. Role rozhodčích turnaje se 
letos úspěšně zhostily studentky českobrodského 
gymnázia. Kdo chtěl v turnaji získat první místo, 
musel tvrdě makat, úroveň hry je totiž každý rok 
lepší a letos to opravdu neměli hráči jednoduché. 
Nakonec první místo v kategorii základních škol 
vychytal domácí Český Brod. Kategorii speciálních 
škol pak získali žáci kolínské školy.

Tak jako je s Vánocemi u nás ve škole spojen tur-
naj v přehazované, má i své místo v našem školním 
kalendáři vánoční výstava. Ta nemohla chybět ani 

tento rok, a proto dříve než jsme utekli domů ke 
stromečkům, nachystali jsme naše výrobky a těši-
li se, jak kousek vánoční atmosféry předáme dál. 
Každý, kdo si našel cestu do naší školy, si mohl od-
nést nějaký dárek nebo vánoční dekoraci a nasát 
příjemnou vánoční atmosféru, letos podpořenou 
tím největším stromečkem, co jsme kdy ve škole 
měli. Výrobky šly na dračku a věříme, že udělaly 
radost nejen pod stromečkem.

Vrcholem předvánočního času v naší škole, pak 
byla společná vánoční besídka. Sešli jsme se v tělo-
cvičně a těšili se, co si pro nás spolužáci připravili. 
Zapojila se celá škola, a tak byl program opravdu 
bohatý. A různorodý! Vánoční básničky, hádanky, 
baletní vystoupení, zpívání koled, ale i ukázka práce 
s fotbalovým míčem, to vše jsme si navzájem před-
vedli. Besídku pak zakončil Vánoční příběh v podání 
našich spolužáků. Domů jsme tak odešli příjemně 
naladěni a mohli jsme se těšit na Štědrý den.

Žáci I. a II. třídy PrŠ

Nabitý prosinec v českobrodské základní a praktické škole

Českobrodský zpravodaj
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Prosinec je měsíc, kdy se nejen hodnotí končící rok a kdekdo se na poslední chvíli snaží dohnat to, na co 
bylo ještě před pár dny dost času. Je to také období pořádání nejrůznějších firemních večírků, návštěv čertů 
a andělů i oslav k rozloučení se se starým rokem. Nejinak tomu bylo i u nás v Sokole.

I když my tentokrát začali už na konci listopadu, 
protože za našimi dětmi přišel Mikuláš již 30. 11. 
Mikulášská nadílka je již léta naší tradiční akcí a ja-
ko vždy byla plná sokolovna nejen dětí, ale i jejich 
rodičů a prarodičů. Všichni zhlédli ukázky z činnosti 
oddílů, Mikuláš obdaroval děti i cvičitele a do stra-
šidelného pekla v suterénu se opět stála dlouhá 
fronta. Ten samý večer se setkali i dospělí členové 
na svém každoročním Mikulášsko – vánočním po-
sezení, spojeným se spoustou dobrot.

3. prosince proběhl již 3. ročník Mikulášského tur-
naje ve stolním tenisu. Pár hráčů prvního ročníku 
se letos již rozrostlo do několika desítek a tak se 
v rámci turnaje odehrálo neuvěřitelných 116 zá-
pasů. Za opravdu luxusní ceny děkujeme česko-
brodským sponzorům: Knihkupectví za Hvězdou, 
Rybářské potřeby PN Fishing, Herna-bar u Ševčíků, 
Drogerie Šlak, Stavební firma Václava Nováka, Jat-
ka Sojka Kouřim - prodejna Český Brod, DM elektro 
s.r.o. „U Heřtusů“, Řeznictví uzenářství na Bulánce 
Aleš Kebort, Vinotéka zlatá réva, Briard s.r.o., Cuk-
rárna Kašovi, Kancelářské potřeby Havel, Vinotéka 
Modrý hrozen, Zástupce rodinného pivovaru Ber-
nard, Keramos s.r.o. a Büttner s.r.o.

4. prosince přivítali děti i dospělí v sokolovně Jaro-
slava Uhlíře, autora mnoha pohádkových písniček. 
Absolutně úžasná atmosféra, děti zpívaly jako o ži-
vot, stejně jako mnozí dospěláci. A i když sokolovna 
nebyla úplně plná – což nás dost překvapilo – přes-
to to byl úžasný zážitek, a kdo chyběl, přišel o moc.

Nezaháleli ani naši sokolští senioři a v rámci svého 
klubu uspořádali 7. prosince své další setkání, je-
hož náplní byla výroba vánočních ozdob. Klub se 
schází každou první středu v měsíci, v lednu má na 
programu povídání o skautingu a v únoru přijde ke 
slovu historie českobrodského Sokola.

Naše největší stavební akce posledních let úspěš-
ně skončila. Máme nový sportovní sál! Sen, který 
jsme si řadu roků jen malovali, se stal skutečností. 
Zbývají teď dořešit všechny administrativní kroky – 
revize, kolaudace a správně vyúčtovat ministerstvu 
školství dotaci, díky které jsme si stavbu mohli do-
volit. Ale věříme, že zvládneme i toto. Každopádně 
se chystáme, že vám nový sál v blízké době předsta-
víme, sledujte naše stránky http://sokolbrod.cz.

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol

Konec roku byl v Sokole nabitý akcemi
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Českobrodská vánoční desítka

1�Sport

V neděli 18. prosince 2016 uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 24. ročník běhu „Českobrodská 
vánoční desítka“.

Ještě večer před závodem mrzlo (v 11 hodin: - 2°C), 
ve 3 hodiny ráno ale teplota vystoupala na nulu a za-
čal padat studený déšť, který na zmrzlém povrchu 
rychle namrzal a vytvořil pěknou ledovku. Středo-
česká policie vyzvala ráno řidiče, aby raději nevyjíž-
děli. Přesto se v autokempu u Podviničního rybníka 
odprezentovalo 186 závodníků (147 mužů a 39 žen). 
Jeden z mužů se těsně před startem odhlásil, a tak 
v 10.30 hod. odstartovalo 185 závodníků. 

Běžci absolvovali tradiční trasu běhu po silničce pro-
ti proudu potoka Šembery na obrátku v Dolánkách 
a po stejné trase zpět do cíle u Podviničního rybníka. 
V době závodu se teplota už pohybovala nad bodem 
mrazu, od 1°C do 2°C. První dva kilometry silnice 
byly posolené a tak se běželo po mokrém asfaltu. 
Úsek v lese se však v zimě neudržuje, a tak další tři 
kilometry na obrátku zdolávali závodníci po silnici 
s ledovkou proměnlivé „kvality“.

V cíli se jako první objevil „čtyřicátník“ Jiří Miler 
(LAWI SPORT - Mladá Boleslav) v čase 33:27 min. 
Ledovka mu snad ani nevadila, protože si vylepšil 
svůj loňský čas o 17 vteřin. Na dalších místech do-
běhli Libor Eremka z Humpolce – 34:45 min., Lukáš 
Pomezný (Atletika Písek) – 35:08 min., Tomáš Šťast-

ný (KERTEAM - Modřany) – 35:25 min. a Jiří Křeček 
(Eleven run team - Kolín) – 35:34 min.

Mezi ženami zvítězila Jitka Rudolfová (Energy team 
- Říčany) – 39:17 min., před Janou Lenčovou (AC TJ 
Jičín) – 41:26 min. a Martinou Hampejsovou z Vitic 
– 42:25 min.

Běžců z Českého Brodu či běžců startujících za čes-
kobrodské kluby bylo třináct (10 mužů a 3 ženy). 
Nejrychlejším Českobroďákem byl Jiří Černý s časem 
41:06 min.; mezi ženami byla nejrychlejší členka po-
řádajícího oddílu Eva Babicová, která v celkovém po-
řadí žen doběhla na čtvrtém místě v čase 43:13 min., 
jímž zlepšila svůj loňský výkon o 1:36 min.

Po doběhu čekalo závodníky v jídelně autokempu 
občerstvení – čaj či čaj s rumem a domácí perník. 
Krátce po poledni proběhlo vyhlášení výsledků. Fi-
nanční ceny převzalo pět nejrychlejších mužů a tři 
nejrychlejší ženy. Následovalo vyhlášení nejúspěš-
nějších závodníků v jednotlivých kategoriích – věc-
né ceny, včetně pamětních hrnků závodu, převzalo 
prvních pět běžců v kategorii mužů do 39 let a první 
tři závodníci v dalších čtyřech věkových kategoriích 
mužů a ve čtyřech věkových kategoriích žen.

Akci finančně podpořilo město Český Brod. Se zajiš-
těním bezpečnosti běžců v prostoru startu a cíle po-
řadatelům pomohla Městská policie Český Brod.

Výsledky a fotografie jsou na www.triathloncb.ic.cz

Ing. Václav Čokrt

Českobrodský zpravodaj
leden 2017
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Mládežnický fotbal v Českém Brodě je v této probíhající sezóně organizován v těchto týmech: školička, děti 
narozené v ročníku 2012, 2011 a 2010, přihlášené do Běchovické ministár, ve které se po polovině sezóny 
umístily na třetím místě.

V prvním turnaji sice obsadily poslední místo, po-
stupně se ale zlepšovaly a nejlepším umístěním 
bylo druhé místo, které pomohlo k celkovému 
třetímu místu po polovině sezóny. Podobné to 
bylo v následně 6 odehraných turnajích, kde jsme 
udrželi stejný herní progres, který se nejvýrazněji 
projevil v posledním turnaji, kterého se zúčastnily 
naše děti r. 2010 a 2011 v Jesenici, na kterém se 
umístily na celkovém prvním místě poté, co po-
razily i tým Slavie Praha, složený pouze z r. 2010 
v poměru 2:1.

Mladší přípravku, která je rozdělena na dva týmy 
a to r. 2008 a r. 2009. Ročník 2008 v této sezóně je 
nejúspěšnějším mládežnickým týmem, neboť vede 
svou mistrovskou soutěž se skóre 180:51 s celko-
vými 27 body. I sám trenér, Jirka Bouma, k tomu 
uvedl, že se podzimní část povedla na výbornou. 
Vzhledem k přihlášené konkurenci, kdy jen Kolín 
má v soutěži přihlášeny tři týmy a se dvěma z nich 
byly také svedeny nejvyrovnanější boje, považuje 
za velmi úspěšnou.

Ke svému týmu dále uvedl, že si strašně cení prá-
ce všech hráčů, bez ohledu na posty nebo střelce. 
Tým také před zimní přestávkou stihl odehrát dva 
turnaje v Říčanech, kdy v prvním turnaji skončil na 
prvním místě, bez jediné porážky a v druhém tur-

naji skončil na druhém místě, kdy ve finále prohrál 
s týmem Čáslavi na penalty.

Tým mladších žáků, který vede Martin Sahula, se 
již tradičně uchází o nejvyšší příčky probíhající mis-
trovské soutěže a tento rok není výjimkou. Po pod-
zimní části je na prvním místě o skóre před Velkým 
Osekem, kdy z deseti utkání devět vyhrál a útočí tak 
na třetí vítězství v řadě ve své kategorii. Má ve svém 
středu i nejlepšího střelce soutěže, kterým je Filip 
Blecha s 28 brankami. I tento tým absolvuje svou 
zimní přípravu na zimním turnaji v Kolovratech.

V případě zájmu o začlenění do některých z uve-
dených týmů není nutní čekat na termíny náboru. 
Nábory do jednotlivých týmů jsou prováděny ce-
loročně!

Za SK Český Brod Stanislav Lindauer, 
hlavní trenér mládeže

Českobrodskými nejúspěšnějšími mládežnickými týmy v této 
sezóně jsou Mladší přípravka A a Mladší žáci

Českobrodský zpravodaj
leden 2017
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Sv. Jan Nepomucký (cca 1345 – 1393) je bezesporu nejznámějším českým světcem, hojně uctívaným nejen 
v celé Evropě, ale i Asii a Latinské Americe. Jako jediný světec je zobrazován s 5hvězdami kolem hlavy. 
Narodil se v Pomuku poblíž Plzně jako syn místního rychtáře.

Vrchol Janovy kariéry 
jistě představovalo září 
1389, kdy ho pražský 
arcibiskup Jan z Jenštej-
na (který Jana poznal 
v době jeho notářského 
působení) jmenoval ge-
nerálním vikářem praž-
ské arcidiecéze. V této 
době se zhoršoval vztah 
mezi králem Václavem 
IV. a pražským arcibis-
kupem. Arcibiskup Jen-

štejn uprchl z Prahy, ovšem jeho zástupce, včetně 
Nepomuka, král nechal zajmout a odvést do staro-
městské mučírny. Jan Nepomucký byl nucen k od-
volání věrnosti arcibiskupovi, což odmítl. Proto byl 
natažen na skřipec. Zuřící král se osobně aktivně 
zúčastnil mučení, Janovi loučí popálil bok. Od Ne-
pomuka se chtěl dozvědět více věcí, mimo jiné se 
traduje, že i to, z čeho se u něj zpovídala králov-
na Žofie. Při natahování vyslýchaného za svázané 
ruce za zády došlo k vyvrácení pažní kosti v kloubu 
a k nalomení pravé lopatky. Arcibiskupův vikář Jan 
nakonec za své mlčení zaplatil životem. Utrpěl rány 
do obličeje, až nakonec došlo k odlomení čelisti 
a krvácení do přední a střední jámy lebeční. Po ne-
zdařeném mučení se král rozhodl zbavit těla nepo-
hodlného vikáře, které bylo tajně 20. března 1393 
za tmy vhozeno do Vltavy. Vyplavalo až 17. dubna, 
kdy ho rybáři uviděli na řece, podle legendy s pěti 
světly, podobnými hvězdám, kolem hlavy. Odtud 
jeho hvězdy mezi atributy. Kronikář Václav Hájek 
Janovu kultu v 16. století velmi přitížil, neboť uve-
dl v masivně přijatý omyl rok umučení jako 1383 
a především až příliš zdůraznil Jana jako zpovědníka 
královny Žofie a jeho mučení za snahu krále zjistit, 
z čeho se královna zpovídala. Tento příběh si v do-
bě baroka začal žít vlastním životem a záhy překryl 
skutečné životní události Jana z Pomuku – sv. Jana 
Nepomuckého.

Jan Nepomucký byl blahořečen v květnu 1721 
a svatořečen roku 1729 papežem Benediktem XIII. 
Janův svátek 16. května se v Čechách stal církev-
ní slavností, kdy mše měla přednost před prací. 
V Českém Brodě byl např. roku 1741 zatčen a na 

14 dní vypovězen z města podruh Nyklovský za to, 
že se vysmíval svátku sv. Jana, který odmítl slavit. 
Pro Janův světecký kult v Čechách je typická a vel-
mi unikátní masová úcta ještě před jeho oficiálním 
pozvednutím na oltář (1721), především v před-
chozích třiceti letech. Janovy obrazy a sochy se tak 
dostávaly jak do obydlí vyšších (panských a úřed-
nických) a později i nižších (měšťanských) domác-
ností, ale především do kostelů, což bylo z hlediska 
církevního práva zcela nepřijatelné (jak uvidíme, 
dokonce mu byly před blahořečením stavěny i ol-
táře!). A to i na Českobrodsku: První taková zmín-
ka se váže k 3. březnu 1700, kdy českobrodskému 
kostelu sv. Gotharda darovali řezbu sv. Jana Nepo-
muckého pozůstalí zemřelého rychtáře Ferdinanda 
Šullera. Umístěna byla na sloup hned proti severní-
mu bočnímu vchodu a pod ní pak byla téhož roku 
umístěna lampa – je vysoce pravděpodobné, že se 
jedná o plastiku, dnes uloženou ve sbírkách Podli-
panského muzea. O dva roky později, 7. září 1702, 
nechal hejtman Černokosteleckého panství Jan Ig-
nác Ludiger v tismickém kostele v severní lodi po-
stavit oltář sv. Jana Nepomuckého. Roku 1711 se už 
oltář sv. Jana nacházel i v boční lodi brodského kos-
tela sv. Gotharda. Ten se sice nedochoval; naopak 
se dochovala umělecky velmi hodnotná socha sv. 
Jana Nepomuckého, kterou dal v sousedství kostela 
ve Skramníkách postavit vlastním nákladem místní 
farář Florián Mikulovský. Sochu nesoucí signaturu 
pražského mistra Jana Brokofa (!) posvětil 29. srp-
na 1715 nymburský děkan Ant. Molinari, tedy opět 
ještě před jeho oficiálním blahořečením.

Do šíření svatojánského kultu se oficiálně zapojila 
i tehdejší městská rada. V březnu 1721 například 
probíhala mezi konšely sbírka na pořízení obra-
zu tohoto světce do zasedací radniční místnosti. 
V rámci příprav na Janovo svatořečení nechala 
roku 1725 na obecní útraty zřídit u cesty do Nové 
Vsi (dodnes v přestavěné podobě stojící) kapličku 
sv. Jana a vymalovat do ní obraz světce nejmeno-
vaným kouřimským malířem. Krátce předtím (snad 
roku 1713) nechala zdejší měšťanka Cecílie Tla-
palová před radnicí na svůj náklad postavit sochu 
zmíněného světce...

Vladimír Jakub Mrvík

Kult sv. Jana Nepomuckého na Českobrodsku

Českobrodský zpravodaj
leden 2017
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Cyklus letošních předvánočních besed pro žáky základních škol v Městské knihovně navázal na výstavu 
výtvarných prací Páni kluci sněhuláci, věnovali jsme je všem, kteří mají rádi v knížkách spoustu obrázků, 
legračních i vlídných, barevných nebo černobílých, protože víme, že hezké ilustrace jsou zvlášť pro dětské 
čtenáře velmi důležité.

Na naší tabuli čekalo patnáct obrázků, na kterých 
jsme dětem představili, jak sněhuláka namalovalo 
patnáct různých českých ilustrátorů a ilustrátorek. 
Každý obrázek skrýval samozřejmě jméno ilustrá-
tora, se kterým jsme se všichni společně seznámili, 
a také jeden jednoduchý úkol. Děti vpisovaly správ-
né slovo do zimní doplňovačky, na výstavce hledaly 
knihu s obrázky stejného ilustrátora nebo doplňova-
ly rýmy do krátkých říkanek o zimě a sněhulácích.

V přestávkách mezi plněním úkolů jsme si přečetli 
jeden příběh z knížky Anička na horách, ukázku ze 
Šmalcovy abecedy, vyluštili jsme sněhuláčí rébus 
ilustrátorky Vlasty Baránkové a z jednoho odvážné-
ho dobrovolníka jsme na chvíli udělali opravdovské-
ho sněhuláka. A na závěr první části našeho setkání 
jsme se všichni dozvěděli, kam se sněhuláci ztrácí…

Následovalo tradiční a velmi oblíbené představení 
a prohlížení knižních novinek v dětském oddělení, 
opět doplněné čtením krátkých ukázek z vybra-

ných knih, nakonec se otevřela naše knihovnická 
truhla, která skrývala vánoční cukroví. Od 3. listo-
padu do 15. prosince se v naší knihovně vystřídalo 
750 žáků obou českobrodských základních škol, ZŠ 
Poříčany, Kouřim, Přistoupim, Kounice a ZŠ a PrŠ 
Český Brod.

Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod

Kam se ztrácí sněhuláci

24 Z knihovnyČeskobrodský zpravodaj
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Vybíráme z knižních novinek

Arnošt Lustig: Krásně jsem si početl
Kniha dopisů, koncipovaná jako kronika života Arnosta Lustiga a jeho rodiny po odchodu 
do exilu v roce 1968, přináší jedinečný výběr autentických dokumentů a fotografií i pů-
vodních neupravovaných strojopisů a rukopisů Arnošta Lustiga a jeho ženy Věry, dcery Evy 
a syna Pepiho, jeho matky Terezie, sestry Hany a dalších příbuzných až po přátele Zdenu 
a Josefa Škvorecké v Torontu. Je to svědectví o síle lidských a rodinných pout v těžkých 
dobách, o velkém přátelství s Otou Pavlem, které nepřerušila ani Otova smrt v roce 1973, 
ale také o mocenských a cenzurních praktikách a zásazích do lidských životů.

Ondřej Nezbeda: Průvodce smrtelníka
Říká se, že smrt je dnes v české společnosti tabu, vytěsňujeme ji ze svého vědomí, vyloučili 
jsme ji z hovorů, vyhostili ze života. Možná překvapivě pozitivně laděný Průvodce odpo-
vídá na základní otázky spojené s péčí o umírající a nevyléčitelně nemocné: jak zajistit 
domácí péči o nemocného, jak funguje domácí hospic, jak lze léčit bolest, co je třeba 
zajistit během umírání a bezprostředně poté, ale také například jak hovořit s umírajícím 
o jeho přáních. Věnuje se citlivým tématům, jako je umírání dětí nebo eutanazie, a vedle 
praktických rad přináší i řadu osobních příběhů a rozhovorů s odborníky.

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

Renáta Fučíková: Shakespeare
Známá autorka a ilustrátorka převyprávěla pro dnešní mladé čtenáře dvanáct nejznámějších 
her Williama Shakespeara (Kupec benátský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo 
a Julie, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Hamlet, Král Lear, Mackbeth, 
Othello a Bouře), představuje i jejich inspirační zdroje a okolnosti jejich vzniku. Každá z her je 
doplněna úvodem a závěrem, které čtenářům přibližují historické souvislosti a vnější projevy 
doby, např. renesanční módu, architekturu, rodinný život, dobové válečnictví i životní osudy 
anglických panovníků. Knihu doprovázejí originální autorčiny ilustrace.

Luděk Staněk, Jiří Padevět: Pod tíhou historie
Pro Jiřího Padevěta je historie víc, než jen chronologický sled událostí, jeho práce, které 
mapují události 2. světové války v Čechách a na Moravě, dokáží z napohled banálního 
průsečíku míst a dat extrahovat konkrétní lidské osudy. Autor knih Průvodce protektorátní 
Prahou nebo Krvavé finále v obsáhlém knižním rozhovoru vysvětluje, proč jej přitahují prá-
vě temné stíny poslední války na českém území a proč má touhu jít a dívat se právě tam, 
odkud ostatní odvracejí zrak, proč je fascinován dílem Karla Hynka Máchy a jakou roli podle 
něj hraje historie nedávná, alternativní, paralelní, ale i historie míst v životě člověka.
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26 Píšete nám

Termíny a časy promítání se dozvíte 
v kalendáři akcí na webu i ve Zpra-
vodaji, na barevných plakátcích, kte-
ré budou vyvěšeny vždy ve dvojím 
vyhotovení – jedno v Domově Anna 
a druhé v turistické prosklené vitrín-
ce na náměstí.

Vítáme a těšíme se nejen na babič-
ky a dědy v jejich domově, ale i naše 
turisty a také každého, kdo rád cestu-
je a poznává blízké, daleké a hodně 

daleké země, jejich kulturu, historii, 
hudbu a hlavně ty co se umějí smát 
a radovat z každé maličkosti.

AHOJ, a někdy v Anně na viděnou

Dana Kyselová, KČT Český Brod

Promítání z cest

Prosinec, měsíc magický, vyvolává v lidech city a vlastnosti, na které ve shonu a starostech všedního života 
nebyl čas. I když reklama a konzum dělá co může, aby zvítězil osvědčený materialismus, vrcholící bezhla-
vou nákupní horečkou, je tady něco, co ji přesahuje.

Čeká se narození spasitele a hlavně přichází na 
svět jako Jezulátko. V jiných náboženstvích se ne-
slaví narození dítěte a s ním spojený kult rodiny. 
Nic jiného nevyvolává tolik radosti, dojetí, ochoty 
pomoci jako bezbranný nový život. Všichni znají le-
gendu o Betlému a toto zjevení se výrazně promítlo 
i do křesťanské kultury. V chrámech i v nejmenších 
kostelících mají sochy Madony s dítětem v náručí. 
Betlém a Madonu mají ve svých malbách zastou-
peny nejslavnější malíři i Betlémy všech možných 

provedení z nejrůznějších materiálů od velkoměst 
po nejmenší vísky.

A vrátíme se zpátky mezi ty, které milujeme a nala-
díme hlasy k další koledě „ Jak si krásné Jezulátko“. 
Jejich tradice je stále živá, inspirující další a další 
tvůrce. Příchod oslavují mše věhlasných hudeb-
níků i lidové koledy. Ty líbezné, zpěvné melodie, 
které nás provázejí od dětství. S nimi harmonizují 
texty, které prostinkými slovy dovedou vyvolat to-
lik něhy, lásky a poezie.

Nejen děti, všichni se těší na zazvonění zvonku pod 
nazdobeným stromečkem. Tak přichází do rodiny 
Ježíšek. Uvítáme ho koledami, uvědomíme si, kolik 
století k nám přichází, jaké poselství přináší. Tento 
dotyk věčnosti nezmění naše povahy, neodstraní 
nešvary, ale na pár prchavých okamžiků si uvědo-
míme, že jsme také součástí všehomíra a jak nicot-
né jsou naše plány a cíle ve srovnání s tím, co je nad 
námi. I ten kratičký okamžik prozření stojí za to.

Zdeňka Lehká, obyvatelka Domova Anna

České vánoce

Vážení turisté a příznivci tohoto sportu, tak jako každý rok, chceme i v letošním roce 2017 zahájit v našem 
chladném, kamenném městečku, zimní cestovatelské měsíce. V lednu – březnu se můžete těšit na promítá-
ní z cest s komentářem a to díky paní ředitelce Domova Anna, která nám zase poskytla prostor.

Českobrodský zpravodaj
leden 2017



Letos začaly již poslední pondělí v listopadu. Přijela za námi, nám neznámá mladá paní Šárka Kohoutová 
– Jeřabinka z Domova seniorů CENTRIN ze Zruče nad Sázavou. Zazpívala průřez známých písní ze všech 
hudebních žánrů, které směřovaly již k adventu. Svým krásným hlasem oslovila všechny přítomné.

I když sama je invalidní, dokázala celou hodinu stát 
vzpřímeně u kláves, které ji doprovázely. Se svým 
učitelem vyzpívala vše dokonale a připravila naše 
klienty na vánoční náladu. Také jsme si s ní vymě-
nily vánoční pohledy s přáním.

Hned 5. 12. přišel k nám Mikuláš v podání devátých 
tříd ze ZŠ Tyršova i s nadílkou a hezkým přáním sa-
motného Mikuláše. Zahráli a zazpívali vánoční ko-
ledy, které jsme si notovali s nimi. Andělé i čertice 
byli k nepoznání. Moc se nám všichni líbili.

Další koncert klasické hudby byl vzápětí, 8. 12. do-
poledne, kdy za námi přijela již potřetí paní Mud-
rová z Prahy, bývalá sólistka Ostravského divadla, 
která nám svým zpěvem i hrou na housle a klávesy 
přiblížila klasiky Mozarta, Haydena, Dvořáka, Shu-
manna, ale i Jiřího Suchého s Purpurou. Její projev 
je velmi milý a vždy obměňuje svůj repertoár, aby 
neopakovala stejné skladby. 12. 12. odpoledne při-
šly za námi děti z Rodinného centra Kostička, které 
sdružuje děti různého věku i s maminkami, které 
se jim velmi věnují a stále přicházejí nové nadané 
děti, hrající na flétničky, kytary i se zpěvem a pís-
ničkami. Bylo to moc pěkné a potěšila nás celé 
odpoledne jejich přítomnost. 14. 12. jsme ještě 
dostali k Vánocům kosmetické balíčky a kosmetic-
kou úpravu obličeje, ale i s baristickým občerstve-

ním z kavárny Green. Také vánoční zpívání skautů 
z Kouřimi v sobotu 17. 12. se nám moc líbilo.

21. 12. následovala Besídka Vánoční pro všechny 
klienty, s hudbou a vánočním domácím cukro-
vím, chlebíčky a svařeným červeným vínem. Bylo 
to krásně připravené a nazdobené stoly s novými 
svícny, vyrobenými našimi pracovnicemi z keramic-
ké dílny, paní Vladykovou a paní Lehkou.

Další den 22. 12. bylo závěrečné vánoční pásmo 
pana Kubce, který si pozval zpěvačku ze Semafo-
ru a spolu vytvořili spontánní vystoupení, které 
bylo veselé, poučné o tradici vánočních svátků od 
starého Řecka, i pohanské doby, až po křesťanství 
a dnešní zvyky a obyčeje. Taky jsme si zazpívali s ni-
mi a mohli jsme v dobré náladě absolvovat dobrý 
oběd.

Musíme pochválit obě skupiny našich kuchařů 
a kuchařek, kteří nám navařili chutná jídla po celý 
vánoční čas. Též děkujeme celému vedení našeho 
Domova, které nám vytváří tak pěkný a bohatý kul-
turní program po celý rok a nejen na Vánoce.

Hana Pískalová,
obyvatelka Domova Anna

Vánoce v našem „Domově seniorů ANNA“

Píšete nám 2�Českobrodský zpravodaj
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Zábava2�
Sudoku
Obtížnost – středně těžká Řešení
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Základní vstupné





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

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

Městské lesy Český Brod

tel.: +420 605 064 519

e-mail: lesy@cesbrod.cz



Vás srde n  zve 

dne 4. b ezna 2017
od 13.00 hod. 

na

° sraz masek ve 12,30 hod. u SOŠ Liblice 

° pr vodu masek se m žete zú astnit i bez masky 

° trasa pr vodu: ulice Školní, U Kapli ky,

Ve Staré vsi, Na Parcelách, Bylanská a U H išt
            P ij te si s námi užít odpoledne plné legrace. 

Doprovodem pr vodu bude „živá hudba“. 

Ti, kdož mají zájem, aby jejich stavení navštívil masopustní 
pr vod,  nech  se p ihlásí do 15.2.2017 na  

e-mail spolek.liblice@seznam.cz nebo na tel. 728 959 509 
Více informací na www.liblice.estranky.cz,  záložka Spolek p átel obce Liblice nebo na 

facebooku spolku www.facebook.com/SpolekpratelobceLiblice



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
3.099 Kč
4.743 Kč (jednostranný)
6.231 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: 18. 10. 2016

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: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 8. 5., 5. 6., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12.
data expedice: 13. 1., 17. 2., 17. 3., 18. 4., 19. 5., 16. 6., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 20. 11., 15. 12.



na nákladní 
a osobní servis

Kontakt: 725 715 815

Kontakt: 725 715 815
602 814 000

do 7,5t a nad 7,5t 
mezinárodní kamionové 

dopravy 
Kontakt: 725 715 815

na mycí linku
Kontakt: 725 715 815 

602 814 000





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

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

Služby pro: osobní vozy I dodávkové 
vozy I nákladní vozy I přívěsy I návěsy I

zemědělskou technIku

SErVIS oSobNÍCH A užITKoVÝCH VoZŮ

provozovna HrADEŠÍN 145 (směr Doubek)
proVoZNÍ DobA: po – pá 8.00 – 18.00, So – 8.00 – 15.00

SErVIS: tel.: 602 313 343 AuToDoprAVA: tel.: 602 326 785

Servisní prohlídky | Výměna olejů | Oprava autoelektriky 
| Montáž zabezpečovacího zařízení | Montáž tažného 

zařízení | Výměna autoskel | Servis klimatizace | Oprava 
brzdových systémů | Příprava a provedení STK | Odta-
hová služba | Diagnostika elektrických systémů vozidel
| Měření podvozku 3D technologií | Náhradní vozidlo |

Přestavba vozidel pro autoškoly | Renovace světlometů

pNEuSErVIS pro oSobNÍ,
NáKlADNÍ, ZEměDělSKé A moTo

Kontejnery | Zemní 
práce | Demoliční 
a stavební práce 

| Deponie – prodej

Prodej PNEU | Prodej disků 
hlíníkových i plechových | Montáž, 
vyvážení, opravy pneu | Uskladnění 

letních i zimních pneumatik

69x100_standart_bez akci.indd   1 3.9.2016   21:33:46

Chceš zhubnout? 
Zeptej se m

Jak!
Nov  otev eno!
Studio Zdraví

Husovo nám. 16, eský Brod nebo Praha 
Filip Vít  732 848 294 

Jsme česká firma se sídlem v Mochově zabývající se návrhem, výrobou a montáží typizovaného i 
zcela atypického nábytku a doplňků bytové architektury s třináctiletou tradicí. Do našeho 
kolektivu přijmeme: 

TRUHLÁŘE 
Požadujeme: 

 Odpovídající vzdělání 
 Minimálně 5 let praxe ve výrobě 
 Samostatnost, flexibilita, aktivní přístup v komunikaci se zákazníky 
 Řidičský průkaz skupiny B 

TECHNOLOGA VÝROBY 
Požadujeme: 

 SŠ/ VŠ vzdělání technického směru 
 Praxe v oblasti navrhování a výroby nábytku podmínkou 
 Aktivní znalost programů na bázi DAEX, TURBOCAD 
 Samostatnost, flexibilitu, aktivní přístup
 Řidičský průkaz skupiny B  

MONTÁŽNÍKY
Požadujeme: 

 Odpovídající vzdělání 
 Minimálně 5 let praxe v oblasti výroby a montáže nábytku 
 Logistické uvažování 
 Samostatnost, flexibilitu, aktivní přístup 

POMOCNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
Požadujeme: 

 Pečlivost, flexibilitu 
 Chuť pracovat 
 Truhlářské vzdělání výhodou nikoliv podmínkou – zaškolíme 

OBSLUHA NÁŘEZOVÉHO CENTRA 
Požadujeme: 

 Pečlivost, flexibilitu, pracovitost 
 Obsluha vysokozdvižného vozíku výhodou 

Nabízíme: 
 Zajímavou, kreativní práci v mladém kolektivu 
 Výborné platové podmínky 
 Firemní akce 
 Truhlář – práce v dílně vybavené špičkovými stroji 
 Technolog – počítač, telefon, auto 
 Montážník – možnost práce na HPP i na IČO, auto, nářadí k dispozici 

V případě zájmu, prosím, zašlete svůj životopis na jstraka@vestavstyl.cz nebo nás kontaktujte 
telefonicky: 608 059 592
Bližší informace: www.vestavstyl.cz

NABÍZÍM K PRONÁJMU VOLNÉ 
NEBYTOVÉ PROSTORY V ČESKÉM 
BRODĚ,BÝVALÉ KVĚTINÁŘSTVÍ, 

UL. KRÁLE JIŘÍHO 203, VÝMĚRA 92 m2,
VYTÁPĚNÍ PLYN/WAFKY.

BLIŽŠÍ INFO NA TEL. 725 747 907,
E-MAIL: PAULIAS111@GMAIL.COM 

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

Cesty na přání za poznáním, kulturou,
sportem, turistikou, výstavami.

POBYTY Chorvatsko, KORSIKA a na přání:
Doprava od domu a výlety.

Slevy na Chorvatsko – Zaostrog 8 – 10%. Do 31. 1. 2017
Region Český Brod – do 12ti km.

Cesty luxusními loděmi s plnou penzí po mořích 
a oceánech! Děti i zdarma.
PODROBNÉ INFORMACE:

kancelář – Arnošta z Pardubic č. 13,
Po, St, Pá, So dohodou. Tel. 603 539 701, 604 244 987,
e-mail: lido-cs@seznam.cz, www.lido-ck.estranky.cz

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 

MUDr. Barbora Diepoltová 

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice 
150 metr  od vlakového nádraží 

www.diabetologiepraha9.cz 
Telefon: 604 887 365 

Rozši ujeme ordina ní hodiny 
P ijímáme nové pacienty 





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

Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu.

Volejte: 773 484 056 

Využij PC/net
www.moderniprace.cz

Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou.

Tel. 606527091

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



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







JAZYKOVÁ  ŠKOLA

CARPINUS

ZÁPISY  A  PLATBY :
(2. pololetí šk. roku 2016/2017)
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vepřovou kýtu bez kosti – 75 Kč/kg
vepřový bok s kostí – 69 Kč/kg

vepřové sádlo hřbetní – 24 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 23. 1. do 4. 2. 2017
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:




