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Čas změny!

Začátek nového roku je čas rekapitulace doby uplynulé a přípravy na události nastávající. Někteří lidé si 
dávají předsevzetí, jak se ve svém osobním nebo i pracovním životě změní. Silnějším se taková předsevzetí 
daří plnit a ti méně úspěšní svá předsevzetí dříve či později opouštějí. Lidé s pevnými nervy pak k žádným 
závazkům a slibům nepřistupují a zůstávají stále při svém.

Podobně je tomu i na městě, ještě umocněné koncem jednoho volebního období a začátkem dalšího. 
Je evidentní, že určitá doba končí a čeká nás něco nového. Naše město získalo po loňských komunálních 
volbách polovinu nových zastupitelů, kompletně se vyměnili radní a také máme nového místostarostu. 
V tuto chvíli ještě nevím, zda bude změna k lepšímu, ale jako bytostný optimista tomu věřím. Někomu 
může takový výsledek připadat jako nedostatečný, neboť na postech starosty a uvolněného místostarosty 
zůstali stále stejní lidé. Na druhou stranu, jak byste se dívali na člověka, který při prvním zakolísání opustí 
své partnery a jde za vidinou lepšího? Prostě se ukazuje, že dokážeme spolupracovat nejen v bezvětří, ale 
i v nečasech a držíme se konzervativního motta „neměň to, co funguje“.

V letošním roce budou dobíhat akce, které se podařilo prosadit a rozjet ještě v minulém volebním období. 
Dokončeny budou stavební práce na úpravách okolí nádraží. Nové kabáty získají budovy kina a bývalé 
porodnice. Pevně věřím, že i školní jídelna se o letních prázdninách konečně dočká své nové kuchyně. 
Také dokončíme rekonstrukci Žitomířské ulice a výměnu veřejného osvětlení v lokalitě za nemocnicí.  Snad 
i práce na územním plánu by mohly být po dlouhých čtyřech letech zdárně završeny a návrh předložen 
zastupitelstvu města k projednání.

Začínáme velice intenzivně připravovat další akce, které by se v příštích čtyřech letech mohly stát skuteč-
ností. V těchto plánech nechybí ani oříšky jako je naplnění a kultivace areálu nemocnice, oprava kostela 
sv. Havla ve Štolmíři či rekonstrukce mateřské školy v Kollárově ulici, ale nemůžeme si dávat malé cíle. 
Pracuje se také na konkrétních koncepčních materiálech. Zde bych chtěl vypíchnout koncepci činnosti 
městské policie. Jsem moc rád, že se na zpracování aktivně podílí i zástupci Českobroďáku a pevně věřím, 
že i koncepce přispěje k dalšímu kvalitativnímu posunu v práci městské policie a hlavně k většímu bezpečí 
v našem městě.

Všem vám přeji mnoho úspěchů, štěstí a zdraví v novém roce 2015!

Jakub Nekolný

� Co novéhoČeskobrodský zpravodaj
leden 2015
Českobrodský zpravodaj
leden 2015



3Krátce z města
Město začátkem roku hospodaří podle zastupi-
telstvem schváleného rozpočtového provizoria, 
které zajistí chod městského úřadu a jeho orga-
nizací a plnění smluvních závazků do doby schvá-
lení rozpočtu města na rok 2015. Zastupitelstvo 
bude rozpočet města na letošní rok projednávat 
na svém zasedání 28. ledna.

Rada města vyhlásila vítězem veřejné zakázky na 
zateplení kina Svět ACG Real s nabídkovou ce-
nou lehce převyšující 5 miliónů korun.

Město nabízí k prodeji byt 3+1 v domě čp. 340 
v Komenského ulici o velikosti 78 m2 formou 
obálkové metody za minimální cenu 1,2 mil. Kč. 
Nabídky je možné podávat do 27. února. V pří-
padě Vašeho zájmu žádejte další informace na 
odboru rozvoje u paní E. Suchanové nebo na 
e-mailu: suchanova@cesbrod.cz anebo na tel. 
321 612 153.

V ordinaci MUDr. Hanzlíkové byla se souhlasem 
města provedena výměna osvětlení, jehož cena 
bude částečně započtena proti nájemnému 
roku 2015.

Rada města schválila zpracování lesních hos-
podářských osnov pro lesní pozemky v celkové 
rozloze do 50 ha, náklady budou uhrazeny ze 
státního rozpočtu.

Město podalo žádost o dotaci na Státní fond do-
pravní infrastruktury na projekt „Chodník v ulici 
Tuchorazská“ a žádost o grant TPCA Partnerství 
pro Kolínsko na venkovní fitness na Škvárovně.

Rada města vyhlásila vítězem soutěže na zhoto-
vitele veřejné zakázky na zateplení pavilonu G 
nemocnice firmu GaG Building za cenu přibližně 
6,7 mil. Kč.

Město odsouhlasilo umístění technologie pro 
odstranění zápachu z kanalizace do Štolmíře.

Rada města schválila budoucí smlouvu o nájmu 
nebytových prostor v areálu nemocnice Český 
Brod vítězi výběrového řízení vyhlášeného v létě 
loňského roku firmě Nemocnice Český Brod.

Město dalo souhlas s umístěním sídla Sboru 
dobrovolných hasičů Český Brod v budově měst-
ského úřadu.

Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na re-
konstrukci kuchyně ve školní jídelně v Českém 
Brodě. Práce by měly proběhnout o letošních 
letních prázdninách.

Na základě prosincového usnesení zastupitelstva města Redakční rada projednala možné 
způsoby, jak informovat občany o činnosti rady a zastupitelstva města. Součástí projednání 
bylo i porovnání způsobu předávání těchto informací občanům v jiných městských zpravo-
dajích. Na základě připomínek zařazujeme zkušebně do obsahu VĚSTNÍK, který je stručným 
přehledem projednaných bodů. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si vyžádat v tiš-
těné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně, v elektronické podobě na měst-
ském webu www.cesbrod.cz. 

Českobrodský zpravodaj
leden 2015
Českobrodský zpravodaj
leden 2015

Českobrodský zpravodaj
leden 2015



4 Věstník
Body projednávané Zastupitelstvem města 3.12.2014
1.  Rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na rok 

2014
2.  Pravidla rozpočtového provizoria na 2015
3.  Dodatek smlouvy o zvýšení povoleného debetu na 

účtu KB
4.  Maximální ceny vodného a stočného na 2015
5.  Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunál-

ním odpadem na 2015
6.  Maximální ceny za odvoz odpadu pro podnikatele 

na území Českého Brodu pro rok 2015
7.  Odkoupení části pozemku KN p.č. 199/22 v k.ú. 

Český Brod v areálu nemocnice pro potřeby měst-
ské spisovny

8.  Projednání petice s požadavkem na úpravu cesty 
v ulici Na Bělidle, Český Brod

9.  Volba předsedy finančního výboru
10.  Obnovení Věstníku samosprávy v Českobrodském 

zpravodaji
11.  Pověření kontrolního výboru kontrolní činností
12.  Stanovení odměn členům rady města a předse-

dům výborů a komisí
13.  Přestěhování Městské policie Český Brod do 

vhodných prostor 
14.  Zrušení zadávacího řízení na poskytovatele zdra-

votní péče v Českém Brodě, Žižkova 282 (neschvá-
leno)

15.  Finanční prostředky NNO z Fondu podpory spor-
tu, kultury a volného času, Programu 3, Podpora 
investičních akcí NNO

Body projednávané Radou města 1.12.2014
1.  Vyhlášení Veřejné zakázky „Rekonstrukce kina Svět 

v Českém Brodě“
2.  Zápočet investice proti nájemnému roku 2015 

(MUDr. Hanzlíková)
3.  Změna pravomocí odboru finančního a odboru roz-

voje MěÚ Český Brod

Body projednávané Radou města 10.12.2014
1.  Zpracování lesních hospodářských osnov
2.  Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 

ZŠ Žitomířská
3.  Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 

Anna - sociální služby
4.  Smlouva s OSA na vystoupení kapely Asonance
5.  Souhlas s umístěním sídla firmy JA-HA Dent s.r.o.
6.  Věcné břemeno pro RWE GasNet, s.r.o. na NTL ply-

novodu - Roháčova, Rokycanova

7.  Výběr uchazeče veřejné zakázky na technický do-
zor investora a koordinátora BOZP na pavilon G 
nemocnice

8.  Podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infra-
struktury na projekt „Chodník v ulici Tuchorazská“

9.  Žádost o grant TPCA Partnerství pro Kolínsko na 
venkovní fitness na Škvárovně

10.  Výběr zhotovitele veřejné zakázky na Pavilon G 
nemocnice 

11.  Smlouva o výpůjčce pozemku (Tuchorazská ulice)
12.  Veřejné osvětlení v lokalitě Za Nemocnicí - doda-

tek č. 1 ke smlouvě o dílo
13.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy 

ulice Klučovská
14.  Informace o umístění technologie pro odstranění 

zápachu z kanalizace do Štolmíře
15.  Informace o průběhu veřejné zakázky na zateple-

ní kina Svět v Českém Brodě
16.  Změna Programu na rekonstrukci a opravy fasád 

nemovitostí v městské památkové zóně města 
Český Brod (staženo)

17.  Prodej bytové jednotky č. 340/1 v ul. Komenského
18.  Zrušení usnesení o pronájmu garáže č. 5 na st.p.č. 

1628, Žižkova ulice, Český Brod a vyhlášení zámě-
ru na pronájem volných garáží na st.p.č. 1628

19.  Schválení budoucí smlouvy o nájmu nebytových 
prostor v areálu nemocnice Český Brod

20.  Věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a.s. na po-
kládku kNN v Ruské ulici

21.  Souhlas s podnájmem bytu v Mozartově ulici
22.  Informace - Výroční zprávy příspěvkových organi-

zací města – základní školy

Body projednávané Radou města 23.12.2014
1.  Rámcová smlouva pro zajištění náhradního plnění 

dle zákona o zaměstnanosti
2.  Souhlas s umístěním sídla Sboru dobrovolných ha-

sičů Český Brod
3.  Schválení budoucí smlouvy o nájmu nebytových 

prostor v areálu nemocnice Český Brod
4.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vybudování po-

radny v čp. 12
5.  Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného 

břemene od ČD ve prospěch města v rámci staveb-
ních úprav ulice Klučovská

6.  Výběr dodavatele veřejné zakázky na zateplení kina 
Svět

7.  Vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci školní 
jídelny v Českém Brodě.

Českobrodský zpravodaj
leden 2015
Českobrodský zpravodaj
leden 2015



5Co nového

Oblastní poradna v novém kabátě

Navazujeme na článek z prázdninového čísla Zpravodaje, ve kterém jsme vás informovali o vybudování 
školního poradenského centra v Českém Brodě, na nám. Arnošta z Pardubic čp. 12 v těsné blízkosti ro-
dinného centra Kostička. Rozsáhlá rekonstrukce prostor nové poradny, která byla v plné výši financována 
z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, je dokončena. 

Vznikly krásné, funkční a hlavně potřebné prostory, 
ve kterých budou probíhat především individuální 
a skupinové programy pro podporu žáků deseti 
základních škol našeho regionu. Konkrétně zde na-
leznete logopedku, speciální pedagogy, psychology 
i psychoterapeuty. V aktuální nabídce je i možnost 
využití moderní metody pro zdokonalování činnos-
ti „EEG BIOFEEDBACK TRÉNINK“. 

Kontakty na odborné pracovníky, kteří působí v ob-
lastní poradně, a konkrétní nabídku jejich služeb 
včetně popisu metody EEG BIOFEEDBACK najde-
te na stránkách   http://poradna.cesbrod.cz/. Zde 
také uveřejníme konzultační hodiny odborných 
pracovníků. 

Otevřením poradny se doplňují dosavadní aktivity 
projektu Sdílené radosti a strasti základních škol 
ORP Český Brod, realizovaného za finanční podpo-
ry Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, který je v gesci Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy  (MŠMT). Od června minu-
lého roku, kdy byl projekt zahájen, bylo zapojeno 
do podpory žáků a pedagogů deseti partnerských 
ZŠ více než 130 pedagogických a odborných pra-
covníků.  Na partnerských školách působí logoped-
ka, psychologové a psychoterapeutky, speciální 
pedagožky, odborní metodici, lektoři a školní asi-
stentky.
 
Mimo to nabídne poradna své přívětivé prostory 
i pro výměnu zkušeností a další vzdělávání pedago-

gů zapojených škol. Konkrétně se jedná o všechny 
ZŠ v Českém Brodě, ZŠ v Kostelci nad Černými lesy,  
Kounicích, Tuklatech, Poříčanech, Viticích, Byla-
nech a Přistoupimi. V  únoru a v březnu zde napří-
klad proběhne pedagogy velmi žádaný seminář na 
téma „Jak na hyperaktivní dítě“.
 
Bližší informace o odborném týmu poradny a dal-
ších připravovaných aktivitách projektu očekávejte 
v dalších číslech Zpravodaje.

Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje

Českobrodský zpravodaj
leden 2015
Českobrodský zpravodaj
leden 2015

Českobrodský zpravodaj
leden 2015



� Co nového

U Městské policie v Českém Brodě pracuje 8 strážníků, z toho 2 strážníci mají specializaci psovodů.

Strážníci jsou do služby zařazeni po většinu pra-
covní doby ve dvoučlenné hlídce, která řeší ozná-
mení a stížnosti občanů města, aby mohla rychle 
a efektivně pracovat, využívá pro službu služební 
vozidlo. 

Když je členem hlídky psovod, vykonává běžnou 
činnost strážníka, psa nemá s sebou, pes je ale 
připraven pro případné využití. Taková služba je 
prováděna zejména v dopoledních a odpoledních 
hodinách. V případě, že ve službě je strážníků víc, 
nebo v podvečerních a zejména nočních hodinách 
vykonávají psovodi se služebními psy službu for-
mou pěších hlídek.
  
Ve službě používáme rottweilera Blacka a fenu ně-
meckého ovčáka Dene. Oba psy znáte z ukázek MP 
pro děti a potkáváte je při pochůzkách ve městě. 
Pes Black na konci roku 2014 ukončil kvůli věku 
svou policejní kariéru a místo něho připravujeme 
do služby mladého německého ovčáka Xavera. Slu-

žební psy využíváme v rámci hlídkové činnosti při 
zajišťování veřejného pořádku, k ochraně zdraví 
a majetku.
 
Psi, kteří pracují u MP, musí splňovat podmínky dle 
zákona. Je to především věk, zdravotní stav, fyzické 
proporce a určité dovednosti. Aby pes mohl praco-
vat u MP, musí absolvovat přezkoušení, které pro-
vádí Policie ČR, Policejní prezidium, odbor služební 
kynologie a hipologie. Po úspěšném přezkoušení 
dostane pes osvědčení pro výkon služby na dobu 2 
let. Po uplynutí této doby musí být opakovaně pře-
zkoušen. Psi užívaní ke službě u MP, jsou majetkem 
strážníka, město proplácí krmné dávky a případnou 
veterinární péči. Za péči o psa v době mimo službu 
je strážníkovi vyplácena odměna, měsíčně řádově 
ve stokorunách. Výcvik psa je prováděn převážně 
mimo výkon služby strážníků.

Vladimír Salamánek, strážník MP Český Brod

Psovodi Městské policie Český Brod

Českobrodský zpravodaj
leden 2015
Českobrodský zpravodaj
leden 2015
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Upozornění na změny v místních poplatcích na rok 2015

Upozorn ní na zm ny v místních poplatcích na rok 2015 
 

 
VZOR . 1 

 
Podklad k úhrad  místního poplatku za odpad na rok 2015 
 
Vážený poplatníku, 
Poplatek 468 K  m žete uhradit prostým bankovním p evodem na ú et 
m sta nebo na pokladn  M Ú na nám. Arnošta z Pardubic 56 v hotovosti 
i platební kartou nejpozd ji do 31. b ezna 2014 (v p ípad , že požádáte 

o rozložení platby do 30. ervna 2014). 
 
Poplatník:  Ing. Pavel Novák   íslo ú tu m sta: 9294910237/0100 
   U Dubu 1    Variabilní symbol: 1340…………………. 
               282  01  eský Brod   Specifický symbol: 2015 
 
D kujeme Vám za spln ní Vaší povinnosti vyplývající z Vyhlášky o místním poplatku za odpad. 
 
 
 

VZOR . 2 
 

Podklad k úhrad  místního poplatku ze psa na rok 2015 
 
Vážený poplatníku, 
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Vánoční čas v Domově Anna

� Ze společnosti

Advent a vánoční svátky patří v Domově Anna k nejhezčím obdobím v roce, a to hlavně díky krásné výzdo-
bě a množství kulturních akcí.

Již koncem listopadu jsme opět moc rádi přivítali 
děti ze třídy 3. B ZŠ Tyršova na tradiční Perníčko-
vé dílničce, která proběhla ve skvělé předvánoční 
pohodě. Téměř profesionálně nazdobené perníčky 
se pak rozdávaly při Adventním pochodu světýlek. 
V pátek 5. prosince nás navštívilo několik Mikulá-
šů, andělů a čertů, aby rozdali nadílku všem oby-
vatelům Domova. Krásné kostýmy deváťáků, dobrá 
nálada i hezké písničky, to bylo pro seniory vítané 
zpestření dne.

Další adventní týden se uskutečnila dvě kulturní 
představení.  Zpěváci z Divadla Slunečnice si pro 
nás připravili sérii krásných písní i vánočních koled. 
Klienti obdivovali hlavně úžasný hlas zpěvačky a rá-
di si známé písně společně zazpívali. V předvánoč-
ním čase jsme měli také možnost přivítat vzácnou 
návštěvu - herečku, zpěvačku a moderátorku paní 
Miriam Kantorkovou, která nás nakazila svým op-
timismem a dobrou náladou. Její zajímavé vyprá-
vění doplňoval vánočními písněmi nám již dobře 
známý zpěvák pan Šimon Pečenka. Paní Kantorko-
vá si také ráda prohlédla náš vánočně vyzdobený 
Domov a popovídala si s některými klienty.

Vánoce dříve a dnes - aneb jedno milé odpoledne 
v režii Rodinného centra Kostička a dramatického 
kroužku ZŠ Žitomířská. Všem se moc líbilo povídání 
o vánocích, koledy v podání malých flétnistů i po-
hádkové představení na závěr. 

Výborné vánoční dorty, trocha svařeného vína 
a pěkné písničky v podání harmonikáře pana Ho-
ráčka, to byly kulisy letošní vánoční besídky, na kte-
rou se všichni klienti moc těšili.

Sobotní skautské zpívání 20. prosince přineslo 
opravdu krásný a dojemný zážitek. Skauti z Kouři-
mi si pro nás připravili nejdříve společné zpívání 
vánočních koled na knihovně a pak dokonce za-
zpívali klientům na všech čtyřlůžkových pokojích. 
Pro každého měli také připravené vánoční přání 
s perníčkem. Úterní dopoledne před Štědrým 
dnem již patřilo rozdávání dárků a přání všeho 
dobrého v nadcházejícím roce 2015. Fotografie 
ze všech vánočních akcí si můžete prohlédnout na 
www.domov-anna.cz.

L. Hovorková, ředitelka Domova Anna
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�Ze společnosti

Ještě do konce ledna máte šanci stihnout výstavu Není jenom Maxipes - grafiku Jiřího Šalamouna a od 
února ozdobí Český Brod kresby a možná i několik soch z tvorby Kurta Gebauera.

Kurt Gebauer tvoří hlavně sochy s vtipem 
a nápadem určené pro veřejný prostor. 
V 70. letech provokoval svou tvorbou 
normalizační režim. Založil si tehdy i svůj 
vlastní stát. Často používá ironii - jeho 
velmi známí trpaslíci se poťouchle naváží 
i do dnešní společnosti. Jeden takový stojí 
dnes i v areálu Pražského hradu. Ostatně 
s prezidentem Václavem Havlem ho pojilo 
pevné přátelství. Je ale také známý napří-
klad vytvořením zrcátek - cen pro anketu 
TýTý. Stal se taktéž porevolučním profeso-
rem na Vysoké škole uměleckoprůmyslo-
vé, kde vedl až do roku 2011 Ateliér veš-
kerého sochařství. 

Je pro nás velkou ctí, že záštitu nad vý-
stavou převzala paní Meda Mládková, 
mecenáška a zakladatelka Musea Kampa, 
v jehož sbírkách se několik děl Kurta Ge-
bauera rovněž objevuje.

Na návštěvu výstavy máte čas do konce 
března. V dubnu vám představíme práce 
Jano Köhlera, hluboce duchovního člově-
ka, jenž například stvořil křížovou cestu na 
Hostýně.

Pavel Fuchs, Galerie K

Výstava Kurta Gebauera v Galerii K pod záštitou Medy Mládkové

ZÁPIS DO 1. TŘÍD NA ZŠ TYRŠOVA
Oznamujeme vám, že zápis do prvních tříd na ZŠ Tyršova se koná v pátek 16. 1. od 9 do 17 
hod. a v sobotu 17. 1. od 8 do 11 hod., v přízemí budovy v Žitomířské ul. pod Penzionem Anna 
(přední vchod). K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009. Zápis 
se týká i dětí, které měly v minulém školním roce odloženou školní docházku. Pokud je Vaše 
dítě v tomto termínu nemocné nebo mimo Český Brod, přijďte do 15. února do ředitelny 
v Tyršově ulici, provedeme zápis dodatečně. K zápisu přineste rodný list dítěte.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD NA ZŠ ŽITOMÍŘSKÁ
Oznamujeme Vám, že došlo k posunu termínu zápisu do prvních ročníků - ZŠ Žitomířská 885 
poskytuje termín 22. a 23. ledna od 13.30 do 17.30 hod., místo zápisu bude letos na budově 
Chanos (Na Vyhlídce 1304).
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Sobotní podvečer 8. listopadu stojím před zrcadlem ve svém pokoji, připravuji se na slavnostní večer 
a přemýšlím...

Sotva jsem se rozkoukala na nové škole, již mě 
čeká nezapomenutelný zážitek na akci zvané Beá-
nie Tercia, při níž budeme uvedeni do „stavu stu-
dentského“! Tato akce nebyla určena jen pro nás, 
studenty čtyřletého, ale také pro studenty osmile-
tého gymnázia. Se vstupem do českobrodské soko-
lovny nervozita narůstala. Co si na nás asi studenti 
maturitního ročníku připravili?

Po proslovu pana ředitele jsme začali 
plnit záludné úkoly připravené naši-
mi staršími kolegy. Nad naše očeká-
vání to nebylo až tak složité. Při plně-
ní úkolů jsme si užili spoustu legrace. 
Ovšem nejlepší byla volná zábava, 
kterou byl vyplněn volný čas. Bylo 
pro nás milé překvapení, že se do 
tance zapojili i někteří profesoři.
 
Přibližně v polovině večera přišlo 
všemi očekávané pasování na pr-
váky, a jelikož byla celá akce pojata 
v řeckém stylu, tak nám místo pa-
mětního listu přistál na hlavě věnec 
z břečťanu a náhrdelník s pamětní 
pečetí. Následovalo hromadné foce-
ní a jmenovité představení studentů 

třídními profesorkami. Poté se až do půlnoci tanči-
lo za doprovodu živé kapely, která hrála jeden hit 
za druhým. Beánie splnila naše očekávání a jistě se 
zařadí k zážitkům, na které budeme rádi a dlouho 
vzpomínat!

Aneta Kosmatová a Eliška Mudrová,
Gymnázium Český Brod 1A

Beánie Tercia

Již potřetí na našem gymnáziu proběhl Maraton psaní dopisů. Tuto akci pořádá společnost Amnesty Inter-
national a zapojit se do ní mohou školy, knihovny, kavárny a vlastně každý.

Během 10., 11., a 12. prosince mohli naši studen-
ti a profesoři psát dopisy na pomoc nespravedlivě 
vězněných, pronásledovaných nebo utlačovaných 
lidí. Měli na výběr psát lidem osobně, tím jim po-
moci situaci zvládnout a dodat jim naději, nebo 
mohli napsat různým vysoce postaveným lidem, 
kteří pomohou vyřešit případ a budou se jím za-
bývat. Vybíraly se peníze na poštovní známky, díky 
kterým jsme mohli dopisy doručit. Na organizaci 
této akce má největší podíl paní profesorka Stříbr-

ská, dále třídy 3a8 a 6a8. Napsalo se 108 dopisů, 
které se týkaly pěti případů. 

Tuto akci bych považovala za úspěšnou, protože 
naše škola pomohla lidem, kteří si pomoc oprav-
du zaslouží, a to je správné. Děkujeme za hojnou 
účast a doufáme, že příští rok překonáme tuto vy-
sokou hranici počtu dopisů.

Valerie Ulíková

Maraton psaní dopisů opět na gymnáziu
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S Klubem Zvonice v Krkonoších
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Druhý prosincový víkend prožilo 12 dětí, které pravidelně navštěvují Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež Klub Zvonice, na horách. Pobyt byl zaměřen na zvýšení komunikativních a sociálních dovedností dětí. 
Zároveň šlo o zvýšení schopnosti sebeobsluhy a spolupráce s ostatními dětmi a lektory ve skupině.

Již na cestě vlakem dostaly děti za úkol získat ma-
ximální počet podpisů od spolucestujících a také 
vyměnit určenou drobnost za „co nejzajímavější“ 
předmět. Od lektorů dostaly jeden z možných ná-
vodů, jakým způsobem úkoly provést. Děti se zhos-
tily obou úkolů velmi dobře, vítěz získal 37 podpisů. 
Po ubytování a báječné večeři společně pokreslily 
a popsaly lampión přání, který na večerní vycházce 
do okolí vypustily do nebe. 

Celý pobyt na chalupě byl protkaný také činnostmi, 
které zajišťovaly potřeby všech účastníků - vaření, 
úklid, příprava zábavy… V sobotu všichni společ-
ně vyrazili  na výlet do Jilemnice. Navštívili místní 
muzeum v zámku rodu Harrachů. Zhlédli expozici 
historie lyžování i výstavu kolo-
rovaných dřevěných reliéfů. Děti 
velmi zaujal pohyblivý Jilemnický 
betlém a s úžasem si prošly kom-
naty hraběte Harracha. 

Po návratu na chalupu děti po-
obědvaly a na třetí hodinu od-
běhly na představení loutkového 
divadla. Představení je moc bavi-
lo, překvapivě i velké kluky. Bylo 
to něco nového, co většina dětí 
nikdy nezažila. Po představení si 
zahrály několik partií Kubu. Tato, 
pro všechny nová, Vikingská hra 
je u dětí velmi populární. Hrály 
ji až do setmění. Při návratu na 
chatu  zažily mnoho zábavy s klíči 

od chalupy. Večer proběhla maškaráda a „bojová 
hra“ v místním, hrůzostrašném sklepení. Nedělní 
mlhavé dopoledne věnovaly opět hraní Kubu. Po 
obědě už museli všichni balit a uklízet chalupu. Ně-
kolik dětí se připojilo k místním maminkám a dě-
tem, které přišly péct vánoční cukroví. 

Na zpáteční cestě už byla na dětech vidět únava 
a „otrava horským vzduchem“, několik jich ve vlaku 
usnulo. Tak zase za rok na Mikuláše na shledanou… 
Více informací o klubu najdete na www.leccos.cz/
zvonice.

Jaroslav Nouza, Dita Nekolná, O.s. LECCOS
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Předvánoční týdny patří v mateřské škole k nejpříjemnějším. Jinak tomu nebylo ani letos v obou třídách 
Mateřské školy v Liblicích. Děti již od konce listopadu společně s učitelkami zdobily třídy, šatny a okna 
vánočními motivy, vyráběly dárky, tvořily ve vánočním duchu. Seznamovaly se také s tradicemi Vánoc, 
s jejich vznikem a vším, co vánočním svátkům předchází.

Děti byly překvapené dárky, které našly v posled-
ním týdnu před Vánocemi pod stromkem. Nej-
větším dárkem pro předškolní oddělení však byla 
interaktivní tabule, jež byla pořízena ze sponzor-
ského daru od společnosti Lidl. Před montáží tabu-
le a jejího příslušenství bylo nezbytné promyšleně 
a zároveň účelně přestavět nábytek, přizpůsobit 
malé prostory třídy pro umístění dataprojektoru 

a nového počítače. V den montáže obě paní uči-
telky absolvovaly vstupní instruktážní školení, aby 
mohly dětem ještě před vánočními prázdninami 
předvést první ukázky práce s novým zařízením.
 
Vzhledem k širokému spektru nabídky, kterou in-
teraktivní tabule poskytuje, budou mít paní uči-
telky možnost pracovat s dětmi individuálně, ve 
větší skupině nebo se všemi dětmi najednou, vyu-
žijí výukové programy například pro rozvoj sluchu, 
řeči, matematických představ, předčtenářských 
dovedností a grafomotoriky. Mít ve třídě interak-
tivní technologii je také výzvou pro další vzdělávání 
učitelek tak, aby zařízení bylo maximálně a efektiv-
ně využíváno.

Bc. Jitka Majerová, MŠ Liblice

Vánoce u liblických předškoláků

„POJĎ SE HÝBAT, POJĎ SI HRÁT, S NÁMI SE TU BUDEŠ SMÁT“ 

Termín:  
2.2. – 6. 2. 2015 – jarní 
prázdniny 

   CESTA ZA POKLADEM  
         Příměstský tábor - Na Kutilce v Českém Brodě 

Prostory: 
Uzavřený sportovní areál  
Vlastní tělocvična 
Moderní klubovna s interaktivní tabulí  

Nabízíme: 
Zkušení vedoucí, trenéři 
Malé skupiny dětí, věk 4-10 let 
Atraktivní program 

Cena: 2150 Kč / týden 
Pro přihlášené do 14.1.2015 cena 2000 Kč 
Cena pro sourozence a členy SK 1950 Kč 
Cena obsahuje: jídlo, pomůcky, práci lektora 

Přihlášky a informace: 
www.skbrod.cz služby  příměstský t. 
tel: 602 827 378, 728 749 931 
e-mail: iveta.librova@atlas.cz 

Českobrodský zpravodaj
leden 2015
Českobrodský zpravodaj
leden 2015



Návštěva rumunské delegace v Pošembeří 
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Ve čtvrtek 11. prosince tým MAS Region Pošembeří společně s místostarostou města Pavlem Janíkem 
přivítali v regionu Pošembeří dvanáctičlennou delegaci z rumunského Ministerstva zemědělství a venkova 
- Řídícího orgánu Programu rozvoje venkova. Tato historicky první zahraniční návštěva byla vyústěním 
spolupráce MAS s Ministerstvem zemědělství  - Celostátní sítí venkova a Oddělením zahraničních vztahů 
Státního zemědělského intervenčního fondu Praha (SZIF).

Cílem společného setkání bylo představení pro-
cesu metody LEADER v našem regionu, příkladů 
„dobré praxe“ a projektů realizovaných v rámci 
plnění Strategického plánu LEADER MAS Region 
Pošembeří a seznámení se s činností MAS.
 
Pro delegaci byl připraven odpolední doprovodný 
program, který jednoznačně ukázal, že se v Pošem-
beří máme čím chlubit. Jako první bod programu 
byla návštěva firmy Bohemia Apple v Tuchorazi, 
která se zaměřuje na pěstování jablek a výrobu 
moštů. Další zastávka byla v obci Břežany II, kde 
jsme navštívili farmu pana Jana Krále a také odby-
tové družstvo Berry, kde se vyrábí Břežanská pá-
lenice. Poslední zastávka nás čekala v Kounickém 
pivovaru. Tady návštěvníci 
mohli zhlédnout technolo-
gii výroby oblíbeného piva 
a přesvědčit se o jeho kva-
litě.
 
Celý den byl pracovní a plný 
otázek a odpovědí, avšak ve 
znamení přátelské atmo-
sféry i poznání. Rumunská 
delegace odjížděla do Prahy 
v podvečerních hodinách 
s úsměvem. Doufáme, že 
v regionu Pošembeří její 
členové nebyli naposledy 
a že to byl první krok k me-

zinárodní spolupráci v oblasti rozvoje venkova na-
šeho regionu pod křídly MAS Region Pošembeří.

Petra Ištvániková, Region Pošembeří o.p.s.

Českobrodský zpravodaj
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V podvečer 20. prosince jsme opět uspořádali naši dnes již tradiční akci „Zpátky do papučí“ letos již s pří-
vlastkem „III.“ Stejně jako v minulých letech byli pozváni naši členové, jejich rodiče a příbuzní a také další 
vzácní hosté, abychom se společně s nimi mohli rozloučit s rokem 2014 a zároveň si připomenout 25 let 
našeho střediska.

Pro děti byl připraven program v podobě her a ru-
kodělných prací, zkrášlování skleniček fixami na 
sklo, či pečení perníčků. Kdo chtěl a splňoval věko-
vý limit, mohl navíc využít služeb skákacího hradu. 
Rodiče se naopak mohli v klidu usadit v kavárně 
v přízemí, kde byla pestrá nabídka nápojů, chlebíč-
ků, či steaků přímo z grilu. Vedle toho si také kaž-
dý návštěvník vyrobil vlastní papuči, kterou nám 
následně propůjčil k vystavení na pódiu v hlavním 
sále.

Po úvodním programu se mohlo přejít k vrcholu 
večera v hlavním sále. Nyní přišly na řadu vyzdobe-
né skleničky. V každé se zapálila svíčka a její hrdý 
majitel si ji odnesl na pódium, a tak se vytvořilo 
příjemné osvětlení pro všechny vystupující.

Nejprve zaznělo několik písní od našich kytaristů. 
Následovala komentovaná prezentace fotek z akcí 
roku 2014. Poté se slova chopili naši starší hosté 
a pronesli každý pár slov jak k minulosti, součas-
nosti, tak i nějaká ta přání do budoucna. Po nich se 
na podiu seřadili oddíloví vedoucí a dostalo se jim 
od Pepy poděkování a dárku za jejich práci. Dárek 

ale čekal i na všechny ostatní, byl jím velký dort 
k našim 25. narozeninám, avšak ještě před jeho 
rozkrojením jsme se všichni společně vyfotili před 
vstupem do kina. No a pak už zbývalo jen dát si po-
slední chlebíček, svařák, najít si své upečené per-
níčky a vyrazit na cestu domů. Přejeme Vám krásný 
a úspěšný rok 2015!

Vojtěch Vyhnal,
skautské středisko Psohlavci 14 Český Brod

Zpátky do papučí III.

Českobrodský zpravodaj
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Neobědvejte 15. 2. doma!

15Ze společnosti

Přijďte do Kounic, kde místní občanské sdružení MEZERA a českobrodská KARAMELA pořádá první Re-
staurant Day. 

Co je Restaurant Day? Jde o festival jídla, který 
umožňuje komukoli otevřít si na jeden den svou 
vlastní restauraci. Začalo to v květnu v roce 2011 
ve Finsku, kdy se v jeden den po celé zemi otevře-
lo 40 jednodenních „restaurací“. Od té doby se již 
fenomén Restaurant Day rozšířil do dalších zemí 
i kontinentů. V České republice se tento den koná 
již pravidelně v Praze, Kopřivnici, Nymburce, Be-
rouně a postupně se přidávají další místa.

Hlavní myšlenkou je podpora komunity; akce není 
nikým řízena „shora“, stojí za ní snaha nadšenců 
a dobrovolníků propojovat lidi a umožnit všem, 

kteří mají rádi jídlo a jeho přípravu, vytvořit si na 
jeden den svou vlastní improvizovanou restauraci 
a pohostit tak své známé nebo kolemjdoucí, ale 
i se pobavit, sdílet nové recepty a zkušenosti.

Restaurant Day se koná čtyřikrát do roka (únor, 
květen, srpen a listopad). Nejbližší termín je nedě-
le 15. února. V tento den vám od 11 hod. deset 
jednodenních restaurací nabídne své osvědčené 
a oblíbené pokrmy v krásných prostorách MEZERY 
Kounice. 

Přijďte si pro informační letáček do Karamely (Krá-
le Jiřího 357) anebo sledujte stránky na Facebooku: 
Restaurant Day Kounice, kam budeme postupně 
přidávat další informace a představovat jednotlivé 
mini-restaurace. Mezera Kounice http://mezera-
kounice.webnode.cz/ a kavárna Karamela www.
karamela.cz.

Petra Schneidrová, Karamela
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Dny otevřených dveří očima studentů

1� Ze společnosti

Před Vánocemi se konaly na SOŠ Český Brod - Liblice dva dny otevřených dveří, které jsme pojali zážitkově 
a tak trochu netradičně. Podíleli se na nich ve velké míře sami studenti, provázeli hosty po škole, připravili 
pro ně občerstvení, vymysleli a vytvořili svou vlastní prezentaci o škole, ale také se podíleli na výzdobě 
interiéru školy. Nyní se s Vámi rády podělíme o naše dojmy z přípravy této akce.

S vánoční výzdobou pomáhalo několik šikovných 
děvčat z druhého ročníku. „Za jak dlouho je den 
otevřených dveří? Za 6 dnů, proč? Už za 6 dnů! 
Musíme nějak vyzdobit školu.“ Tak tato slova pro-
nesla Kateřina Pačesová necelý týden před koná-
ním akce, kdy byla škola vyzdobena ještě podzimní 
tématikou.
 „Po vyučování jsme s Denisou začaly vytvářet vloč-
ky, zvonce a velkého vatového sněhuláka, který se 
nám mimochodem moc povedl. Najednou tu byl 
pátek a my měly vyzdobenou skoro celou školu, už 
chyběly jen nějaké detaily. V den D bylo vše při-
praveno a my byly plné energie. Účast byla docela 
překvapující. Přípravu i samotné dny otevřených 
dveří bych zhodnotila jako povedené.“

Zájemci přicházeli postupně od 14 do 18 hodin 
a získali informace o možnostech studia, o akcích 

školy, o uskutečněných a připravovaných projek-
tech. Zahraniční aktivity představili učitelé jazy-
ků se svými studenty. „Škola očima studentů“ je 
název prezentace našich studentek, kterou si pro 
návštěvníky samy připravily. „Vytvoření samot-
né prezentace nebylo to nejtěžší, co nás čekalo. 
Při prvním našem vystoupení jsme se bály, jak to 
dopadne. Měly jsme obrovskou trému, ale inspi-
rované filmem Krásná pokojská jsme si daly do 
ruky kancelářskou sponku, abychom nervozitu sní-
žily… a ono to opravdu funguje. Podruhé to bylo již 
v pohodě, po trémě ani památka. Překvapilo nás, 
že jsme lidi zaujaly a že se nás i po skončení pre-
zentace dále ptali na to, co je nejvíce zaujalo.“ říká 
Gloriya Andreeva a Nikola Poledná.

Denisu Dvořáčkovou mile překvapilo, co zaslechla 
coby průvodkyně po škole. „Lidem se u nás oprav-
du líbilo, protože tu máme rodinné prostředí. Také 
měli hodně dotazů, hlavně jak tu fungují třídní ko-
lektivy, zda se tu vyskytuje šikana či drogy a zda se 
to řeší. Překvapilo mě, kolik známých lidí se přišlo 
podívat. Mně samotné to také něco dalo, procviči-
la jsem si komunikaci s cizími lidmi.“

Co ještě dodat? Snad jen to, že přišlo více zájemců, 
než jsme všichni očekávali. Velmi nás to potěšilo 
a dodalo nám to tu správnou dávku elánu do dal-
ších akcí, které chystáme pro veřejnost.

Kateřina Pačesová, Gloriya Andreeva, Denisa Dvo-
řáčková, Nikola Poledná, 2. roč. SOŠ Liblice
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Setkání proběhlo 16. prosince odpoledne na SOŠ v Českém Brodě – Liblicích a hned v úvodu je třeba pře-
deslat, že impulsem k tomuto setkání bylo blížící se „dvojvýročí“ událostí, které souvisí s bohatou historií 
liblické školy.

V roce 2016 totiž uplyne neuvěřitelných 130 let 
od založení dvouleté hospodářské školy v Českém 
Brodě a současně 90 let od slavnostního otevření 
nové školní budovy v Liblicích.

V předvánočním čase se tedy sešli pamětníci, pro 
něž škola v Liblicích představuje důležitou součást 
jejich životů, ať už to byli bývalí absolventi, učitelé, 
vychovatelé či ostatní zaměstnanci. 

V příjemné sváteční atmosféře si všichni rádi za-
vzpomínali a oživili často zasuté zážitky. K vyvolání 
starých vzpomínek napomohlo i vystoupení Mgr. 
Jaroslava Korselta, který si pro účastníky setkání 
připravil zajímavou exkurzi do dlouhé historie od-
borného školství v Českém Brodě. Dozvěděli se tak, 
že do úplně prvního ročníku hospodářské školy se 
přihlásilo 13 žáků z nejbližšího okolí a že dvouletý 
zimní cyklus tehdy dokončilo 7 žáků. Velmi je za-
ujala informace o tom, že budova školy otevřená 

v roce 1926 byla ve své době natolik moderní, 
že patřila k nejlepším v tehdejší  Československé 
republice a stala se častým cílem delegací z celé-
ho světa. Přednáška se setkala s velkým ohlasem 
a přinesla mnohé cenné připomínky z řad pamět-
níků. Při prezentování starých fotografií se mnozí 
neubránili dojetí. 

Na závěr bychom chtěli v souvislosti se zmíněnými 
nadcházejícími výročími požádat širší pamětnickou 
veřejnost o poskytnutí jakýchkoli informací o liblic-
ké škole, případně zapůjčení dokumentů, fotogra-
fií či jiných materiálů. V případě zájmu se prosím 
obracejte na ředitele školy Ing. Vladimíra Bareše 
osobně, telefonicky (tel. 321 622 397) nebo e-
mailem reditelna@sosceskybrod.cz. Budeme vám 
vděčni i za sebemenší maličkost a předem děkuje-
me za laskavé příspěvky.

Mgr. Marie Radiměřová

Setkání ve znamení vzpomínek

Koncem roku proběhl v Domově Anna dlouho očekávaný seminář „Geronto – oblek“, který je určený pro 
pracovnice v sociálních službách.

Seminářem nás prováděla výborná lektorka Mgr. An-
drea Tajanovská a po krátkém bloku teorie již násle-
dovala celodenní praktická část. Každá ošetřovatelka 
si mohla vyzkoušet speciálně upravený oblek, který si-
muluje, jak se senior cítí při každodenních činnostech.

Tato vzdělávací akce byla opravdu velkým příno-
sem pro naše pracovnice, které si mohly vyzkoušet 
v praxi, jaké jsou vjemy a pocity starých lidí při chů-
zi, ukládání na lůžko, koupání, krmení, nastupování 
do výtahu, nebo i procházce po zahradě. Fotogra-
fie z tohoto semináře si můžete prohlédnout na  
www.domov-anna.cz.

L. Hovorková,
ředitelka Domova Anna

GERONTO – oblek
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Před poslední adventní nedělí jsme se rozhodli ještě si trochu zpříjemnit předvánoční čas. Vánoční pohád-
ka „Dva sněhuláci a Vánoce“ na nás čekala v kině Svět.

Děti z prvního stupně ZŠ Tyršova, již svátečně nala-
děné a dychtivé po všem, co jen trochu připomíná 
blížící se nadílku, netrpělivě poposedávaly a zvěda-
vě si prohlížely zimou prodchnutou scénu. Netrva-
lo dlouho a přikutálel se první sněhulák a za ním 
hned druhý. Dívám se na první kostým, pochvaluji 
si nápaditost, se kterou byl ušitý a pohledem klou-
žu až k obličeji. A jéje, vždyť to je Smítko! Skřítek 
Smítko se vrátil a pěkně se nám zakulatil. Jedna 
koule, druhá koule, třetí koule a stojí tu ne Smítko, 
ale Kulička. Sněhulák Kulička a má Smítkovy oči. 

Už tento moment mne více přišpendlil do sedadla, 
protože minulé představení, ve kterém nám skřítek 
Smítko ukázal, jak je důležité mít kamaráda a ne-
být sám, se mi velmi líbilo. Nemýlila jsem se, ka-

marád Uhlík, který se přikutálel hned za Kuličkou, 
rozesmál mě i děti. Následovalo půvabné, laskavé 
vyprávění, které opravdu pohladilo na duši.

Dva sněhuláci, kteří mají velké přání vidět „člověčí“ 
Vánoce, zažít tu usměvavou atmosféru, ochutnat 
voňavé cukroví a nadýchanou vánočku a hlavně 
ochránit hospodáře s hospodyní, aby jim tento 
kouzelný čas nikdo nepokazil. Ani čert ne! 

Protože se oba sněhuláčí kluci moc snažili, aby se 
Vánoce povedly a nikdo nebyl smutný, sami si je 
užili, a dokonce si směli vychutnat pravou vánočku 
a potěšit se s vánočním stromečkem. Schopnost 
být vděčný a radovat se z maličkostí, samozřejmost, 
s jakou se dělím o své štěstí a pomáhám  druhým... 

Smítko se vrátil!

Na naší základní škole v Tyršově ulici máme takový zvyk. Před Vánoci a na konci školního roku pořádá 
jedna z devátých tříd sportovní turnaj. Ten vánoční si vzala letos na starost 9. B a vybrala si florbal, stejně 
jako její předchůdci na konci loňského školního roku.

Téměř všechny třídy sestavily družstva po šesti 
hráčích, z nichž musela být alespoň 2 děvčata. 
Ráno 17. prosince se všichni hráči sešli ve sportov-
ní hale TJ Slavoj a dali se do boje. Kdo nehrál, při-
šel fandit své třídě. Funkci rozhodčího si vzaly na 
starost paní učitelky Jana Dušková a Petra Hajdlo-
vá. Nehrající zbytek 9. B se staral o zápis skóre, 
dodržování harmonogramu, měření času, pouš-
tění muziky a psaní diplomů. Hrál každý s každým 
a všichni s maximálním nasazením a po několika 
hodinách bylo po všem.

Vyhrála třída 9. B, ale jako pořádající se jednomy-
slně vítězství vzdala ve prospěch tříd na dalších 
místech. Takže vítězem byl tým třídy 7. A, druzí byli 
hráči 6. B a třetí 7. B. Gratulujeme! Vítězové dostali 
kromě diplomu, medailí a drobných dárků od ředi-
tele školy i dort, který upekla Eliška Doušová z 9. B. 
Asi se jí povedl, protože do deseti minut z něj zbylo 
jen pár drobků na prázdném tácu. Co říct závěrem? 

Všem se sportovní dopoledne líbilo a už se těšíme 
na další turnaj! Možná, že zase ve florbale.

J. Rezek a S. Thomesová, 9. B, ZŠ Tyršova

Vánoční florbalový turnaj 
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V pátek 5. prosince na naší škole proběhla tradiční akce devátých tříd, mikulášská nadílka. Ráno ve tři 
čtvrtě na sedm jsme přišli do školy a začaly velké přípravy. Každý si přinesl svou masku a líčidla, někteří 
z nás přinesli uhlí a brambory pro hříšníky. Maskování probíhalo v klidu. Nakonec vznikla početná skupina 
čertů a andělů, samozřejmě v čele s Mikulášem.

Těsně před odchodem jsme rozdělovali uhlí 
a brambory do pytlíků, abychom měli co dávat 
hříšníkům. Do košíků jsme nasypali bonbóny, které 
nesli andělé pro hodné děti. Čerti vzali pytle, an-
dělé košíky s bonbóny, Mikuláš svou knihu hříchů 
a mohli jsme vyrazit…

První cesta vedla k prvňáčkům a druhákům na škol-
ku. Po cestě jsme potkali prvňáky, kteří šli na tělo-
cvik, dárky tedy dostali jako první. Mezitím druhá 
devítka zamířila na další školní budovu, tzv. radnici. 
Tam navštívili také všechny třídy. Nadělovali jsme 
i na opravdové radnici a setkali se také se starostou 
Jakubem Nekolným. Také jsme zašli do informační-
ho centra, kde jsme dostali malý dárek. 

A pak zpět do školy. Všichni se už těšili. Na druhém 
stupni jsme u každé třídy pořádně zabouchali na 

dveře. Nejdříve vběhli čerti a pak andělé s Miku-
lášem. Čerti nahlíželi do žákovských knížek a podle 
„zásluh“ nadělovali. Zlobivé žáky přečetl ze své kni-
hy hříchů Mikuláš. Za trest museli zazpívat nějakou 
písničku, aby je čerti neodnesli. Pilným dětem roz-
dali andělé bonbóny. 

Nakonec jsme navštívili babičky a dědečky v penzi-
onu Anna. Tam jsme se rozdělili do skupin: Mikuláš, 
andělé a pár čertů z obou tříd prošli všechny poko-
je. A ostatní zůstali v hale a čekali na ně. Babičkám 
i dědečkům jsme předali připravené mikulášské 
nadílky a trošku jim zpestřili den. Všichni jsme si 
nadílku užili!

K. Adamová, 9. A, ZŠ Tyršova

Mikuláš

to všechno, ještě protkané zazpívanými koledami, 
ale i laskavým humorem, bylo to postrčení, které 
mne vedlo k napsání této pochvaly.
Liduščino divadlo z Prahy mě prostě opět nezkla-
malo a dle reakcí dětí zakotvilo i u nich v srdíčku. 

Cestou zpátky do školy jsme si zazpívali pod vánoč-
ním stromem a prohlédli si zdařilou výstavu česko-
brodské ZŠ a PrŠ „Vánoční čas očima dětí“, v galerii 
Šatlava. Byl to pěkný den.

Mgr. M. Kemrová, ZŠ Tyršova
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Taizé v Brodě

„Praha je zas plná mladých, který sem přijeli dělat na Silvestra pěknej vyrvál,“ zaslechli jsme na sklonku 
roku ve vlaku z Masaryčky do Brodu.

Praha však byla naplněná také více jak 30 tisíci lidí 
docela mírumilovných. Hostila totiž po více jak 
20 letech Evropské setkání mladých inspirované 
komunitou duchovního hnutí Taizé. Myšlenkou 
zakladatele hnutí bratra Rogera byla komunikace 
mladých napříč vyznáními, světadíly a sociálními 
skupinami, které dospělo k pravidelnému pořá-
dání poutí důvěry na zemi. Jádro této ekumenic-
ké komunity tvoří více jak 100 bratří z více jak 25 
národů, kteří se na jihu Burgundska snaží o život 
v prostotě, obživu svou vlastní prací a každodenní 
tři společné modlitby tam provázejí i charakteris-
tické opakující se rozjímavé zpěvy.

Část starších účastníků vzpomínala také na ob-
dobné pražské setkání na počátku devadesátých 
let, které bylo naplněné atmosférou čerstvě na-
byté svobody. Mladí měli širokou nabídku účasti 
na setkáních a workshopech v Praze. Jedním z té-
mat bylo hledání odpovědi jak se stát či zůstat solí 
země. Dále byla k výběru např. Věda a víra, Hledání 
víry v současných filmech, Víra a nevíra (z našich 
pochybností a strachů k setkání s Bohem), Boj 
s chudobou, Jak chránit společně práva menšin, 
Zapojení lidí s postižením do společnosti, Dopro-
vázení umírajících, Má mír budoucnost, Vstříc hu-
mánnější ekonomii a společnosti a řada dalších. 

Součástí programu bylo také poznávání života 
v místních společenstvích. 55 mladých poutníků 
tak našlo dočasný domov v deseti rodinách z Bro-
du a blízkého okolí. Dopravu nám již od ponděl-
ního rána mírně komplikoval čerstvě napadlý sníh. 
Auta protestovala, ale naši hosté z jižních krajin 

byli upřímně fascinováni. Třikrát o půl deváté 
jsme se mohli společně sejít na ranním rozjímá-
ní u sv. Gotharda. Zpěvy jsme se snažili obohatit 
o instrumentální doprovod, což bylo občas docela 
dobrodružné. Potom jsme zamířili k dialogu v me-
zinárodních skupinkách v centru Oranžová zahra-
da. Nejvíc přátel k nám dorazilo z Polska a Itálie, 
ale také z Litvy a Albánie. Farní Silvestr se tak po 
příjezdu kamarádů z pražského programu zejména 
přítomností jižních národů proměnil v poměrně 
temperamentní zábavu. Připravená představení 
národů se proto odložila až na Nový rok před oběd, 
který byl podáván v hostitelských rodinách.

Příjemně překvapený ač zprvu vyděšený organi-
zační team je na pokraji rozhodnutí vydat se příští 
rok na další ročník setkání tentokrát ve slunné Va-
lencii.

Aleš Kašpar, Klára Šarochová, Jan Kašpar
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�1Ze společnosti

Nikdo nikdy neví, kdy se může jeho život zvrtnout, kdy bude potřebovat pomoc s řešením nějaké životní 
situace, kterou třeba sám neumí zvládnout. Existuje řada institucí, které umí pomoci různé situace řešit 
a jedna z nich je Poradna pro rodiny Občanského sdružení LECCOS v Českém Brodě, kde pracuje sociální 
pracovnice Bc. Dana Zahradníčková, DiS. Pro přiblížení práce poradny jsem položila pár otázek.

Jak vlastně poradna v Českém Brodě vznikla?
Vznikla díky O. s. LECCOS v listopadu 2012 v rám-
ci registrované sociální služby Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, který v současné době 
podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Komu je poradna určena?
Naším hlavním cílem je pomáhat lidem v životní 
tísni, poskytujeme základní sociální poradenství. 
Naše cílová skupina pro Český Brod a okolí jsou ro-
diny s dětmi do 26 let. Poradna je pracoviště, které 
poskytuje sociální poradenství jako formu pomoci 
lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, ro-
dinné či životní situaci, kterou nedokáží sami zvlád-
nout.  Poradenství vychází z individuálně určených 
potřeb uživatelů a s využitím vlastních možností 
usiluje o obnovení jejich kvality života. Služby, kte-
ré Poradna poskytuje, jsou bezplatné a mohou být 
i anonymní. 

Můžete nám svoji práci přiblížit?
Poradna není institucí státní správy, ale poskyto-
vatelem sociálních služeb. Vyskytne-li se v rodině 
problém, podle jeho povahy navrhujeme možné 
varianty k jeho řešení. Zájemce o službu si sám 
určí, jakým způsobem bude spolupráce probíhat 
a jak využije naši podporu. V rámci sociálně akti-
vizačních služeb pro rodiny s dětmi poskytujeme 
i tzv. terénní služby – spolupráce s rodinou v je-
jím přirozeném prostředí (doma). Službu posky-
tují momentálně tři zaměstnanci, kteří podporují 
průměrně  12 - 15 rodin. Společně s klienty spolu-
pracujeme i s dalšími institucemi, např. se školou  
- s učiteli, se kterými konzultujeme problémy dětí 
školou povinných, s úřadem práce – při hledání za-
městnání atd.

Návštěva poradny je bez objednání a opravdu ře-
šíte třeba jen radu? 
Naše dveře jsou otevřené všem, kteří mají pocit, že 
radu či pomoc potřebují. Když nás klient navštíví, 
vyslechneme ho a poradíme.  Vyžaduje-li problém 

specializovanou odbornou pomoc, doporučíme 
vhodného specialistu z jiné poradny či organizace 
v okolí. Spolupracujeme s dalšími poskytovateli, 
kteří nabízejí bezplatné služby v oblasti financí či ob-
čanského práva, např.  Občanská poradna v Kolíně, 
Čelákovicích, Nymburce nebo Brandýse n. Labem.

Služba je opravdu dostupná všem, kteří pomoc 
hledají a potřebují. Často řešíme rozmanité věci 
z běžného života, například s mladými lidmi pomoc 
při hledání bydlení, vyřizování státních sociálních 
dávek nebo třeba vysvětlujeme, proč na dávky kli-
ent nedosáhl. Stačí se nestydět, že něco neumím 
řešit a přijít požádat o pomoc. Samozřejmě při 
složitějším problému je lépe se předem objednat, 
aby byl dostatek času na řešení, protože v poslední 
době klienti přibývají a problémů je hodně. Děkuji 
za rozhovor.

Poradna pro rodiny kontakt: Dana Zahradníčko-
vá, DiS., tel. 604 887 935, e-mail: rodiny@leccos.
cz, úterý 8.30 – 13.00, středa 8.30 – 12.00, 13.00 
– 16.00 a pátek 8.30 – 13.00 hodin. Suvorovova 
1377, Český Brod (1. patro).

Zdenka Bočková, IC Český Brod

Pomoc v nouzi
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Dva tovaryši

�� Ze společnosti

„Lucko, no tak Lucko, kde seš?“ „Co se děje?“ „Zapomněla jsi, dneska tu mají vystoupit děti z dramatického 
kroužku s pohádkou Dva tovaryši.“ „Tak to jsem moc ráda, že jsem to nezaspala.“

Tak asi nějak takhle nás před koncem loňského 
roku uvedly Kája s Luckou, spolužačky ze 7. B. Po-
prvé to bylo na konci listopadu na již tradičním Dni 
otevřených dveří naší školy. V prosinci pak násle-
dovala další tři divadelní představení. S naším ko-
čovným divadlem jsme navštívili obě českobrodské 
mateřské školy, a ani letos jsme nemohli zapome-
nout  na seniory  z Penzionu Anna.

Musíme s potěšením říci, že jak malí, tak i dříve naroze-
ní diváci byli doslova vtaženi do děje a přáli chudému 

a poctivému tovaryši Jožinovi, aby získal srdce krásné 
princezny a naopak chamtivý a zlý tovaryš Vincek byl 
po zásluze za svou lakotu potrestán. Nesmíme zapome-
nout ani na ostatní herce, kteří se se svými rolemi čertů, 
čarodějnic, krále a princezny vypořádali na jedničku.

Ještě jednou děkujeme za moc milá přijetí, a jak 
jsme slíbili na konci našeho představení: „Kouzla, 
čáry nechme stranou a někdy příště na shledanou.“

Renata Šaldová, ZŠ Žitomířská

Otázka, kterou se každý rok zabývají tisíce žáků devátých tříd na základních školách. Ani na základní škole 
v Tyršově ulici to není jiné.

Už od září přemýšlíme, jakou školu si vybrat a jaké po-
volání pro nás bude vhodné. Většina z nás už navštívila 
dny otevřených dveří na různých středních školách. 
V prosinci jsme navštívili Informační centrum pro mlá-
dež v Českém Brodě (ICM), kde nás místostarosta Pa-
vel Janík seznámil s projektem informačního systému, 
který se zabývá uplatněním absolventů na trhu práce. 
Také jsme si v počítačové učebně ICM vyhledávali infor-
mace o školách a zvažovali dopravní dostupnost škol.

Začátkem prosince jsme se vydali do Kolína na úřad 
práce, kde existuje poradna pro výběr povolání. Ná-
vštěva nám měla napovědět, jakým směrem se dále 
vydat při volbě budoucího povolání. Zde nás uvítala 
paní Špinková, která nás informovala o možnostech 
studia na středních školách a učilištích. Představila 

Atlas školství a poradila, jak se v něm orientovat. Měli 
jsme možnost nahlédnout do šanonů s náplní práce 
jednotlivých profesí. Nakonec nám bylo nabídnuto 
vyzkoušet si osobnostní testy, které by mohly pomo-
ci při výběru vhodného oboru. Výsledkem testu bylo 
grafické znázornění schopností, detailní rozpis tří nej-
výraznějších schopností a doporučené povolání. Bylo 
zajímavé, že některým žákům vyšly předpoklady ve 
shodě s tím, co si plánují, některým právě naopak. 

Takže máme o čem přemýšlet… přihlášky na střed-
ní školy se odesílají v březnu 2015. Doufáme, že 
většina z nás se rozhodne správně a vybere si ško-
lu, která nás bude bavit.

J. Rotrekl, 9. B, ZŠ Tyršova

Kam na školu?
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�3Sport

V jarní části sezony 2013/2014 vyhrála družstva starších žáků (U15) a mladších dorostenců (U17) krajské 
přebory a poté, již ve spojeném družstvu, hráči postoupili v kvalifikaci do ligy mladšího dorostu sezony 
2014/2015, když postupně vyřadili tým Jindřichova Hradce a poté i Šumperka.

Dále měl českobrodský basketbal zastoupení v sou-
těžích mladších (U12) a nejmladších (U11) minižáků 
a to shodně v průběhu celého kalendářního roku. 
Děti procházejí soutěžemi se střídavými úspěchy, 
ale v tomto věku je nejdůležitější, aby je basketbal 
bavil, a to se díky trenérům z řad rodičů zdá se daří. 
Rád bych poděkoval všem rodičům, bez jejichž pod-
pory by se úspěšné fungování družstev neobešlo!

Družstvo mužů prošlo generační výměnou, proto-
že značná část dlouholetých hráčů ukončila aktivní 
činnost. Více než polovina týmu se nyní rekrutuje 
z dorosteneckých týmů a dosud je v dorosteneckém 
věku (U19). Tým mužů hraje krajský přebor druhé 
třídy a v prosinci se po dlouhé době dočkal dvou 
domácích vítězství: nad Brandýsem B a nad týmem 
Kralup.
 
Mezi týmy z daleko větších měst se 5 vítězství mlad-
ších dorostenců v průběhu podzimu v dorostenecké 
lize U17 dá rovněž považovat za dobrý výkon. Týmu 
se podařilo porazit dokonce na hřišti soupeře týmy 
Kladna, Sokola Pražského B a BK Tábor, doma pak 
porazilo tým Tigers Českých Budějovic a Slunety Ústí 
nad Labem.

Velmi dobře se podařilo hlavně díky trojici rodičů 
Petr Fischer, Petr Fořt a Marek Šťastný zorganizovat 
i zářijový nábor do přípravného družstva nejmen-
ších dětí. Družstvo trénuje 2x týdně a je v něm nyní 
26 dívek a chlapců ve věku 7 - 10 let.

Ve výčtu není možné opomenout družstvo rekreač-
ního basketbalu (pro starší a pokročilé, jak praví roz-
pis na www stránce klubu ročníky 1900 a mladší). 
Družstvo se i letos scházelo ve svůj pravidelný čas 
a úvodní sportovní výkony doplňovalo poté vhod-
ným pitným režimem.

I v letošním roce mládežnická družstva trénovala 
s metodickou podporou specialistů BCM Nymburk 
a většina jejich členů si užila letní soustředění. V lé-
tě zároveň českobrodský basketbal získal z družstva 

mladších dorostenců pět nových licencovaných roz-
hodčích. V příštím roce se těšíme hlavně na jarní 
kvalifikaci o ligu staršího dorostu, letní soustředění 
a na to, že i děti ze současné přípravky se zapojí do 
soutěže nejmladších minižáků. 

Velký dík za rozvoj basketbalu v našem městě patří 
na prvním místě dobrovolným trenérům z řad ro-
dičů, nyní nejdéle sloužícímu Janu Benákovi, Pavlu 
Holoubkovi, Jakubu Nekolnému a Petru Fischerovi. 
Pokud spočítáme celou sezonu, stráví každý trenér 
s dětmi v rámci pravidelné celoroční činnosti 250 - 
300 hodin. Podobný rozsah práce odvádějí i trenéři, 
nerodiče. Zde bych rád poděkoval zejména Michalu 
Kociánovi za velmi kvalitní přípravu a vedení týmu 
dorostenců v rámci ligy U17. 

Je třeba zmínit i rozsáhlou pomoc Martina Duška, 
který se m.j. jako trenér mládeže účastní každoroč-
ně od roku 2008 letních soustředění a od sezony 
2014/2015 si přibral i starost o zajištění fungování 
družstva mužů.

Za finanční podporu pravidelné práce s dětmi a mlá-
deží bych rád poděkoval Městu Český Brod, firmě 
BEK i narůstajícímu počtu drobnějších sponzorů 
z řad rodičů a dospělých hráčů.

Věřme, že i rok 2015 se nám basketbalově vydaří!

Stanislav Šaroch, oddíl basketbalu TJ Slavoj Český 
Brod a BK Český Brod

Basketbal v Českém Brodě ve své 82. sezoně zažil úspěšný rok! 
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�� Sport

V neděli 21. prosince uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod již 22. ročník silničního běhu na 10 
kilometrů „Českobrodská vánoční desítka“, který se konal i díky finančnímu příspěvku města Český Brod.

V den zimního slunovratu se na startovní čáru zá-
vodu u Podviničního rybníka postavilo 210 běžců 
- 164 mužů a 46 žen, čímž byl vytvořen nový účast-
nický rekord. Bylo zataženo, teplota vzduchu 5 °C 
a foukal nepříjemný západní vítr 7 m/s. V 10:30 
hodin zazněl startovní výstřel a běžci se vydali po 
silničce, pozvolna stoupající údolím potoka Šem-
bery, na obrátku v Dolánkách a po stejné trase se 
pak vrátili do cíle u autokempu.

Cílem jako první, v čase 32:19 min., proběhl Saji 
Abdelkabir (Itálie - Salsonaggiore) před Lukášem 
Pomezným (Atletika Písek), loňským vítězem Mila-
nem Janouškem (TJ Sokol Kolín - atletika), vítězem 
kategorie „čtyřicátníků“ Serbessa Mulugeta (Týn 
nad Vltavou, původem z Etiopie) a Martinem Olša-
nem (Realiz sport team Praha). 

V kategorii „padesátníků“ zvítězil další cizinec, Ukra-
jinec Viktor Petronjuk (TJ ČZU Praha), který v 54 le-
tech zdolal trasu závodu za 36:53 min. Mezi ženami 
zvítězila Jitka Šimáková (Energy team Říčany) s ča-
sem 37:43 min., před Janou Klimešovou (USK Praha) 

a Zuzanou Rusínovou (USK Provod Ústí nad Labem).

Vedle rekordní účasti a mezinárodní účasti potěšilo 
i početné zastoupení běžců z Českého Brodu a jeho 
blízkého okolí. Celkem 14 běžců bylo z města a dal-
ších 21 běžců z okruhu do 10 km od města. Z Čes-
kobroďáků byl nejrychlejší Dominik Skála s časem 
40:09 min. Z běžců z blízkého okolí se vyznamenal 
Miroslav Říha ze Sokola Sadská, který zvítězil v ka-
tegorii „šedesátníků“ – v 69 letech, jako nejstarší 
v kategorii, zaběhl čas 45:12 min.

Po doběhnutí se závodníci v jídelně autokempu 
občerstvili tradičním domácím perníkem a horkým 
čajem, který si dle přání mohli ochutit rumem. 
Krátce po poledni proběhlo vyhlášení výsledků. 
Finanční ceny byly předány nejrychlejším pěti běž-
cům v celkovém pořadí mužů a prvním třem běž-
kyním v celkovém pořadí žen. Chvíle slávy si pak na 
stupních vítězů vychutnali i nejrychlejší závodníci 
v pěti kategoriích mužů a třech kategoriích žen.  
Věcné ceny, včetně malovaného pamětního hrnku 
závodu, obdrželo prvních pět mužů v kategorii do 
39 let a nejlepší tři běžci v každé z ostatních ka-
tegorií. Kompletní výsledky a fotografie ze závodu 
jsou umístěny na www.triathloncb.ic.cz.

Ing. Václav Čokrt 

Českobrodská vánoční desítka měla letos rekordní účast
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Českobrodská atletika v roce 2014
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Začátkem ledna 2014 se konaly v Praze na Strahově krajské halové přebory jednotlivců. Zde žactvo vybo-
jovalo osm medailí, na zlato dosáhl mladší žák Marek Svatoš ve skoku vysokém a ve vrhu 3kg koulí a starší 
žák Matěj Veselý ve vrhu 4kg koulí.

V loňském roce též začal oddíl pořádat pod pat-
ronací Města Český Brod veřejné atletické závody 
v Kryté běžecké dráze (KBD). Uspořádali jsme cel-
kem šest závodů v běhu na 60 m, běhu překážko-
vém na 60 m, skoku dalekém a skoku vysokém. Na 
závody jezdí závodníci z Prahy, Nymburka, Kolína, 
Staré Boleslavi, Kladna, Litoměřic, Jablonce, Čelá-
kovic, Neratovic, Klatov, Blatné, Vlašimi ale i nere-
gistrovaní atleti z blízkého okolí. V běhu na 60 m 
bývá až 100 startujících. Nejstarší závodník je ro-
zený 1935 a nejmladší 2010. Mimo těchto závodů 
pořádal oddíl v KBD závody atletických přípravek 
z Čáslavi, Kolína a Nymburka.

Halové mistrovství ČR se konalo v Jablonci nad 
Nisou za účasti našich žáků, Matěje Veselého a To-
máše Martínka, kteří skončili shodně na 8. místě 
ve vrhu koulí a v běhu na 800 m. Krajského přebo-
ru žactva na dráze ve Vlašimi, kde byla konkuren-
ce mnohem větší než na halovém přeboru, bylo 
vybojováno rovněž osm medailí. Na zlato dosáhl 
Matěj Veselý ve vrhu 4kg koulí. Po soustředění 
oddílu, se mladší žák Filip Klokočník, ročník 2002, 
zúčastnil mezinárodních atletických závodů v Br-
ně, kde obsadil v běhu na 60 m 2. místo a dosáhl 
času 8.18 sec. a ve skoku dalekém obsadil 5. místo 
výkonem 4,82 m.

Na mistrovství ČR žactva na dráze skončil Matěj Ve-
selý na 14. místě ve vrhu 4kg koulí, a Tomáš Martí-
nek doběhnul na 6. místě v běhu na 3000 m v čase 
9:55,61 min. a 3. místě v běhu na 1500 m v čase 
4:25,74 min. Na stupních vítězů jej dekoroval bý-

valý desetibojař a současně hlavní trenér atletiky 
ČR Tomáš Dvořák.

V soutěži družstev se v oblastním přeboru umísti-
li muži opakovaně na 1. místě a ženy na 3. místě. 
V roce 2014 přestoupili do 1. ligového družstva 
Staré Boleslavi čtyři závodníci, kteří začínali s atle-
tikou v Českém Brodě. Za toto družstvo též závodí 
náš odchovanec Jan Tesař člen reprezentačního 
družstva ČR. Družstvo přípravky se ve Středočes-
kém kraji umístilo na 8. místě v celkové konkurenci 
26 družstev.

Mgr. Stanislav Kosík, trenér atletiky
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Každý rok si klademe za cíl připravit nové aktivity tak, abychom nádherný sportovní areál Na Kutilce zpří-
stupnili široké veřejnosti. Jedině plná lidí bude Kutilka opravdu „žít“. Tak co vás letos čeká?

V zimě se areál historicky moc nevyužíval, to jsme 
se rozhodli změnit, když jsme vybudovali tělocvič-
nu. Téměř každý den si můžete přijít zacvičit a sho-
dit tak nějaké to „vánoční“ kilo navíc. Po úspěšném 
letním cyklu příměstských táborů jsme se rozhodli 
připravit „Cestu za pokladem“ – příměstský tábor 
na jarní prázdniny. Měl by být alternativou pro ro-
diče, kteří si nemohou vzít dovolenou a odjet s dět-
mi na hory. Mottem je opět osvědčené „Pojď se 
hýbat, pojď si hrát, s námi se tu budeš smát!“ Po-
kud počasí bude svolné a nadělí nám nějaký sníh, 
budeme ho hojně využívat. A pokud bude zase jen 
bláto, určitě si děti pohyb venku užijí i bez něj.

Na jaře se opět naplno rozjedou fotbalové soutěže. 
Naše áčko se bude snažit uhájit pozici v divizním 
fotbalu. Věříme, že to posílený tým zvládne a že 
se vám bude fotbal opět líbit. Béčko a dorost mají 
úplně jiné starosti. Oba týmy vedou tabulku, takže 
se budou snažit první místo potvrdit i po jarní části 
soutěže. 

V květnu nás čeká tradiční série Májových turnajů 
pro děti z fotbalových přípravek. V červnu navazují 

turnaje žáků a tradiční fotbalové rozlučky, sezónu 
je třeba „řádně“ ukončit.

V červenci se můžete těšit na několik turnusů pří-
městských táborů, i zde pro vás připravujeme no-
vinky. Pohyb doplníme také o přírodovědecké bá-
dání, děti si toho možná ani nevšimnou, ale určitě 
se dozví mnoho zajímavých nových poznatků.

V září bude „Kutilka v pohybu“, opět týden po 
posvícení v neděli odpoledne budou připraveny 
sportovní aktivity pro celé rodiny. I zde chystáme 
novinky, snad je oceníte.

A to určitě nebude vše, co vás letos čeká. Bude-
me rádi, když se s vámi na Kutilce setkáme! Větší 
množství aktivit nám umožňuje mimo jiné lepší 
vybavení a zabezpečení areálu. V loňském roce 
se podařilo díky podpoře města Český Brod  are-
ál z části oplotit a zrekultivovat.  Za tuto podporu 
velmi děkujeme!

Iveta Librová

Na co se můžeme těšit letos na Kutilce?
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Od českobrodského oddílu nohejbalu, zejména od družstva žen, jsme zvyklí na úspěchy v českých i me-
zinárodních soutěžích. V závěru roku ale do sbírky trofejí přibyly dvě netradiční. 2. místo na mistrovství 
republiky mužů v singlu a vítězství v anketě nejlepší nohejbalistka roku. Požádala jsem Jana Sýkoru a Lenku 
Cibulkovou, majitele trofejí, zda-li by neudělali vzájemný minirozhovor, který vám nyní předkládám.

Je pro tebe 2. místo na MČR v singlech mužů nej-
větším dosavadním úspěchem? Mohl bys nám 
přiblížit cestu za titulem vicemistra?
Ano, tato medaile je určitě mým dosavadním nej-
větším úspěchem v mužské kategorii. Během dne 
jsem musel porazit řadu vynikajících extraligových 
hráčů. Ve čtyřčlenné skupině jsem se potkal s Ven-
cou Kadeřábkem (SK Šacung Benešov), kterého 
jsem dokázal snad poprvé porazit. V osmifinále 
jsem narazil na týmového kolegu Vildu Ungerman-
na a po setech 10:6 a 10:9 jsem se dostal mezi 
nejlepších osm hráčů. Zde mi los přiřadil houžev-
natého hráče Milana Smolu (AC Zruč Senec hra-
jící 1. ligu). Po lehce vyhraném prvním setu jsem 
v druhém setu prohrával 7:9. Za tohoto stavu se mi 
povedlo dvakrát zaskočit protihráče dobře umístě-
ným podáním a za stavu 9:9 jsem po chybě pro-
tihráče proměnil mečbol. V semifinále jsem před-
váděl nejlepší nohejbal dne. Jakub Mrákava (SDS 
EXMOST Modřice) nenašel na moji bezchybnou 
ofenzivní hru protizbraň, a tak po setech 10:5, 10:8 
jsem byl ve finále, kde na mě čekal Ondřej Vít (SKN 
Žatec). V prvním setu jsem si nedokázal přijmout 
výborné Ondrovo podání, a tak se po výsledku 
4:10 měnily strany. V druhém setu jsem zlepšil svo-
ji hru a k tomu protihráč přidal pár nevynucených 
chyb a zrodil se výsledek 10:6. Ve třetím setu jsem 
udělal 2 nevynucené chyby a titul Mistra republiky 
mi propadl mezi prsty.  

Jaké cíle si dává družstvo mužů v další extraligové 
sezóně?
Do zimní přípravy jsme nastoupili omlazeni o Jo-
sefa Líbala a Davida Symerského, navíc tým posílí 
Ladislav Štěpař z týmu Šacung Benešov, a po roční 
pauze se vrací Jan Cmíral. Věřím, že se oproti mi-
nulému ročníku výrazně zlepší úroveň tréninků 
a přístup hráčů k nejvyšší soutěži. Tým opouští 
Vilda Ungermann, kterého bude těžké nahradit. 
Doufám, že dravé mládí dokáže svou bojovností 
potrápit každého soupeře a povede se nám soutěž 
zachránit i pro další rok. 

Jak si vážíš ocenění nejlepší hráčky roku? 
Samozřejmě mě to těší. Cením si ale hlavně toho, 
že v první desítce nejlépe hodnocených nohejba-
listek jich za rok 2014 bylo sedm z Českého Brodu. 
Je skvělé, že mohu trénovat v nejlepším týmu v re-
publice.

Jaký bude tvůj sportovní rok 2015? 
Na chvíli jsem kvůli zdravotním problémům vy-
nechala tréninky, tak doufám, že se brzy připojím 
k zimní přípravě v hale. Na konci dubna začíná 
liga, po letních prázdninách přijde mistrovství re-
publiky a v listopadu nás čeká mistrovství světa 
v Nymburce. Ambice máme samozřejmě vysoké 
jako každý rok.

Kristýna Šílová, PR manažerka

Úspěchy na závěr roku
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Do nového roku hlavně hodně zdraví! 

30 Sport

Právě uplynulý rok 2014 můžeme v našem klubu TJ Liblice hodnotit jako úspěšný a pozitivní. Ať co se týče 
sportovní, tak i mimo sportovní stránky. Sezóna, která skončila v létě, pro nás dopadla dobře.

Muži i dorostenci se s přehledem udrželi jako no-
váčkové ve svých krajských soutěžích a nakonec 
skončili v polovině tabulky. Rezervní tým dokonce 
vybojoval druhé místo ve své třídě a postoupil do 
III. Třídy. Naše nejmladší družstva si vedla se stří-
davými úspěchy, ale to jim nepokazilo radost a ná-
boj ze hry. Momentálně jsme v půlce nové sezóny, 
a i když se nám do ní nepodařilo vstoupit úplně 
úspěšně, tak jsou obě družstva dospělých v horní 
části tabulky. 

Ale abychom nebyli jen pozitivní, tak mládežnická 
družstva nemají momentálně úplně dobré výsled-
ky, ale o to více na sobě chtějí všichni pracovat 
a zlepšovat se. Ono u těch nejmenších nejde ani 
tak o ty výsledky, ale právě o tu chuť se zlepšovat, 
pracovat na sobě a hlavně se sportem bavit.
 
Minulý rok jsme také uspo-
řádali další ročník dětského 
dne. Sice díky počasí nedo-
razilo tolik dětí jako rok před-
chozí, ale i tak si to všichni 
užili a již se těšíme na další 
ročník. V posledním roce 
jsme se věnovali i dalšímu 
rozvoji našeho areálu. Přes 
léto se nám podařilo zvelebit 
trávník, natřít brankové kon-
strukce a zábrany za bran-
kami, opravit vstupní bránu 
do areálu a omítky kabin. 
To vše by se nepodařilo bez 
velké podpory našich členů, 

sponzorů a hlavně Města Český Brod a MAS Po-
šembeří. 

Pokud Vás zaujaly naše aktivity a máte zájem se za-
řadit mezi sponzory a podpořit tak naši činnost, ať 
už finančně nebo materiálně, tak Vás rádi uvítáme 
ve svých řadách. Všechny informace o klubu nalez-
nete na fkliblice.cesbrod.cz. 

Do nového roku přejeme všem našim členům, fa-
nouškům ale i ostatním jen to nejlepší, spoustu 
štěstí a úspěchů a hlavně to nejdůležitější pro nás 
sportovce, hodně zdraví!

Jiří Pospíchal,
vedoucí TJ Liblice
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Ochotnické divadlo má v Čechách dlouholetou tradici. Hrálo se snad v každé větší vesnici i městě. Ochot-
nické spolky byly u Sokolských jednot, Osvětových besed a různých jiných spolků. V některých městech bylo 
ochotnických spolků i několik. V padesátých letech minulého století bylo jen na bývalém českobrodském 
okrese více než třicet sborů.

Nejinak tomu bylo i v Českém Brodě. V roce 1942 
byl založen Divadelní spolek J. K. Tyl. U jeho zalo-
žení byli tenkrát: Marie Rusová, Otýlie Zvěřinová, 
František Černoch, Ladislav Kořínek, Přemysl Fořt, 
Miluše Fořtová, Hana Sochorová, Jindřich Třeštík, 
Oldřich Suchánek, František Kadeřábek a mnozí 
další. Dočetla jsem se, že soubor hrál v divadelním 
sále U slunce, což byla restaurace proti kinu Svět. 

Jedna z posledních her, kterou spolek U slunce hrál, 
byla Charleyova teta. Bylo to kolem roku 1951, tedy 
v době, kdy už vládnoucí strana likvidovala všechnu 
spolkovou činnost. Tak skončilo divadlo U slunce 
a trvalo několik let, než herec a režisér Karel Hladík 
dal znovu dohromady partu ochotníků a začali hrát 
v sokolovně a později v Divadle J. K. Tyl. 

Karel Hladík přivedl v roce 1955 do souboru J. K. 
Tyl několik zapálených ochotníků a mezi nimi i Ru-
dolfa Ferbse, který zpíval v operetě Podskalák, pak 
následovala Fidlovačka, Třetí přání, Moudrá ševco-
vá, Popelka a další… položila jsem panu Ferbsovi 
několik otázek.

Můžete čtenářům přiblížit činnost souboru?
Na začátku povídání o ochotnickém divadle v Čes-
kém Brodě musím připomenout, že ochotnické 
divadlo se zde začalo hrát už v roce 1864. V roce 
1894 byl vydán Almanach divadelních 
ochotníků k 25. výročí trvání spolku. 
V roce 1942 byl založen Divadelní spolek 
J. K. Tyl. V kronice, která se z té doby za-
chovala je 98 jmen a fotografií členů sou-
boru. Zásluhou pana Hladíka byla v roce 
1955 činnost ochotnického souboru ob-
novena. Velké hry, jako Podskalák, Fid-
lovačka, Půlnoční mše, Manon Lescaut 
nebo Strakonický dudák jsme hráli v So-
kolovně. Pohádky nebo hry s menším 
obsazením jsme hráli v divadelním sále 
hostince U Güntnerů, kde potom působi-
lo Divadlo pro 116. My jsme v roce 1962 

přestavěli tehdejší loutkovou scénu v Kollárově uli-
ci a až do roku 1992 jsme hráli zde.

Divadelní soubor je živý, neustále se měnící orga-
nismus. Kolik lidí se přibližně v souboru za dobu 
jeho existence vystřídalo?
Za těch téměř čtyřicet let, co jsem v souboru pů-
sobil, se zde vystřídalo snad několik stovek členů. 

Vzpomínky na Divadelní spolek J. K. Tyl

J. Mantoan, M. Beranová

F. Kadeřábek, O. Vedralová, A. Ferbsová, I. Wretzel, 
I. Rajchrtová, S. Wretzelová, S. Padevětová -dole- R. Ferbs, 
M. Rusová, J. Ferbsová
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Vždyť třeba ve Strakonickém dudákovi bylo okolo 
šedesáti účinkujících.
 
Kolik představení jste na vrcholu estrádní činnosti 
ročně odehráli?
Když jsem si dělal takovou malou inventuru pro 
své Vzpomínky na J. K. Tyl, došel jsem 
k tomu, že jsme v Divadle J. K. Tyl ode-
hráli více než 370 představení. V divadle 
bylo 150 míst. Pokud budu počítat, že 
na každém představení bylo 120 diváků, 
tak nás vidělo skoro 45.000 lidí. Jen pro 
představu, v sezoně 1974 - 75 jsme ode-
hráli celkem 56 představení. Z toho 34 
pro děti, 3 pro dospělé, 6 pořadů Divadla 
hudby a 13 estrád.

Které hry měly největší úspěch? 
Těžko odpovědět na to, které hry byly 
nejúspěšnější. Určitě to byla Fidlovač-
ka, kterou jsme hráli několikrát ve vy-
prodané sokolovně, ve Viticích, Kostel-
ci nad Č. lesy. Dále to byl Strakonický 
dudák, kde bylo šedesát účinkujících 
včetně orchestru. Pokud budu posuzo-
vat úspěšnost podle počtu odehraných 
představení, musím zmínit Balíček sta-
rých písniček, který jsme opakovali 11x 
za vyprodaného divadla. Dále musím 
zmínit Výtečníky, které jsme měli na 
repertoáru 3x a odehráli jsme alespoň 
20 představení. Asi nejúspěšnější hrou 
pak byla Nejkrásnější válka, která se 
hrála celkem 21x. Z pohádek to byla 
veršovaná pohádka Princezna se zlatou 
hvězdou na čele.

Kde všude jste kromě Českého Brodu 
hráli?
Než jsme měli své vlastní divadlo, s kaž-
dou hrou jsme jezdili i po okolních ob-
cích. Naší pravidelnou štací byly Vitice, 
Plicní léčebna v Kostelci, Chrášťany, 
Chrást, ale i Černé Voděrady nebo Tře-
bestovice. Svatbu sňatkového podvodní-
ka jsme hráli v přírodním divadle v Lysé 
nad Labem a Estrádu jsme dělali na sjez-
du rodáků v Kozojedech na fotbalovém 
hřišti, kde bylo přes 700 diváků.

Na závěr našeho povídání bych chtěl nově tvoří-
címu se souboru Tylka popřát hodně úspěchů! Ať 
pokračují v činnosti, která má v našem městě více 
než stopadesátiletou tradici.

Kristýna Šílová, PR manažerka

Z. Šubrt, O. Sedláček, V. Novák, P. Fořt

R. Ferbs, P. Fořt

M. Hahnová, P. Fořt, O. Suchánek, M. Rusová, R. Ferbs, 
O. Vedralová, J. Ferbsová, I. Rajchrtová, M. Guričová
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Příliš mnoho andělů

33Z knihovny

Téma letošního cyklu předvánočních besed pro žáky ZŠ v Městské knihovně inspirovala kniha Petra Chu-
dožilova s názvem Příliš mnoho andělů. Odpovídající atmosféru navodila hned na úvod píseň Tisíc andělů, 
potom si děti vyslechly stejnojmenný příběh z uvedené knihy.

Na naše malé návštěvníky čekala „Andělská kra-
bice“ plná pohádkových postav z dětských knížek, 
filmů a večerníčků, které jsme jim chtěli v adventní 
době připomenout. Všechny děti měly možnost 
usednout do našeho knihovnického křesla a podle 
nápovědy svých spolužáků hádaly jméno postavy, 
kterou si předtím se zavřenýma očima z krabice vy-
táhly. Za správnou odpověď každý získal jeden „an-
dělský“ bod pro své družstvo. K překvapivě nezná-
mým postavičkám se zařadil loupežník Rumcajs, 
medvědí strašidlo Barbucha a čaroděj Rumburak 
ze seriálu Arabela, s ostatními se děti většinou bez 
problémů poradily.

Během pořadu zazněl ještě příběh o tom, jak anděl An-
tracit hledal kurzy zlobení z knihy O Čertíčkovi, a krátká 
ukázka z knížky Chlapec, který spadl z nebe. Na závěr 
tradičně přišla na řadu naše knihovnická truhla, skrý-
vala také „příliš mnoho andělů“, samozřejmě v podo-

bě vánočního cukroví pro každého soutěžícího. 

Od 2. listopadu do 11. prosince proběhlo v naší 
knihovně 32 „andělských“ setkání, přivítali jsme na 
nich 692 žáků obou českobrodských ZŠ, ZŠ Přistou-
pim, ZŠ Poříčany, ZŠ Bylany a ZŠ a PrŠ Český Brod.

Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Kateřina Tučková a kol.: Fabrika
Moravský Manchester, tak se říkávalo Brnu v dobách jeho největší slávy, látky ze 
zdejších textilek zaplavovaly doslova celý svět. Kateřina Tučková vypráví příběh 
pěti generací rodu Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna přišel v roce 
1776 jako chudý vlnařský odborník, založil manufakturu a stal se jedním z nejvý-
znamnějších textilních baronů. Ve strhujícím vylíčení rodinné historie se odráží 
i celá 250 let trvající minulost brněnského textilnictví. Kniha je doplněna odbor-
nými hesly a fotografickým materiálem z brněnských archivů, a je tak dokonalým 
průvodcem po dnes již zaniklém textilním Brně.

Monika MacDonagh-Pajerová: Vezměte s sebou květinu!
Deníky Moniky Pajerové z let 1980–1990 přinášejí autentické svědectví 
o společenských a politických poměrech za normalizace, o opatrném 
politickém tání v závěru let osmdesátých a pádu komunistického režimu 
v listopadu roku 1989. Setkáváme se v nich s celou řadou osobností české-
ho disentu a lidí svobodomyslně smýšlejících, kteří byli nuceni emigrovat 
nebo se po svém museli vyrovnávat s panujícími poměry. Zvlášť výrazné 
místo zaujímá líčení událostí roku 1989, demonstrací a role studentů v sa-
metové revoluci, k jejichž nejvýraznějším představitelům a mluvčím autor-
ka sama patřila.

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

Ondřej Horák: Proč obrazy nepotřebují názvy
Kolik je na světě originálů, co všechno změnil černý čtverec a proč by někdo 
kradl pisoár? Na takové a mnohé další otázky nabízí odpověď tato vizuálně 
hravá kniha o moderním umění. Publikace poprvé představuje nejvýznamnější 
období historie výtvarného umění snadno pochopitelnou a zábavnou formou, 
která zaujme jak děti, tak jejich rodiče. Malí i velcí čtenáři se mohou dozvědět, 
jaký je rozdíl mezi galerií a muzeem nebo co je to aukce a depozitář. V knize 
naleznou navíc napínavý detektivní příběh v komiksové podobě a obrazový 
rejstřík slavných umělců a jejich děl.
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Reakce na článek B. Nekolného z prosincového 
čísla ČBZ, str. 38.

Pan docent Nekolný vychází ze špatných informa-
cí, nebo ztrácí paměť on sám. K jeho pomatené-
mu napadání mé osoby v souvislosti s nemocnicí 
mohu uvést, že moje paní od roku 1986 ve zdejší 
nemocnici nepracovala. Já jsem se rovněž nijak ne-
podílel na odchodu komunistického ředitele Zycha. 
Podrobněji čtenáře seznámí s touto problematikou 
RNDr. Kunčar, bývalý starosta města, který rovněž 
reaguje na útok pana Nekolného a do tohoto čís-
la zpravodaje posílá velmi kvalitní článek. Každo-
pádně nedostavěná poliklinika a ztráta komplexní 
zdravotní péče v Českém Brodě nám neustále při-
pomíná dlouhodobou neschopnost vedení města 
v čele s ODS. 

Dále musím reagovat na velice silná a zákeřná slo-
va ohledně mého působení v tenisovém oddílu. Na 
tenise jsem hospodařil a hospodařím nadále tak, 
abychom nevedli černé peníze a vedli průhledné 
účetnictví. Takže od roku 2010, kdy jsem začal dě-
lat předsedu, jsme vykázali 400 tis. na účtu a re-
konstruovali terasu za 270 tis. To vše za stejných 
příjmů, jaké byly v předešlých letech. Nový výbor 
pracoval tak, že jsme postavili novou nafukovací 
halu za 2,6 mil. a spoustu dalšího – vše máme již 
splaceno. Nikoho jsem nekriminalizoval, ale vždy 
jsem chtěl od členů výboru poctivou práci. To, že 
hospodář oddílu nedokončil funkční období, byl 
jen jeho problém. Pane docente, budete-li chtít 
příště o někom psát, tak prosím čerpejte z faktů 
a ověřte si průběh událostí.

Na závěr ještě dodám, že současná koalice byla 
již před volbami domluvená na další soudržnosti. 
V koaličních jednáních měli stěžejní slovo zastu-

pitelé, kteří říkali, že se s Českobroďákem bavit 
nebudou – např. pan Fischer a pan Janík Pavel. 
Koalice začala vyvolávat ovzduší nesnášenlivosti 
a ignorace. Po 16 letech se přihodilo to, že ODS ani 
SNK /Zájmy Českého Brodu/ nevyhrály volby. Na 
posledním jednání koalice předvedl pan starosta 
Nekolný divadelní výkon hodný prken Národního 
divadla. Prohlásil, že když by neměl být pan Janík 
místostarosta, tak on se vzdá funkce starosty - jak 
dojemné a nereálné. V minulosti bylo 3x povolební 
vyjednávání v diktátu ODS. Pan Fischer nadiktoval, 
kdo bude starosta, místostarosta a radní. A bylo 
po jednáních, protože koalice měla 16 až 18 čle-
nů v zastupitelstvu. Proto najednou tolik zděšení 
a averze proti Českobroďákovi. Koalice se jaksi 
otřásla v základech.

Ing. Jaroslav Kokeš

Ztráta paměti a jakobíni v Brodě

Článek docenta Bohumila Nekolného „Ztráta pa-
měti a jakobíni v Brodě“ i 25 let od zlomových 
událostí je příležitostí připomenout je. Ať to činí 
především aktéři. Jiní nechť se vyjadřují, prosím, 
se znalostí věci.

V roce 1990 bylo nutno řešit, co před námi nikdo 
neřešil, a po nás už řešit nemusel. Něco se dalo 
ovlivnit jen nepřímo. Jiné palčivé problémy jsme 
řešili. Měl jsem 8 měsíců praxe tajemníka ONV Ko-
lín. Jinak v zastupitelstvu byli až na výjimky „lidé 

Návrat paměti – díl 1.
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3� Píšete nám
dobré vůle“, ale bez politických zkušeností a ne-
zvyklí čelit intrikám. Málo nás bylo ochotných odo-
lávat tlakům při řešení veřejných problémů. Mezi 
21 zastupiteli 3 komunisté účinně rozvraceli poku-
sy systematicky řešit situaci ve městě.

Nemocnice s poliklinikou (NsP) byla pobočkou 
OÚNZ v Kolíně (zajišťoval veškerou agendu). No-
menklaturní komunista MUDr. Zych (s vazbou na 
předlistopadovou vládu) vystudoval stomatologii 
dálkově s pomocí KSČ. Na půl úvazku šéfoval sto-
matologii a na půl úvazku byl „ředitelem NsP“. Ve 
skutečnosti byl spojkou s Kolínem a na poradách 
předával zaměstnancům pokyny. Zákon zdravotnic-
tví zreformoval: vznikla Okresní nemocnice Kolín 
a samostatná NsP Český Brod. Město se stalo jejím 
zřizovatelem. Městská rada měla všechny povin-
nosti majitele, ale šlo o státní majetek! Investice 
města do NsP tedy byly darem státu. Nová instituce 
potřebovala spolehlivé vedení v neklidné době.

V sedmičlenné městské radě (s 1 komunistou) jsme 
byli všichni zajedno ve zkušenosti s NsP. Radní Jiří 
Šikola (založil tradici kontroly městského úřadu 
a podřízených organizací) měl v NsP zaměstnanou 
manželku. Zastupitelkou byla další pracovnice NsP. 
Odborná péče byla bez výhrad, žalostná byla perso-
nální a finanční situace. NsP se osamostatnila v době, 
kdy nomenklaturní ředitel ztratil kmotry v ÚV KSČ. 
Nemocnice potřebovala odborníka. Ovlivnit chod ne-
mocnice šlo jen ustanovením ředitele. Při první mož-
né příležitosti jsme vypsali výběrové řízení a s mož-
ností (asi jako první!) účasti i právníků a ekonomů.

Mafie v NsP bránila „odvolání ředitele“, ač šlo 
o jmenování do nové funkce. Nastal osobní nátlak 
na zastupitele (město bylo opakovaně oblepeno 
letáky, jaký grázl je starosta), i prostřednictvím 
kolínské nemocnice na Okresní úřad. Bylo třeba 
osobní statečnosti, jakou už, pevně doufám, nyněj-
ší zastupitelé nebudou potřebovat. Když zastrašo-
vací kampaň nevedla k cíli (důsledkem byl strach 
v hlavách některých lidí), mafie šířila paniku, že 
starosta chce rozvrátit skvěle fungující nemocnici. 
Pak mafie vyslala do výběrového řízení „svého“ 
MUDr. Kulíka, následovala nová kampaň.

Ředitele vybírala sedmičlenná komise jmenovaná 
odbory, Okresní nemocnicí a Okresním úřadem. 

Rada jmenovala (pokud si pamatuji) dva členy 
a pak schvalovala výsledek výběrového řízení. Ne-
schválit mohla jen v zásadních případech. Jednání 
komise jsem se neúčastnil. Bylo obtížné najít do 
komise kvalifikované lidi nechající se urážet. Ká-
men mi spadl ze srdce - byl vybrán jakýsi ekonom 
ing. Moravec z Kolína, kterého jsem vůbec neznal, 
a který s NsP neměl nic společného. Městská rada 
výsledek výběrového řízení jednomyslně schválila.

Ing. Moravec byl členem KSČ, ale byl odborníkem 
na řízení. Nepletl se do zdravotnické péče, měl ná-
městkyni MUDr. Drahoňovskou z Peček. Brzy mi 
přinášel důkazy:
•  Opiáty se čerpaly na mrtvé pacienty i na živé pa-

cienty ve smrtelných dávkách.
•  Platily se veterinární léky – syn primářky měl ve-

terinární praxi.
•  Za krabičku léku se zaplatilo 150 Kčs a za druhou 

identickou 450 Kčs!
•  Nemocniční prádelna nebyla větratelná – na léto 

se vytloukla okna a na zimu se zasklila. 
•  Likvidace infekčního odpadu byla hrůzostrašná. 
•  V hrubé stavbě zakonzervovaná budova poliklini-

ky polykala náklady.

Nové vedení změnilo vnitřní chod, nešvary ustáva-
ly a postižení odcházeli. Zbavit se některých vyža-
dovalo vynalézavost a znalost zákonů. Pak ovládla 
radnici ODS. K jejím velkým selháním patří usta-
novení MUDr. Zycha do funkce ředitele NsP. Jenže 
díky změnám už nebylo možné se vrátit ke starým 
praktikám.

Příště o tom, co zhatilo budoucnost NsP.

RNDr. Bc. Jan Kunčar, starosta 1990 - 1994
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Když už jsme u toho osvěžování paměti, také si 
dovolím přidat pár postřehů. Práce pana staros-
ty Kunčara jsem si vážil, stál za polistopadovými 
změnami v našem městě, a proto jsem se rozhodl 
kandidovat za jeho uskupení v komunálních vol-
bách v roce 1994. Jenže panu starostovi se přiho-
dila jedna nemilá věc, nedostal důvěru občanů 
ve svobodných volbách. V křesle starosty jej pak 
nahradil představitel KDU-ČSL pan doktor Něme-
ček. Ano, představitel té strany, kterou o několik 
let později vedl do voleb Ing. Kokeš. A proto by si 
spíš pánové měli vyříkat mezi sebou, proč se uči-
nily některé kroky a nenavázalo se na práci pana 
starosty Kunčara.

ODS v tu dobu měla v zastupitelstvu tři představi-
tele a do vedení města se dostala až o čtyři roky 
později v roce 1998. Od té doby byla tato strana 
vždy v koaličních vládách. Díky tomu bylo i rozho-
dování plné kompromisů. Velice dobře si pamatu-
ji, jak někteří členové ODS skřípali zuby u někte-
rých kroků. Přesto jsem přesvědčen, že nutnost 
vzájemné dohody mezi třemi a později i čtyřmi 
subjekty vedla ke kvalitnějším výstupům a těží z ní 
celé město. Taková spolupráce je sice náročnější 

při projednávání, nemůže být tak akceschopná, 
ale na druhou stranu jste pod mnohem větší kon-
trolou.

Nasazovat ODS a jejím představitelům psí hlavu je 
v dnešní době velice módní. Minimálně v případě 
našeho města se však podobné odsudky nezaklá-
dají na pravdě. Prosazujeme, aby veřejná správa 
byla spravedlivá, maximálně odpovědná, a pokud 
to je možné i právně vymahatelná. Stáli jsme a stá-
le stojíme o spolupráci nejen se zvolenými zastupi-
teli, ale s veřejností jako takovou. ODS se zasloužila 
o vznik strategického plánu a o zapojení veřejnosti 
do rozhodování.

Závěrem bych chtěl říct, že představitelé místního 
sdružení ODS považovali spolupráci koalice minu-
lých čtyř let jako mimořádně úspěšnou, a proto 
jednoznačně doporučili v ní pokračovat, když to 
bude možné. Někdo to mohl chápat jako diktát, 
jiný pak jako logické vyústění povolební situace. 
Tvrzení o vyvolávání nesnášenlivosti a ignorace ze 
strany koalice je pak už jen úsměvné.

Jakub Nekolný, člen místního sdružení ODS Český Brod

Může za vše ODS?

Reakce od Miroslava Kruliše, ředitele TS Český Brod:
V Českém Brodě mají pejskaři dle vyhlášky města 
vyčleněny části zelených ploch, kde mohou venčit 
psy. Také mají jako svou povinnost po nich sbírat 
tyto exkrementy. Navíc jsou na frekventovaných 
plochách držáky se sáčky na psí exkrementy i koše. 
Do všech částí města se koše nedávají, pouze do 
těch, kde se pohybuje nejvíce lidí (sídliště, parky, 
nádraží, náměstí atd.) Povinností každého pejskaře 
je sbírat exkrementy po svém psovi, toť vyhláška. 
Na toto mají dohlížet příslušníci MP.
 

O situaci u cvičáku víme, také tam jsme instalo-
vali držáky se sáčky a dva koše. To, že se zde lidé 
chovají jako... je smutné, ale ani já nemohu zařídit 
nadlidský výkon. Každopádně se chystám opětov-
ně napsat článek k tomuto tématu, jelikož se ná-
klady na tuto činnost každoročně zvyšují a budeme 
se tomu více věnovat, ale máme i další důležitou 
činnost a počet pracovníků stejný. Děkuji za infor-
maci. Miroslav Kruliš, TS Český Brod.

Uklízejte po svých psech!
Mohli byste prosím tak ako minuly rok, tak i tento rok venovat teraz v zime clanok psím exkrementom 
v CB? Situacia je v celom Brode priserna, vsade su exkrementy, ale uplny extrem je u cvicista psov na Me-
xiku. Na tej novej ceste medzi cvicistem psov a Stolmirem je to fakt neuveritelny extrem. Exkrementy na 
kazdom kroku. Je ocividne, ze je to z cvicista psov, vencia si tam psy a necistia to po nich. Prosim venujte 
tomu jeden clánok. Dakujem L.B (převzato z e-mailu).
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Zábava3�
Sudoku
Obtížnost – těžká

Cvičíme si angličtinu

Řešení

New Year’s Day is, of course, the first day of the 
year. It is a national holiday in most countries 
around the world. It is a time when families 
get together and celebrate with a meal. Many 
people make new plans for the rest of the year. 
These plans are called New Year resolutions 
(předsevzetí). People decide to lose weight, get 
fit, stop smoking or study English every day…

Tips for learning an English Word a day:

•  Use the new word in a sentence
•  Look for grammatical variations of the word 

and once you have the different forms of 
the new word, you can then try and make 
a sentence with each one.

•  Do Word Associations. Try and associate the 
word with other things (like a mind map). For 
example CAR (windscreen, steering wheel, to 
brake, to accelerate, to crash, fast, rusty etc.). 

•  Write the new word and its meaning in a small 
notepad that you can carry with you and read 
whenever you have a spare moment. Some 
people keep them in their smartphone.

•  Make flash cards - little cards with each new 
word on one side and the meaning of that 
word on the other side. Put them on the 
ground and if the meaning is face up, then 
try and think of the word. If the word appears 
face up, then think of its meaning. 

•  Look for examples on the internet and write 
down different sentences that contain an 
example of that word. 

•  Learn the word again on other days. To really 
remember a word you need to reuse that 
word over and over before it sticks in your 
long-term memory.

There is a saying in English “Use it or lose it.” 
Basically this means if you don’t use something 
you have learned, you will eventually forget 
how to use it properly.

Zdroj: www.woodwardenglish.com 
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         Klub eských turist, odbor eský Brod 

  

   Program na rok 2015  
Leden 
 1. 1. Novoroní vycházka  Misterka 
 3. 1. Promítání: Libanon kížem krážem  Kyselová 
 10. 1. Setkání úastník zájezdu „Štýrsko 2014“ s promítáním   ezá, Zuska 
 17. 1. Promítání: ecko, velký okruh a Jónské ostrovy 1. ást  Kyselová 
 24. 1. Promítání: ecko, velký okruh a Jónské ostrovy 2. ást  Kyselová 
 31. 1. Výroní lenská schze  výbor  
Únor 
 7. 2. Promítání: Ostrovy a pláže Malajsie, Kuala Lumpur – 1.   Kyselová 
 14. 2. Promítání: Ostrovy a pláže Malajsie, Kuala Lumpur – 2.  Kyselová 
 19. 2. Promítání: Aljaška  Firbas 
 21. 2. Promítání: Itálie – ím, Florencie a Tivoli   Kyselová 
 28. 2. Promítání fotografií z cest po Francii   Misterka  
Bezen 
 5. 3. Promítání: Havaj  Firbas 
 7. 3. Promítání: ecko – ostrov Rhodos   Kyselová 
Duben 
 11. 4. Podle Labe 4.: Perov n. L. - elákovice  LA Misterka 
 18. 4. Hoátev - Podbrady V ezá, Kmochová 
 25. 4. Pražský Semmering V Hanzlík 
Kvten 
 9. 5. Z Hradešína do Úval pes novou rozhlednu V, LA Misterka 
 16. 5. Vrchlabí – Jilemnice pes Valteice V Štanglerovi 
 23. 5. Ústí nad Labem a okolí V ermáková 
 30. 5. DP Krajem bitvy u Lipan – 33. roník  okrt 
erven 
 5.-7. 6. Tídenní zájezd „Hostýn a okolí“ A ezá, Crkalová 
 20. 6. Hradešínským lesem, pes Mrzky a Tismice do Brodu LA Misterka 
 27. 6.  Podle Labe 5 – z Libice nad Cidlinou do Podbrad V Misterka 
Srpen 
 2. pol. Týdenní zájezd do Tyrol A ezá, Dufková 
Záí 
 5. 9. Podle Labe 6: elákovice – Touše – Brandýs n. L. LA, V Misterka 
 19. 9. Kralupy – Lešany – Nelahozeves – Kralupy  V Štanglerovi 
 25.-27. 9. Tídenní zájezd „Šumava - Sušicko“ A Sadecký, Martínek 
íjen 
 3. 10. DP eskobrodská padesátka – 49. roník  okrt 
 10. 10. Dobrovice (muzeum cukrovar) a Chlum V Bohákovi 
 17. 10. Golv Jeníkov – Vlkane, houbaský výlet  V Misterka 
 24. 10. Dymokury – Mstec Králové  V Misterka 
Listopad 
 21. 11. Lány, Stochov –setkání turist stedoeské oblasti  V Misterka 
Prosinec 
  Promítání   
     

A zájezdový autobus  LA linkový autobus  V vlak 
  





Chiramed, s. r .o.
chirurgická a gastroenterologická

ambulance
 Žižkova 1311 - pavilon E, 282 01 Český Brod, tel. 734 408 193

poskytujeme veškeré chirurgické ambulantní služby 

•
ošetření a léčba úrazů, podvrtnutí končetin, zlomeniny, 

otevřené rány, ošetření zánětlivých a hnisavých onemocnění kůže,
ošetření bércových vředů apod.

•
vyšetření a léčba při břišních obtížích a bolestech

•
ambulantní operace - odstranění kožních a podkožních lézí 
(např. bradavice, pigmentové névy, tukové a jiné nádory),

 operace karpálního tunelu, lupavých prstů apod.,
sklerotizace varixů DK

•
 endoskopické vyšetření horní části trávicí trubice - gastroskopie 

včetně případných endoskopických výkonů (polypectomie)

•
vyšetření tlustého střeva - koloskopie

včetně případných endoskopických výkonů (polypectomie)

•
v rámci jednodenní chirurgie v nemocnici Brandýs nad Labem 

operujeme laparoskopicky i klasicky žlučník, kýly, slepé střevo, varixy, 
hemoroidy, větší tukové nádory, apod.

•
přes osobní kontakty zajišťujeme větší 

operace na renomovaných klinikách v Praze 

chiramed_A5.indd   1 1/12/2015   10:07:27 AM



ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ JE TU PRO VÁS
Napište nám Vaše připomínky, náměty, posílejte články.

Chyběl Vám Zpravodaj ve Vaší poštovní schránce? Informujte nás.
Zpravodaj je k dispozici bezplatně k vyzvednutí v Informačním centru, 

podatelně i pokladně města, v Městské knihovně a ve vybraných novinových 
stáncích ve městě. V elektronické podobě je k dispozici na webu města.

Kontakty:  silova@cesbrod.cz, tel. 321 612 119 
nebo cbz@cesbrod.cz, tel. 321 612 219.

Řádková inzerce ve zpravodaji
Nabízíme vám možnost ŘÁDKOVÉ INZERCE, kde můžete zveřejnit 
různé prodeje nebo nákupy nemovitostí, služeb, předmětů atd. 

Cena za řádkovou inzerci je: 0,6 Kč/znak včetně mezery

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





  

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
 
 

 

 

 

  

Veřejnosprávní činnost 
Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) 

 

Střední škola-Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, Praha 9, 

Poděbradská 1/179     

Elektronické systémy 
automobilů 
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52) 

Management obchodu a služeb 
Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA  
pro školní rok 2015/2016 

Elektrikář - silnoproud 
Elektrikář – silnoproud (26-51-H/02) 

 

STŘEDY 10-17 hodin 
 

10. 12. 2014  
4. 2. 2015 

 

Farmaceutický chemik 
Chemik operátor (28-42-L/01) 

 

PROJEKTOVÉ 
INTERAKTIVNÍ  

dny otevřených dveří 

Mechanik elektronických zařízení se zaměřením  
na zabezpečovací techniku 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01) 

 

Elektrotechnika se zaměřením na energetiku 
Elektrotechnika (26-41-M/01) 

Mechanik silnoproudých zařízení  
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 
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Výuka probíhá na adresách: 
    Poděbradská 1 a 12 (Praha 9) 
    Pod Balkánem 599 (Praha 9) 

KONTAKT 

SOBOTY  8-12 hodin 
6. 12. 2014 
17. 1. 2015 

 

Dny otevřených 
dveří 

STŘEDY 10-17 hodin 
22. 10. 2014 
5. 11. 2014 

19. 11. 2014 
7. 1. 2015 
11. 2. 2015 

Poděbradská 1/179, Praha 9 
WWW.COPTH.CZ 

266 039 304 a 266 039 369 

Elektronika silničních vozidel a automobilová diagnostika 
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 

 Mechanik elektronik – organizační a výpočetní technika 
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 

Elektrotechnická zařízení  
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52) 
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Chemik 
Chemik (28-52-H/01) 

Automechanik 
Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01) 

Kontrola kvality potravin 
Chemik operátor (28-42-L/01) 

 

C E S T A  K E  V Z D Ě L Á N Í  

Autoelektrikář 
Autoelektrikář (26-57-H/01) 

 



VYKUPUJI
NEMOVITOSTI

+420 607 915 486
www.vykupuji-nemovitosti.cz

Zajistím povolení staveb (i dodate né)
Nabízím  kompletní  inženýrskou innost, tj.  projednání 

všech stavebních zám r  se stavebním ú adem.

Ing. Hana Javašova 

tel. 721 209 532       email: stavbaporadenstvi@email.cz

Město Český Brod hledá pracovníka na pozici údrž-
báře formou uzavření dohody o pracovní činnosti. 

Předpokladem je schopnost provádět drobné 
zednické, natěračské, instalatérské, truhlářské 

a zámečnické opravy. Pracovní doba dle dohody 
v rozsahu cca 40 hodin měsíčně.

Pronajmu nebytové prostory (70 m) v přízemí na 
adrese Č. Brod náměstí Arnošta z Pardubic 46. 

Bližší info. na tel. 773 660 693.



SERVIS

PRODEJ
POČÍTAČE, NOTEBOOKY,

TABLETY, TISKÁRNY

SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ÚDRŽBA POČÍTAČŮ A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

www.briard.cz



www.nasnet.cz

• WiFi router 1,- 
• za ízení pro p íjem 1,-

• instalace a aktivace zdarma
• závazek 24 m síc

• za ízení pro p íjem 1,-
• instalace a aktivace zdarma

• závazek 24 m síc

Standard AirMax
16384/4096

• uvedené rychlosti jsou v po adí max. download/ max. upload
• technologie AirMAX je k dispozici na více než polovin  míst pokrytých sítí NášNET

• stávajícím klient m nabízíme výhodný p echod na technologii AirMAX 

Premium AirMax 
32768/8192

tel.: 314 008 200

Tarif
Max. rychlost 

download
(kbit/s)

Max. rychlost 
upload
(kbit/s)

Cena bez DPH
(cena s DPH)

START 2048 512 240,-
(290,-)

STANDARD 4096 2048 390,-
(472,-)

PREMIUM 12288 2048 490,-
(593,-)

STANDARD AirMAX 16384 4096 390,-
(472,-)

PREMIUM AirMAX 32768 8192 490,-
(593,-)

PPremium AirM
32768/819

Mbit/s32


