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Rok má jen 52 týdnů, obrázků máme 
samozřejmě více. Budete si je moci 

prohlédnout na výstavě, která bude 
zahájena v úterý 6. prosince 2016 

v 16.00 v Kočárovně. Spolu se zaháje-
ním výstavy proběhne křest nového 
kalendáře města, kterého se ujme pan 
starosta Vlastimil Picek a člen Divadla 
Járy Cimrmana Petr Brukner. Výstava 
potrvá do 6. ledna 2017.

V kalendáři města najdete rovněž 
přehled akcí pro rok 2017, a to jak na 
samostatné stránce, tak přímo v ka-
lendáriu, upozornění na prázdniny 
a další užitečné informace. Kalendář 
bude za prodejní cenu 100 Kč k dispo-
zici v Infocentru na Masarykově ná-
městí, na CzechPointu městského úřa-
du na Mariánském náměstí ve Staré 
Boleslavi, v knihkupectví Sylvie, 
v Knihovně Eduarda Petišky 
a v Oblastním muzeu.

Věříme, že se Vám nový kalendář 
města bude líbit, a těšíme se s Vámi na 
vernisáži a křtu na shledanou. 

(red)
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AKce ve Městě
Laco Deczi 
čtvrtek 1. 12., 19.00, brandýské kino

Čertovské vyprávění a vánoční vyrábění
čtvrtek 1. 12., 16.00, kavárna Dvě vrány

perníčky aneb sladké malování v muzeu
sobota 3. 12., 9.00, Oblastní muzeum

cesta za Mikulášem
sobota 3. 12., 15.00, Brandýský Matýsek 

Bazar šperků a šál
neděle 4. 12. – pondělí 5. 12., kavárna Dvě vrány

Čertovský rej
pondělí 5. 12., 17.15, Masarykovo náměstí

Mikuláš aneb nebe, peklo, ráj
pondělí 5. 12., 16.30, zahrada klubu Klíček

pohledy na město očima dětí – vernisáž
úterý 6. 12., 16.00, Kočárovna

Kam kráčíš, češtino?
středa 7. 12., 18.30, Knihovna Eduarda Petišky

Beseda o hospicové péči
čtvrtek 8. 12., 18.45, římskokatolická fara 
Brandýs n. L.

Máme rádi zvířata
sobota 10. 12., 12.00, brandýský zámek

Adventní setkání KrisKrosKvintetu
neděle 11. 12., 18.00, KrisKros café

vánoční křeslo pro hosty
pondělí 12. 12., 17.00, Gymnázium J. S. Machara

tvoříme pro radost – kavárna LA BADiA
pondělí 12. 12. 2016 – sobota 7. 1. 2017

vánoční koncert orchestru Far musica 
a sborů Bojan a václav
sobota 17. 12., 16.00 / 19.00, kaple 
brandýského zámku

vánoční trhy
sobota 17. 12. a neděle 18.12, vždy 9.00–16.00, 
Masarykovo náměstí

tradiční předvánoční nabídka
pondělí 19. 12. – středa 21. 12., 9.00–15.00, 
DPS Stará Boleslav

vánoční koncert Komorního souboru 
Bohumíra Hanžlíka a KrisKrosKvintetu
úterý 20. 12., 17.00 / 19.30, kaple 
brandýského zámku

Živý betlém
čtvrtek 22. 12., 10.15 / 17.00, Masarykovo 
náměstí

vánoční koncert orchestru Far musica 
a sborů Bojan a václav
pondělí 26. 12., 16.00, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie

Přehled všech akcí a podrobné informace 
naleznete v kalendáři akcí na 
www.brandysko.cz
Infocentrum tel.: 326 909 188

vážení a milí spoluobčané,
přejeme vám příjemné, klidné a požehnané vánoční svátky, prožité v láskyplné rodinné 
atmosféře. Vlastimil Picek, Hynek Homolka, Petr Kváča, Jiří Vojta

Pohledy na město očima dětí

2017
Pohledy na město očima dětí

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zastupitelstvo
pozvánka na 16. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Brandýsa nad Labem 
– staré Boleslavi 

ve středu 21. 12. 2016 od 17.30 
v prostorách kaple brandýského zámku

pro rok 2017 jsme opustili tradici kalendářů města s fotografiemi a oslovili jsme bran-
dýské školy a organizace, abychom získali obrázky města tak, jak jej vidí naše děti. Školám 
i organizacím, dětem a jejich učitelkám a učitelům patří naše obrovské poděkování!

 Jaroslava Bičovská, Sníh na náměstí

vážení a milí, přejeme vám, abyste 
advent i vánoce prožili v pohodě 

a radosti, bez stresu, a aby hlavně 
děti našly pod stromečkem to, co si 

od Ježíška přejí.
členové redakční rady Ml
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Slovo starosty
Zahájení adventu je 
za námi. Obě naše 
náměstí zdobí krás-
né vánoční stromy, 
které v našem městě 
vyrostly, a nyní se 
můžeme – lehce poe-
ticky řečeno – kochat 

jejich krásou.
Čeká nás mnoho adventních akcí. 

Čertovský rej na brandýském náměstí, 
Mikuláš aneb Nebe, peklo, ráj v bole-
slavském Klíčku, vánoční koncerty na 
zámku i v KrisKrosu, výstavy, zdobení 
perníčků v muzeu, vystoupení Laca 
Decziho, dobročinný bazar v kavárně 
Dvě vrány, akce Máme rádi zvířata na 
zámku či vánoční trhy na náměstí… To 
jistě není úplný výčet. Věřím, že si 
i v uspěchané době najdeme čas se za-
stavit a prožít krásnou atmosféru.

Vánoční doba je časem, kdy myslíme 
na své blízké, ale také otevíráme svá 
srdce. Brandýsko-boleslavská vánoční 
krabička je takovou příležitostí, navíc 
zcela adresnou. Můžeme pomoci dě-
tem, které žijí v našem městě. Proto 
jsem převzal záštitu nad tímto projek-
tem a věřím, že společně připravíme dě-
tem, které nemají úplně jednoduchý ži-
vot, krásné Vánoce. Navíc je známo, že 
pokud obdarováváme s radostí 
a upřímně, máme z dárku větší radost 
než obdarovaný. 

Dovolím si Vás všechny pozvat na 
novoroční setkání na Labi spojené s oh-
ňostrojem a pouštěním lodiček. Osobní 
setkání s Vámi, obyvateli našeho měs-
ta, jsou pro mě velmi cenná, jsou příle-
žitostí nejen k zábavě, ale též k tomu, 
že si můžeme navzájem sdělit některé 
skutečnosti a zkušenosti, na které jindy 
nezbývá prostor a čas. Věřím, že začí-
náme novou novoroční tradici.

Často slýcháme debaty o novoroč-
ních předsevzetích a přáních. Přál bych 
si, abychom nadále nacházeli shodu 
v řešení věcí, které se týkají chodu měs-
ta, přál bych si, abyste i Vy občané byli 
spokojení a abychom společně usilovali 
o to, aby se v našem městě věci posouva-
ly kupředu.

Rád bych také poděkoval všem svým 
spolupracovníkům na městském úřadě 
i v jiných organizacích, zejména těm, 
kteří někdy i nad rámec svých pracov-
ních povinností vykonávají věci prospěš-
né pro město. Mé poděkování patří rov-
něž těm, kteří i sváteční chvíle tráví 
v zajetí pracovních povinností, protože 
nemocnice, policie, hasiči, doprava 
i další složky musejí fungovat neustále 
a bez služby těchto lidí se neobejdeme.

Přeji vám všem klidný adventní čas 
a šťastné a spokojené Vánoce.

Vlastimil Picek
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Můžete objasnit náplň činnosti od-
dělení, v jehož jste čele? 
Hlavní náplní je příprava na mimořád-
né události jako jsou povodně, rozsáh-
lé požáry, epidemie atd. Dále pak zále-
žitosti ohledně bezpečnosti města 
i městského úřadu. V době klidu jsme 
spíše úředníci, kteří připravují různé 
plány jako je Krizový plán, Povodňový 
plán města a ORP. Podílíme se na 
zpracování plánů krizové připrave-
nosti škol a ve spolupráci s HZS Stč. 
kraje provádíme kontroly krizové při-
pravenosti v obcích spadajících do pů-
sobnosti ORP.

kolik lidí má Vaše oddělení a jaké je 
jejich zaměření? 
Naše  oddělení  má  v  současné  době  tři 
pracovníky s takřka shodným zaměře-
ním, aby byla pro případ potřeby zajiště-
na plná zastupitelnost a možnost nasaze-
ní pracovníků i na různých místech naše-
ho velmi rozsáhlého ORP.  Já jako vedou-
cí se v době „klidu“ zaměřuji hodně na 
problematiku bezpečnosti a oba kolegové 
mají součástí pracovní náplně činnost 
pro JSDH Brandýs a na toto dostáváme 
i příspěvek na jejich mzdy od státu. 

Jisté je, že Vaše činnost je svým způ-
sobem čekáním na „průšvih“, ale 
běda, když přijde… 
Ano, je to svým způsobem o čekání 
a přípravách na to, co by kdyby. Ale 
vzhledem k tomu že na oddělení pra-
cují lidé s mnohaletými zkušenostmi 

ve složkách IZS (oba kolegové mají 
odslouženo přes dvacet let u HZS a já 
patnáct let u městské policie), dají se 
zvládnout i velmi složité situace. 

Jakým způsobem informujete obča-
ny, když se nějaká krize objeví? a za 
jak dlouho se o ní dozví? 
Nejdůležitější  formou  předávání  infor-
mací občanům je asi varovný informační 
systém města (VISO), který často občané 
zaměňují za „městský rozhlas“. Také mu-
sí být u systému VISO zajištěno propoje-
ní s operačním střediskem HZS tak, aby 
do něj mohli i hasiči nezávisle vstupovat 
a v případě potřeby spustit důležité hláše-
ní. Dále můžeme využívat i další infor-
mační kanály jako je městský web, FB 
profil města, Městské listy, SMS systém 
a nově je v přípravě web Bezpečný 
Brandýs, který chystáme ve spolupráci 
s Policií ČR a městskou policií. 

Přestěhovali jste se do nově zrekon-
struovaného objektu v ulici 
Jánského? Jak se Vám tam líbí? 
Naše pracoviště je v pěkné zrekonstru-
ované budově, je moderně zařízené 
a zajišťuje nám vhodné zázemí pro naši 
práci. Výhodou bylo, že jsme se sami 
podíleli na projektové přípravě a vše 
máme upraveno dle našich potřeb 
a představ. Vhodné zázemí je důležité, 
zejména v době mimořádných událostí.

Blíží se Vánoce, čeho se mají obyva-
telé města vyvarovat, aby byly šťast-

né a veselé? 
Vánoce s sebou nesou největší riziko 
v oblasti bytových požárů, občané by 
měli používat jen schválené typy vá-
nočních svítidel, opatrně zacházet 
s různými svícny, prskavkami a jinými 
zdroji  otevřeného  ohně. Nikdy  je  ne-
nechávat bez dozoru a odcházet z bytu 
předtím, než se přesvědčím, že nikde 
nic „nehoří“. Dále je každoročně vyšší 
počet dopravních nehod, zejména 
v době předvánočního klidu, kdy kaž-
dý pospíchá, aby všechno stihl, a často 
to bývá na úkor soustředění se na pro-
voz, dodržování rychlosti a pak to kon-
čí tragickými nehodami. Lidé by si 
měli uvědomit, že Vánoce jsou svátky 
pohody, rodiny a štěstí a měli by se 
chovat k sobě i druhým tak, abychom 
se všichni šťastně sešli u stromečku. 

Jakou podobu Vánoc máte nejraději?
Má představa Vánoc je asi stejná jako 
u většiny lidí, prožít je v klidu, pohodě, 
v kruhu svých milovaných, s manžel-
kou, dětmi a nejbližší rodinou a přede-
vším bez jakýchkoliv krizí.

Za rozhovor děkuje Petr Čeněk

Krizové řízení není jen čekání na krizi
v čele oddělení krizového řízení MěÚ je Ladislav Gürtler. Jeho existenci 
a činnost vysvětluje v následujícím rozhovoru. věříme, že po jeho pře-
čtení získáte přesvědčení, že existence tohoto oddělení je na místě 
a není jen čekáním, až něco bouchne.

Ohňostroj bude odpálen z lávky nad 
zdymadly na Labi a sledovat jej bude-
me moci z prostoru pod mostem 
Generála Lišky, z mostu a prostoru 
pod zámkem, kde bude před i po skon-
čení ohňostroje k dispozici svařák, 
další teplé nápoje i něco malého k za-
kousnutí. „Jsem rád, že se společně 
sejdeme a uvítáme nový rok, v němž 
bych nám všem přál zdraví, štěstí 
a hodně splněných přání,“ říká mís-
tostarosta města Petr Kváča. 

A jedno malé překvapení. Před zahá-
jením ohňostroje od 17.00 do 17.45 bu-

deme v prostoru pod mostem Generála 
Lišky za asistence našich hasičů pouštět 
lodičky na vodu a budeme společně sle-
dovat jejich cestu po setmělém Labi. 
Kdo budete chtít, přineste si lodičku se 
svíčičkou, dětem jistě s jejich přípravou 
pomůžou rodiče či prarodiče. Vánoční 
tradici posouváme k Novému roku, ale 
věříme, že její kouzlo jistě nepomine.

V souvislosti s ohňostrojem budou na 
mostě dopravní opatření, v době od 
17.00 do 19.00 dojde ke snížení rychlos-
ti a ke svedení dopravy do jednoho jízd-
ního pruhu. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na novoroční setkání 
s vámi všemi.

vedení města Brandýsa nad Labem 
– Staré Boleslavi, foto: Kamil Voděra

Novoroční setkání na Labi
srdečně zveme všechny obyvatele Brandýsa nad Labem – staré Boleslavi 
na první brandýsko-boleslavské setkání na Labi v neděli 1. ledna 2017 
od 17.00, jehož součástí bude v 18.00 novoroční ohňostroj.
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Na zastupitelstvu zazněly odpovědi na 
dotazy z minulého jednání. Co se malo-
metrážních bytů ve Staré Boleslavi tý-
če, dosavadní investice do těchto bytů 
činily  6  000  037  Kč,  přičemž  celkové 
roční nájemné je ve výši 621 000 Kč. 
Stávající aktuální odhad na jednotlivý 
dům  je  4  115  000  Kč.  V termínu  
30. 11. 2016 by mělo proběhnout  se-
tkání s nájemci bytů. Cena za jednotli-
vý  byt  po  odpočtu 45 % by  činila  cca 
566 000 Kč.

Pro Houštecký les je zpracována 
projektová dokumentace na lesní po-
rosty, mělo by dojít k obnově aleje, 
prosvětlení prostoru kolem komuni-
kací, především s přihlédnutím k za-
jištění bezpečnosti obyvatel. 
V Hluchově by měla být realizována 
pěstební opatření, řezy. V Husově aleji 
došlo k přehodnocení záměru na as-
faltovou cyklostezku, projekt se pře-
hodnotil, bude zde mlatová cesta, jak 
pro pěší, tak pro cyklisty.

  V  křižovatce  ulic  Neratovická  / 
Kostelecká je instalováno zrcadlo, 
k přechodu pro chodce na Zápské se 
zpracovává projektová dokumentace 
včetně bezbariérové úpravy a nasvíce-
ní, dokončení PD včetně schválení 
PČR se předpokládá do konce dubna 
2017. 
V prostoru v okolí základní školy Na 

Výsluní probíhají intenzivnější kont-
roly městské i státní policie, a to kvůli 
porušování pravidel silničního provo-
zu. Vedení města hledá systémové ře-
šení pro parkování v okolí, především 
pro 3–4 parkovací stání pro rychlé za-
stavení. 

V ulici Třebízského je v zadní části 
ulice budována kanalizace, byl vybrán 
zhotovitel a realizace by měla proběh-
nout do konce roku 2016, včetně sítí 

pro plánovanou výstavbu mateřské 
školy. 
Na  jednání  zastupitelstva  zazněla 

též zpráva kontrolního výboru, který 
neshledal žádné porušení předpisů, 
a zpráva finančního výboru, v níž bylo 
shrnuto plnění rozpočtu. Probíhá pří-
prava rozpočtu, po 2. kole revizí je 
schodek 55 mil., stejně jako v loňském 
roce. Návrh rozpočtu, který zastupite-
lé  obdrží,  bude  obsahovat  100%  ná-
klady včetně dotačního provozu (na-
př. sociálka, OSPOD). Novým členem 
finančního výboru byla zvolena 
Michaela Motlíčková. Zastupitelé 
schválili školské obvody mateřských 
škol zřízených městem.

Podrobnosti naleznete na webových 
stránkách města.

(red)

Zastupitelé se sešli v kapli brandýského zámku

Rada města
 schválila text Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace 

Nemocnici Měšice – centrum integrované onkologické péče,  
z. s. Přidělení dotace organizaci bylo schváleno radou města na 
68. jednání dne 25. 2. 2016 na zkvalitnění služeb občanům 
Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi v roce 2016.  

 odsouhlasila předložené vyhodnocení poptávkového řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu rekonstrukce kanalizace v uli-
cích Na Vyšším Hrádku a Pod Hrádkem a rozhodla uzavřít smlou-
vu o dílo s uchazečem STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČ:47052945, 
se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy, za nabídkovou cenu ve 
výši 3 790 388 Kč vč. DPH. 

 souhlasila s  předloženým vyhodnocením poptávkového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu PD přístavba školní budo-
vy ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova 164 a  rozhodla uzavřít 
smlouvu o dílo s uchazečem ATELIEr rENO spol. s r.o. za nabíd-
kovou cenu 1 699 687 Kč vč. DPH. V návaznosti na stále se zvy-
šující počet žáků základních škol je nutné rozšířit kapacitu škol 
ve městě. Jedním z vybraných projektů je i provedení přístavby 
školní budovy základní školy ve Staré Boleslavi. 

 rozhodla o  uzavření příslušné smlouvy s  vítězným uchazečem 
sdružením společností STAVOKOMPLET spol. s  r. o. a  STAVBY 
DLOUHÝ s.r.o. „Společnost STAVOKOMPLET – STAVBY DLOUHÝ“ za 
cenu 14 423 140 Kč vč. DPH. Jde o dlouhodobě připravovaný pro-
jekt na rekonstrukci ulic Sportovní a Březinova ve Staré Boleslavi. 
Tento projekt je připraven k  realizaci, ale až dosud se čekalo na 
uložení vrchního vedení nízkého napětí do země. V rámci stavby 
bude v uvedených ulicích provedena rekonstrukce kanalizace, vo-
dovodu, veřejného osvětlení a všech povrchů. Veřejná zakázka byla 
uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele. 

 rozhodla o maximální výši kupní ceny 310 Kč/m2 pro účely výku-
pu pozemků či jejich části v  k.ú. Stará Boleslav, které jednotliví 
vlastníci nabídnou městu v  souvislosti s  výstavbou „II/331 Stará 
Boleslav, obchvat“. rada města uložila panu místostarostovi 
Homolkovi a vedoucí OSM vstoupit do jednání s vlastníky pozem-
ků dotčených stavbou „II/331 Stará Boleslav, obchvat“.  (red)

Kompletní zápisy z  jednání rady města Brandýsa n. L. – Staré 
Boleslavi naleznete na www.brandysko.cz (Město a  jeho správa > 
Samospráva > rada města).

v úterý 8. listopadu 2016 se konalo 15. zasedání zastupitelstva města. v jeho 
úvodu pan starosta poděkoval jménem města ondřeji synkovi a popřál mu 
k jeho úspěchům – oceněním byl dort v podobě vesla. přítomným se předsta-
vil nový vedoucí odboru investic a majetku Karel Janský. Ředitel BBM, a. s., 
přednesl zprávu o  činnosti této organizace, v  níž zaznělo, že plní základní 
úkoly, v  současnosti především dodávky tepla ze 13 městských kotelen 
a správu nemovitostí v plném rozsahu včetně odstraňování havárií a poruch. 

Pietní akt u příležitosti 28. října – Dne vzniku samostatného Československa se 
konal ve čtvrtek 27. října 2016 v 10.00 u pomníku na Plantáži. Představitelé měs-
ta a armády položili květiny též k pomníku T. G. Masaryka a na další pietní místa 
ve městě. V proslovu pana starosty zaznělo: „Státní svátky 28. září a 28. října spo-
juje jedno – naše státnost. Není to žádný abstraktní pojem, ale každodenní, vlast-
ně všední věci – náš jazyk, kultura, zvyky, tradice i symboly. K naší státnosti patří 
ideály humanity, tolerance a slušnosti, vzájemné úcty, ale také odvahy. Mysleme 
na ně a připomínejme si je právě dnes, ve světě plném rozporů a sporů.“

V sobotu 15. října kolem půl desáté se 
sešli baráčníci naší obce i obcí přileh-
lých před chrámem, v 10 hodin přišel 
farář Libor Bulín, který všechny uvedl 
do chrámu. Předem kráčel rychtář spo-
lečně s krojovanými děvčaty, která nes-
la stuhy, za nimi praporečníci s prapory 
z okolních obcí. Poté hovořil farář pěk-
nou řečí, v níž vyzvedl baráčníky, a byl 
řádně připraven na požehnání.

Všechny velice překvapilo hraní 
varhan a zpěv. Následovalo požehnání 
nového praporu, na který nám přidalo 
z velké části město. Po této akci přistu-
pují praporečníci s prapory blíže a do-

tknou se špičkami nového praporu – 
říká se tomu „políbení praporu“.

Dovolte mi nakonec poděkovat fa-
ráři za krásnou přípravu této akce 
a městu za dotaci na nový prapor. 

Obec baráčníků Stará Boleslav

praporu obce baráčníků 
bylo požehnáno
sobota 15. října 2016 se stala nejvýznamnějším dnem vlastenecko- 
-dobročinné obce baráčníků ve staré Boleslavi – v  chrámu nanebevzetí 
panny Marie byl řádně požehnán symbol baráčníků – prapor. 
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Možná další posun v těžbě 
písku ve staré Boleslavi?

Vlastní  řízení Český báňský úřad,  ten-
tokrát překvapivě na žádost TAPASu, 
do 17. února 2017 přerušil (doslovné 
znění  žádosti  o  přerušení  řízení:  „… 
s cílem získání absolutní právní jistoty 
ohledně souladu stanovené podmínky 
č. 5 Rozhodnutí s právní úpravou sta-
novenou v ustanovení § 56 zákona 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, se žadatel rozhodl danou věc zno-
vu ve spolupráci s Krajským úřadem 
Středočeského kraje, odborem životní-
ho prostředí a zemědělství, prověřit 

a výsledky tohoto svého prověření dolo-
žit odvolacímu orgánu. Za tímto úče-
lem žadatel žádá o přerušení odvolací-
ho řízení na dobu 30 dní“).

Lze předpokládat, že v únoru 2017 
Český  báňský  úřad  přikročí  k  vydání 
rozhodnutí, když bude muset přihléd-
nout mimo jiné i ke skutečnosti, že 
město odstoupilo od nájemní smlouvy 
na část dobývacího prostoru. V únoru 
uvidíme…

Hynek Homolka, 
místostarosta města

Rada města na svém 104. zasedání dne 10. listopadu 2016 rozhodla o odstoupení od 
smlouvy o pronájmu pozemku, kterou město uzavřelo dne 24. března 2011 s firmou 
tApAs Borek s.r.o., přičemž tato skutečnost může mít zcela zásadní vliv na rozhodová-
ní Českého báňského úřadu o povolení těžby písku ve staré Boleslavi („plán otvírky 
provozovny Borek“). Důvodem pro odstoupení od smlouvy o  pronájmu pozemku 
bylo porušení této smlouvy způsobené nájemcem, a to tím, že v rozporu s předmět-
nou smlouvou a bez souhlasu nájemce přenechal pronajaté pozemky k užívání a po-
žívání třetí osobě, zde konkrétně firmě WoR, s.r.o., se sídlem Borek č. p. 83.

Odbor životního prostředí informuje

Na Průhonu začíná realizace připravo-
vaného projektu „Revitalizace parko-
vé zeleně na Průhonu“ (plocha u her-
ního stolu na stolní tenis). Proběhly 
bourací práce (odstranění obrubní-
ků), terénní úpravy, byly pokáceny tři 
javory (ostatní stromy budou odborně 
ořezány). Dojde k novému osázení, 
zbudování mlatové cesty, obnovení 
parkové úpravy a doplnění mobiliá-
řem, to vše k 5. prosinci 2016.
Na tzv. Central park je již dlouhodo-

bě připravovaná a odborně konzultova-
ná dokumentace na budování krajinář-
ského parku na ruderální ploše 
v  Brandýse  n/L  pod  nemocnicí. 
Probíhají bourací a asanační práce, a to 
zejména v lokalitě bývalého zahradnic-
tví (bourání pevných základů starých 
pařenišť, ruderálních porostů a náleto-
vých dřevin, skleníků aj. pozůstatků 
rozpadajících se staveb). Předpokladem 
je, že odpad bude odvážen a drcen na 
odlehlém místě, tak aby nebyla veřej-
nost zatěžována nadměrným hlukem, 
prachem a jiným znečištěním.

Rovněž Jánského ulice bude revitali-
zována podle předem připravované 
a odborně konzultované dokumentace. 
Budou odstraněny proschlé a neudrži-
telné kulovité javory, zanechána část ži-
vého plotu. Ulice bude opětovně osáze-
na vhodnějšími stromy, kterými jsou 
malokorunné okrasné hlohy. Živé ploty 
budou dosázeny a obnoven trávník – to 

vše rovněž k 5. prosinci 2016. Husova 
alej jako historické stromořadí obsa-
huje druhovou skladbu stromů lužní-
ho typu, zejména jasany, jilmy, lípy 
a topoly. Stromy v této lokalitě se na-
cházejí v provozně nevhodném stavu. 
Proto bylo odborníkem zpracováno 
pěstební opatření. Perspektivní jedinci 
byli vybráni k ponechání a ochraně, 
dožívající stromy byly pokáceny či sta-
bilizovány – zejména topoly. Alej pro-
světlíme vyřezáním některých plevel-
ných křovin, kopřiv. Celková délka 
stromořadí 510 m, bylo inventarizová-
no 110 dřevin, z toho 11 ks k odstraně-
ní, 52 ks k ošetření (zdravotní, bezpeč-
nostní a redukční řez), 6 ks k úpravě 
na torzo.
Na lokalitu Proboštských jezer bylo 

na jaře zpracováno pěstební opatření. 
V této rekreační lokalitě je stromové 
patro složeno z náletových dřevin pře-
vážně topolů, vrb a olší. Jedná se 
o krátkověké dřeviny, na kterých je 
znatelný vysoký projev snížení vitality, 
prosychání částí korun, houbové cho-
roby, případně další defekty – dutiny, 
praskliny, poškození kořenů aj. Naším 
záměrem je zajistit provozní bezpeč-
nost (z tohoto důvodu bylo přistoupe-
no ke stabilizaci, odstranění havarij-
ních a ohrožujících dřevin) a zároveň 
chceme zachovat stromové patro v té-
to rekreační lokalitě a zajistit jeho ob-
novu (náhradní výsadby z perspektiv-

ních a dlouhověkých domácích dřevin 
(javory, duby, střemchy aj.) 

V Popovicích probíhá realizace 
dlouhodobě připravovaného projektu 
„Revitalizace historické sídelní zele-
ně obce Popovice“. Probíhá stabiliza-
ce stávající vzrostlé zeleně v rámci 
celého intravilánu obce a rekonstruk-
ce návesního prostoru, a to jak vege-
tační, tak částečně i abiotické složky. 
Cílem navržených úprav je odstraně-
ní stávajících pionýrských dřevin za 
dlouhodobě funkční koncepce zeleně, 
která se svým charakterem bude při-
bližovat původní historické koncepci 
úprav. Rastrový spon výsadeb okras-
ných jabloní, které mají charakter 
venkovské návsi se zachováním per-
spektivních dlouhověkých stromů. 
V okolí pomníků bude vybudován 
kamenný lem a mlatové cesty. Dojde 
k doplnění mobiliáře – laviček, 
a k osázení pomníku padlým hrdi-
nům, to vše do 5. prosince 2016.

V 1. etapě připravované a odborně 
konzultované dokumentace pěstebních 

opatření v Houšteckém lese dojde k pro-
světlení okrajů lesa od výmladků do  
10 cm a odstranění ruderálních porostů 
podél in-line dráhy v šíři 10 m od okraje 
cesty. Účelem tohoto opatření je uvolnění 
lesních okrajů pro zvýšení podílu melio-
račně zpevňujících dřevin a odstranění 
suchých větví. Dojde také k asanaci  
4 provozně nebezpečných a ohrožujících 
stromů (napůl suchých). Obě opatření 
jsou základními předpoklady zajišťující-
mi vyšší provozní bezpečnost osob pohy-
bujících se v tomto prostoru. Práce by 
měly být ukončeny v prosinci 2016. 
Prosíme návštěvníky Houšteckého lesa, 
aby vzali na vědomí, že přes všechna tato 
opatření se neustále pohybují v lese. 

Ke všem lokalitám máme zpracova-
nou dokumentaci, povolení ke kácení 
a jiná povolení. Veškeré realizace, revi-
talizace provádíme s ohledem na vý-
znam lokality, životaschopnost a per-
spektivu dřevin, v zájmu zachování 
různorodé a stabilní zeleně našeho 
města.

Monika Pokorná, referentka OŽP

na podzim 2016 byly zahájeny arboristické a  asanační práce 
v Husově aleji, na průhonu, v ul. Jánského, na proboštských jeze-
rech a na ploše budoucího central parku.

Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci 
s městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav si vás dovolují pozvat na

pŘeDvÁNoČNÍ setKÁNÍ poDNiKatelŮ
Neformální představení podnikatelů ve Středočeském kraji, předání zkušeností 

z podnikání a na závěr přátelské utkání v bowlingu. 

termín: úterý 13. 12. 2016 13.30–18.00 hod.
Místo konání: od 13.30 setkání podnikatelů s prezentacemi 

– zasedací místnost firmy AMZ, Pražská 298, Brandýs n. L. od 16.00 hod. přátelské klání v bowlingu v BBC Hostinec 
Melicharka (Fr. Melichara 1975, Brandýs n. L.)

Na akci jsou srdečně zváni všichni podnikatelé, kteří se chtějí představit na neformální akci, seznámit se s dalšími kolegy a nechat se inspiro-
vat jejich podnikatelskými příběhy. Představí se zde i zajímavé osobnosti z veřejného života města Brandýsa nad Labem a okolí, zvána je sa-

mozřejmě i široká veřejnost. Po ukončení akce jsou všichni zváni k přátelskému klání v bowlingu. Součástí setkání je malé občerstvení. 
Registrační poplatek: 200 Kč + 21 % DPH pro členy okresních hospodářských komor ve středních Čechách, 400 Kč + 21 % DPH pro nečleny. .

Registrace na e-mail: vesela@komora.cz 
nebo sizlingova@komora.cz; tel.: 702 020 489

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2016
Vážení rodiče, 

dovolujeme si vás a vaše miminko pozvat na slavnostní přivítání nových 
občánků našeho města, které připravuje oddělení matriky Městského úřadu 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Vítání občánků proběhne v sobotu 17. 12. 2016. 
na brandýském zámku v tomto termínu přivítáme děti narozené do konce 
října 2016, s trvalým pobytem v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Svou 

účast, prosíme, potvrďte na oddělení matriky, tel.: 326 909 143, 326 909 160.

Těší se na vás matrikářky Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
Další plánovaný termín: 21. 1. 2017

Probošťák
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nelehká práce pomocníků
O našich zaměstnancích zařazených 
k městské policii na základě projektu 
úřadu práce na pozici „pomocný asis-
tent prevence kriminality“ jsme vás již 
informovali v minulém čísle. O tom, že 
tato práce není zrovna jednoduchá, se 
na začátku října 2016 přesvědčil jeden 
z nich, kdy byl bezdůvodně podnapi-
lou osobou nejen verbálně napadán. 
Na místo si proto musel přivolat stráž-
níky ve službě, kteří se urychleně do-
stavili na místo a neurvalce zklidnili. 

vandalismus na náměstí 
Dne 20. 10. 2016 v časných ranních hodi-
nách na Masarykově náměstí v Brandýse 
30letý muž z Dřevčic hozenou sklenicí 
rozbil skleněnou výplň autobusové za-
stávky u baru Savannah. Jeho čin zachy-
tila operátorka kamerovým systémem 
MP. Následně byl pachatel zadržen stráž-
níky MP a předán k dalším úkonům na 
PČr OOP Brandýs n. L. Za tento skutek 
se trestu ani náhradě škody nevyhne. 

spolupráce s pČR 
Dne 27. 10. 2016 od večerních do čas-
ných ranních hodin spolupracovala 
hlídka MP s kolegy z Policie Čr při vy-
šetřování ozbrojené loupeže na benzi-
nové stanici na ul. Zápská v Brandýse 
n. L. Všichni tři pachatelé byli zadrženi. 

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abychom vám všem popřáli 
klidné a ničím nerušené svátky vá-
noční v kruhu svých blízkých. 

Vaši strážníci Městské policie

Městská policie 
informuje

co také přinesl nový zákon

Za porušení této povinnosti není stano-
vena žádná speciální sankce. Stejně jako 
v jiných případech, kdy chodec poruší 
pravidla silničního provozu, může poli-
cista daný přestupek řešit domluvou ne-
bo uložit na místě pokutu v rozmezí od 0 
do 2 000 Kč, ve správním řízení je pak 
sankce 1 500 až 2 500 Kč. Hlavním 
smyslem tohoto nového pravidla je ze-
jména prevence, nikoli  represe. Na zvi-
ditelnění chodců Policie ČR dlouhodobě 
spolupracuje s BESIPem v rámci kam-
paně „Vidíme se“? Kampaň je rozdělena 
do několika fází, které si kladou za cíl 
naučit  chodce  používat  reflexní  prvky. 
To však není jediná novinka, kterou tato 
novela přináší. 

Řidič nově nesmí: řídit vozidlo, na 
němž jsou nečistoty, námraza nebo 
sníh, které zabraňují výhledu z místa 
řidiče vpřed, vzad a do stran. 

Oprávnění pro policistu zadržet 
osvědčení o registraci vozidla: Nově 
může policista zadržet osvědčení o re-
gistraci vozidla v případě, že při silnič-
ní kontrole nebo objasňování doprav-
ní nehody zjistí závažnou technickou 
závadu. Zadržet je možné osvědčení 
o registraci vozidla i v případě, že jej 

řidič policistovi nepředloží (fikce zadr-
žení). Při posouzení technického sta-
vu vozidla se policista musí řídit přes-
ně stanoveným seznamem závad, kte-
rý je uveden ve vyhlášce.
V  praxi  pak  řidič  požádá  o  vrácení 

dokumentu na místně a věcně přísluš-
ném úřadu. Ten mu jej bez odkladu 
vydá, jakmile řidič prokáže protoko-
lem o provedené technické kontrole, 
že závady byly odstraněny. Policista 
rovněž může při zjištění závažné a ne-
bezpečné závady odebrat nebo zkrátit 
na 30 dní technickou způsobilost. 

Nová pravidla pro osobní přeprav-
níky (segway): Před novelou zákona 
nebyl upraven pohyb těchto vozítek 
v silničním provozu, vztahovala se na 
ně stejná pravidla jako na chodce. 
V současné době již toto neplatí a uži-
vatelé vozítek segway dostali jasná pra-
vidla a omezení. Zákon nově definuje, 
co se rozumí osobním přepravníkem, 
a definuje podmínky jeho užívání. 

Uživatel tzv. osobního přepravníku se 
s tímto může pohybovat po chodníku pouze 
rychlostí chůze. Na cyklostezce pak rychlos-
tí jako cyklisté. Nicméně v obou případech 
platí, že nesmí dojít k ohrožení nebo omeze-
ní ostatních účastníků silničního provozu. 

Eva Kropáčová, tisková mluvčí PČR 
Praha venkov-východ 

Adventní předvánoční čas a samotné 
vánoční svátky jsou dobou příprav, ná-
kupů, úklidu, shánění a balení dárků, 
zdobení stromečku a nakonec přípra-
vy štědrovečerní večeře, a tak se někdy 
stane, že se pozapomene na základní 
opatření proti požáru. Je potřeba si 
uvědomit, že hořící svíčky a prskavky 
zvyšují riziko jeho vzniku v bytech. 
Výzdoba, kterou si chceme zpříjemnit 
byt, je z části vyrobena z hořlavých 
materiálů, papíru, sušených rostlin, 
látek, umělých hmot a podobně. 
Věšení zapálených prskavek nebo sví-
ček na stromeček se v minulosti stalo 
příčinou několika požárů bytů a do-
mů. Vyschlý stromeček v suchém pro-
středí bytu se lehce vznítí, a je-li v blíz-
kosti záclon, závěsů nebo koberců, po 
kterých se oheň rychle šíří, je zdrojem 
i rozsáhlého požáru. 

Pozornost bychom měli věnovat ze-
jména dětem. Mohou převrhnout sví-
cen s hořící svíčkou nebo rozbít zapá-
lenou lampičku s aromatickými olejíč-

ky, mohou také na hořící svíčku srazit 
hořlavou část výzdoby. Při přiblížení 
k plameni se může vznítit také jejich 
oblečení. Děti si neumí představit 
možné nebezpečí, které jim hrozí, ne-
dovedou včas reagovat a plně rozpo-
znat vzniklé nebezpečí.

Vysoce rizikovým je samotný závěr 
roku. Silvestrovské veselí je již tradič-
ně spojeno s používáním zábavní py-
rotechniky, tedy nejrůznějších světlic, 
dělobuchů, petard, rachejtlí či pokro-
čilejších povyražení (rakety, bengálské 
ohně  atd.).  Největší  nebezpečí  pak 
představuje zejména podomácku vy-
ráběná  pyrotechnika.  Nejčastěji  hoří 
trávní porosty, kontejnery s odpady, 
okrasné keře nebo věci na balkonech. 
Často  dochází  k  poškození  odstave-
ných automobilů, každoročně se obje-
vují případy vyhořelých bytů, do kte-
rých vletěly zapálené světlice atd. 
Vážná zranění mnohdy s trvalými ná-
sledky způsobuje neopatrná manipu-
lace se zábavní pyrotechnikou. 

Několik užitečných rad:
- nenechávat zapálené svíčky bez 

dozoru,
- adventní věnce se svíčkami klást 

na podklad z nehořlavého materiálu, 
- na adventním věnci umístit mezi 

spodek svíčky a věnec nehořlavé pod-
ložky (kovové svícínky), 

- děti při hře s prskavkami mít stále 
pod dozorem dospělé osoby,

- zábavní pyrotechniku odpalovat 
v bezpečné vzdálenosti od domů a hoř-
lavých hmot a při jejím odpalování po-
stupovat podle návodu výrobce, který 
musí být v českém jazyce.

Štefan Mackovič

Stop zbytečným rizikům v závěru roku
i přes každoroční varování hasičů dochází v období vánoc a na přelomu 
roku k  řadě mimořádných událostí, při kterých se zraní desítky osob 
a vzniknou značné materiální škody. 

Požár způsobený zábavní pyrotechnikou  Foto archiv HZS

od 20. února 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/20000 sb., 
o pozemních komunikacích. tato mimo jiné zavádí novou povinnost pro 
chodce, a to mít na sobě reflexní prvky. 
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Na konferenci přijelo z měst a obcí na 
70 hostů a přednášejících. Jmenovat 
můžeme zástupce Labské stezky, 
Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry, Ministerstva pro místní rozvoj, 
Středočeského kraje, Asociace měst 
pro cyklisty, Klubu českých turistů, 
ČD Bike,  starostů a odborníků  z  růz-
ných měst a obcí na Labi. 

„V divadelním sále zaznívaly nové 
pohledy na financování, stavbu, údrž-
bu značení cyklotras. Snad nám to bu-
de do budoucna ku prospěchu při roz-

voji cyklodopravy, a to i v plánech k bez-
pečnější cyklodopravě,“ řekla vedoucí 
kanceláře MAS Barbora Roušarová.
Na konferenci byl představen projekt 

Město s dobrou adresou, dalšími téma-
ty byly parkovací věže a boxy pro kola, 
povrchy a bezpečnost a s příspěvkem 
na údržbu cyklostezek vystoupil mís-
tostarosta města Hynek Homolka. Dále 
se účastníci věnovali tematice Labské 
stezky a službám bez bariér a službám, 
propagaci a infocentrům.

Olga Fábry

labská stezka
ve dnech 18. a 19. října 2016 proběhl v divadelním sále zámku Brandýs 
nad Labem „vii. ročník Konference Labská cyklotrasa od pramene k mo-
ři napříč evropou bez bariér“ pod záštitou hejtmana středočeského 
kraje, ministryně MMR Karly Šlechtové a starosty města Brandýsa nad 
Labem -- staré Boleslavi vlastimila picka. 

Sedící zleva: starosta Nymburka Pavel Fojtík, starosta Lysé nad Labem Karel 
Otava a starosta našeho města Vlastimil Picek, u mikrofonu Barbora Roušarová.

Slavnostního přestřižení pásky se 
zhostil pan Kout, starosta města 
Vlastimil Picek a generální ředitel 
Renaultu ČR pan Zdeněk Grunt. Celý 
večer moderoval Vladimír Hron, jehož 
slova doprovázela živá hudba. 

Otec a zakladatel firmy pan Kout ve 
svém proslovu přiblížil rekonstrukci ce-
lého salonu a jeho smysl. Hlavním moti-
vem stavebních změn bylo zkvalitnění 
zázemí a rozšíření služeb pro naše klien-
ty. Kromě moderního zázemí je v příze-
mí k dispozici příjemná kavárna s tera-
sou v prvním patře. Dále vyzdvihl práci 
všech dodavatelů, kteří se na přestavbě 
podíleli. Nezapomněl ani na své zaměst-
nance a o pochopení požádal svou ženu, 
neboť pět měsíců bydlel v kanceláři a ro-
dině se příliš věnovat nemohl. 

Starosta města v následné řeči po-
přál panu Koutovi mnoho podnikatel-
ských úspěchů a zároveň ocenil práci 
vrábského  autosalonu. Navíc  zdůraz-
nil, že firma Kout patří k nejúspěšněj-
ším v našem souměstí. Vyzdvihl i so-
lidnost firmy a zaměstnance mající 
vynikající reference i kvalifikaci, i když 
se v našem regionu obtížně hledají. 

Ředitel Renault ČR pan Grunt připo-
mněl profesní cestu pana Kouta, jehož 
podnikatelské začátky byly spojeny 
s opravou aut, které se prováděly v ga-
ráži. Následoval pak rychlý skok a spo-
jení se značkou Renault trvající 20 let. 
A právě k tomuto jubileu a ke čtvrtstole-
tí prodeje aut s kosočtvercem ve znaku 
bylo datováno otevření nového autosa-
lonu. Interiér a exteriér byl laděn v no-
vém programu Renault Store 
a Autocentrum Kout je prvním prodej-
cem v České republice, kdo tento nový 
koncept autosalonů Renault realizoval. 

Doprovodnou akcí pak byla středo-
evropská premiéra a představení dal-
ších čtyř nových modelů. V nejbližší 
době se dostanou na náš trh a jsou to 
tak horké novinky, že u Renaultu na to 
ještě ani neumějí vystavit fakturu. Jde 
o modely Scenic, Grand Scenic, 
Megane Grandtour a Megane Grand 
Coupe.  Třeba  je  to  námět  na  luxusní 
vánoční dárek. Příjemný večer pak po-
kračoval ještě dlouho za zvuku příjem-
ných melodií a ochutnávky francouz-
ské gastronomie a vín. 

(red)

otevření nového 
autosalonu Renault Kout 
večer prvního listopadu se na vrábí v autosalonu Kout sešlo mnoho lidí, 
zejména milovníků rychlých kol, v tomto případě řidičů držících v ruce 
volant se značkou Renault. slavnostního otevření velkolepého díla, je-
hož výstavba trvala pět měsíců, se zúčastnila řada významných osob-
ností a především zákazníků Auto Kout centra. 

V průběhu volební kampaně přijeli na-
še kandidáty podpořit kromě jiných 
osobností Václav Klaus ml., Petr Fiala, 
Eva  Pilarová  a  Bára  Štěpánová.  Na 
brandýském náměstí jsme po dva ve-
čery pořádali letní kino. Podpořili jsme 
Veroniku Vrecionovou v její kampani 
do senátu spolupořádáním tzv. 
„Snídaně s Veronikou“.

Za pomoc při pořádání všech těchto 
akcí se patří poděkovat jak všem řado-
vým členům ODS, tak i mnoha sympa-
tizantům, kteří nelitovali času ani ná-
mahy, aby nám pomohli.

Samotné volby statisticky prokázaly 
spíše pravicovou orientaci brandýských 
voličů a pěkný výsledek ODS. Vždyť 
druhé  pořadí  (17,97  %)  za  vítězným 
Starostové a nezávislí (18,49 %) a před 
třetím  ANO  v  patnácti  brandýských 
okrscích lze považovat za úspěch.

Tímto děkujeme všem našim voli-
čům za přízeň a důvěru, kterou ODS 
svým hlasem věnovali. A vzhledem 
k blížícímu se vánočnímu období pře-
jeme krásné prožití svátečních oka-
mžiků všem lidem. 

Ladislav Kotek, předseda MS ODS

Jubilejní rok brandýsko-boleslavské Ods
Místní sdružení oDs v Brandýse n/L - staré Boleslavi má za sebou rok se 
dvěma vrcholy. prvním vrcholem bylo 25. výročí vzniku oDs, které jsme 
oslavili tenisovým turnajem a následným posezením v Houštce, druhým 
přirozeným vrcholem byly volby do krajských zastupitelstev a senátu. 

dobrý den Vojto, od Nového roku 
jste převzali provozování restaurace 
dřevčický park. Co Vás, jako světo-
běžníka k nám přivábilo? 
Po letech působení v zahraničí a jako 
kuchař na Moto GP jsem se rozhodl se 
už „usadit“ a dostal jsem tip na 
Dřevčický park od kamaráda Petra 
Popelky, který zde léta provozuje fi-
remní a soukromé stravování. Celá lé-
ta jsem přemýšlel o vlastním provozu, 
kde bych zúročil své zkušenosti. 

Mohl bych se zastavit u té MotoGP. 
Jak se vaří špičkovým jezdcům, mají 
nějaké zvláštní požadavky? 
Kuchyně pro špičkové sportovce by 
Vám asi moc nechutnala, protože drů-
bež a zelenina bez tuku není asi to, co 
byste si dobrovolně dal. 

Předpokládám, že v dřevčickém 
parku vařit jako pro špičkové závod-
níky nebudete? 

Naštěstí  se  v MotoGP  nevaří  jen  pro 
závodníky. V celém seriálu závodů se 
pohybují lidé z celého světa, a tak mu-
síte vyjít vstříc rozličnému spektru 
chutí. Nemusíte se tedy bát, že se u nás 
najíte jen „závodnické stravy“. 

Na co byste tedy chtěl obyvatele 
Brandýsa n.l. a okolí pozvat? 
Vzhledem k regionu jsme se rozhodli 
nabízet tradiční českou kuchyni s ohle-
dem na sezóny. Protože jsou chutě na-
šich hostů proměnlivé, snažíme se ak-
tuálně reagovat na jejich podněty. 

a co Váš tip jako šéfkuchaře?
Možná Vás to překvapí, ale tatarský 
biftek. Pečlivě si vybíráme veškeré su-
roviny a v kombinaci s vlastní ochuco-
vací recepturou si myslím, že nemá 
konkurenci. Dále bych určitě chtěl 
zmínit útulné prostředí naší restaura-
ce a také její využití pro nejrůznější 
oslavy, večírky nebo svatby.  (red)

v Dřevčicích se bude vařit jako na MotoGp
nedávno jsme cestou do prahy zavítali na oběd do restaurace Dřevčický 
park. Jaké bylo překvapení, když jsme tam potkali známého šéfkuchaře 
z restaurace Bellevue vojtu Krále.
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Bramborový salát jedině od sommerů

Můžete stručně popsat historii Vaší 
firmy? 
Firma  „U  Krkavců“  existovala  již  od 
roku 1965, kdy patřila jednotě Praha- 
-východ. Celý sortiment lahůdek vyrá-
běl pan Krkavec starší, který zde dříve 
vyráběl i jogurty i zmrzlinu a měl více 
než dvacet zaměstnanců. 

Po revoluci firmu odkoupil a vyráběl 
lahůdky dále. V důchodovém věku mu 
začal pomáhat Miroslav Krkavec 
mladší s manželkou. Od roku 2008 do 
30. června 2009 měla od pana Krkavce 
ml. firmu pronajatou paní Šebková. 
Neměla však nikoho, kdo by v noci vy-
ráběl saláty a pomazánky. Oslovila te-
dy mého manžela, a tak došlo k tomu, 
že pan Sommer přičuchl k lahůdkám. 
Tehdy se krátce jmenovaly „Bamba“. 
Když firma končila, manžel se zajímal 
o převzetí firmy u p. Krkavce, a od  
1. července 2009 jsme lahůdky převza-
li a výrobnu jsme si pronajali. Trvalo 
přes rok, než jsme vše vyčistili, uspo-
řádali, zavedli výrobu chlebíčků 
a ostatních výrobků na úrovni, čerst- 
vosti a kvalitě. Téměř pět let však trva-
lo, než si všichni zvykli na čerstvost 
a kvalitu námi vyráběných lahůdek. 

Na jakém sortimentu výrobků si 
Vaši zákazníci mohou pochutnat? 
Přestali jsme vyrábět saláty, o které nebyl 
zájem, a vymýšleli jsme jiné saláty i jiné 
pomazánky. Firmu jsme převzali v době, 
kdy byly uzavřené mosty, což pro nás bylo 
z důvodu placení nájmu a dalších vyso-
kých nákladů docela šílené. Vše jsme 
ustáli a dnes můžeme říci, že po sedmi 
letech fungování firmy si na nás zákazníci 
zvykli a jejich počet stále narůstá. 

Pro zákazníky jsme rozšířili služby 
i o sobotách, kdy si objednané zboží 
mohou mezi 10. a 11. hod. vyzved-
nout. Výrobků nabízíme celou škálu, 
máme 16 druhů chlebíčků, obložená 

vejce, vejce v aspiku, šunkové závitky 
v aspiku, vaječnou tlačenku, sýrovou 
roládu,  12  druhů  salátů,  8  druhů po-
mazánek, nakládané ryby, utopence, 
hermelín, bagety, obložené housky. 
Na  přání  zákazníka  vyrábíme  různé 
druhy chuťovek, nářezové mísy, oblo-
žené mísy, sýrové mísy a velice oblíbe-
ný šunkový aspikový dort – ozdobený. 
Dalšími favority jsou smažené kuřecí 
řízky, pikantní kuřecí stripsy, smažený 
losos v medovo-hořčičné omáčce 
a smažená treska. Klíčovými výrobky 
jsou různé druhy balených salátů (do-
dávají se především odběratelům na 
prodejny). Na přání zákazníků vyrábí-
me i další mísy, malé chlebíčky atd.

Jak náročná je vaše profese? asi mu-
síte brzo vstávat? 
Lahůdkářská profese je velmi nároč-
ná, především na preciznost, čas a dal-
ší podstatné aspekty (kontroly potra-
vinářské inspekce, hygieny a dalších 
kontrol). Manžel se synem pracují 
v noci, ostatní děvčata od 3 až 4 hodin 
do 13 až 14 hodin. Já vedu manželovi 
firmu přes den. Většina zaměstnanců 
pamatuje pana Krkavce, pod kterým 
začínali, a především paní mistrová 
Pýchová a prodavačky paní 
Němečková a Košová jsou výborné ve 
znalosti výroby chlebíčků. Paní 
Kratochvílová je zase nepřekonatelná 
ve výrobě různých mís a výrobě zdobe-
ných aspikových dortů. V neposlední 
řadě bych se ráda zmínila o řidiči panu 
Dittrichovi, který ve firmě působí neu-
věřitelných 40 let. 

Co se prodává nejvíce a liší se prodej 
podle sezonnosti? 
Co se prodává nejvíce, nemůžeme jed-
noznačně posoudit. Samozřejmě chle-
bíčky, ale nejsou stěžejní. Zákazníci si 
pochutnávají na feferonkovém salátu, 

budapešťské pomazánce a tuňákové po-
mazánce, která se začala vyrábět před 
třemi lety, a další a další. Samozřejmě 
vše je závislé na ročním období. Přes 
prázdniny je odbyt lahůdek menší a po-
tom od ledna do konce února. 

Máte nějakou lahůdku, kterou jinde 
nekoupíte? 
Výrobkem, který jinde nekoupíte, je již 
zmiňovaný šunkový aspikový dort – 
ozdobený,  vyrábíme  1kg,  2kg  a  3kg 
patrový. Pochlubit se můžeme aspiko-
vou šunkovou podkovou, ozdobenou 
buď salámovo- sýrovou dunajskou po-
mazánkou nebo již zmiňovanou tuňá-
kovou. Ta je vyráběna z kusů celého 
tuňáka v oleji a vejci natvrdo, sardelo-
vá  máslová  pomazánka.  Nesmím  za-
pomenout ani na 85% majonézu s pro-
dlouženou trvanlivostí, kterou odebí-
ráme od budějovické firmy Záruba. Je 
největším hitem ve vánočním a veliko-
nočním období. Jen pro obrázek – mě-
síčně spotřebujeme téměř tunu bram-
bor, 500 kg cibule, 100 kg mrkve,  
600 kg vajec, 250 kg šunky, 200 kg 
salámu a téměř 1 500 kg majonézy. 

Jak se v současné době podniká vaší 
firmě? Jak jste připraveni na EEt?
V současné době se naší firmě vede 
dobře, ale EET nám služby zkompli-
kuje, jak časovou náročností, tak zpo-
malením obsluhy zákazníků. Problém 
bude i se sobotními výdeji pro zákazní-
ky. Bude to časově náročné jak pro mě, 
protože budu evidenci na finanční 
úřad, tak i pro prodavačky. Doufejme, 
že nám nebudou utíkat zákazníci kvůli 
pomalosti pokladního systému, jenž 
komunikuje s finančním úřadem. 
Náročná změna čeká i na řidiče, kteří 
prodávají některé výrobky volně z auta 
a budou se muset naučit zacházet 
s tzv. PC účtenkami.

Naše město dotváří prostředí Vašemu 
podnikání, jak se Vám líbí, či nelíbí 
Brandýs n. l. – stará Boleslav? 
Nebyli jste nějak omezení rekon-
strukcí ulice, kde je vaše výrobna? 
Jsme s manželem rádi, že se naše fir-
ma nachází téměř v centru města 
Stará Boleslav, která má velkou histo-
rickou minulost. Bohužel není moc 
vidět rekonstrukci silnic. Vždy se ně-
kde něco rozkope a nedodělá se. Což 
byl případ naší firmy, kde letos na jaře 
probíhala výměna kanalizačního po-
trubí a okamžitě se vše promítlo do 
výše prodeje. Navíc Stavokomplet nás 
neinformoval, že rekonstrukce začne 
probíhat, a jednoho rána nám uzavřeli 
vjezd  na  expedici  a  k  prodejně.  Do 
dnešního dne se ani nesnažili dodělat 
silnici před vjezdem na expedici. 

Můžete přiblížit Vaši rodinu a pood-
halit roušku vašemu soukromí a ko-
níčkům? 
O naší rodině pouze krátce. Syn vy-
chodil ve Staré Boleslavi druhý stupeň 
základní školy, o prázdninách, kdy 
v Praze navštěvoval střední školu, po-
máhal na firmě. Přede dvěma lety, kdy 
manžel hledal k sobě dalšího parťáka, 
se nikdo nenašel a syn se nabídl, že tá-
tovi půjde pomoci. Já jsem od začátku 
působení firmy věděla, že budu man-
želovi oporou přes den a povedu celou 
administrativu. Zálibu mají kluci již 
několik let v kuželkách. Oblékají dres 
brandýského Sokola a hrají krajskou 
skupinu A. Manželovým velkým ko-
níčkem je pěstování bonsají a vytváře-
ní japonské zahrady. 

Blíží se Vánoce, jak vypadá jejich ob-
raz u sommerů? Co na vaší slavnostní 
tabuli nesmí chybět a prozradíte něja-
ký vánoční recept? speciálně by čte-
náře asi zajímal bramborový salát. 
Vánoční svátky moc neprožíváme, ani 
Silvestra, z firmy jsme všichni utahaní 
a jen se těšíme na klid a pohodu domo-
va. Ptáte se, co nesmí chybět u nás 
na vánoční tabuli? K jídlu bruselská 
paštika, bílé klobásy, ryba (ne kapr), 
lososový krém, cukroví, závin a různé 
druhy ořechů.

Receptury jsou podobné jako v ji-
ných rodinách. Bramborový salát 
máme někdy z firmy, někdy doma vy-
robený, ale speciální recept na něj 
nemáme. Zásadní je salát nešidit, dá-
vat kvalitní majonézu, pokud chcete 
dietněji, dát více bílého jogurtu. 
Každá hospodyňka si jej vyrábí jinak, 
někdo dává celer, přidává šunku, jabl-
ka, ořechy. Přidávám tedy recept (pro 
4  osoby):  suroviny:  1  kg  vařených 
brambor ve slupce, 1 kus větší mrkve, 
1 cibule, 200 g majonézy, 150–200 ml 
láku od okurek, 4 kusy vajec natvrdo, 
4 kusy větších kyselých okurek, 3 lží-
ce plnotučné hořčice. Podstatou dob-
ré chuti je rozšlehat majonézu s hoř-
čicí, lákem od okurek, solí a pepřem. 
Vše zamícháme a můžeme podávat 
nejen na Vánoce. 

Jaké vánoční poselství byste předala 
občanům našeho souměstí? 
Rádi bychom za naši rodinu všem ob-
čanům Brandýsa nad Labem a Staré 
Boleslavi co nejsrdečněji popřáli klid-
né a příjemné prožití Vánoc. Do nové-
ho roku přejeme všem především pev-
né zdraví, co nejméně starostí a pro-
blémů, aby na sebe byli laskaví a přá-
telští a aby si dokázali občas doma říci, 
že se mají rádi.

Za rozhovor děkuje
Petr Čeněk

většina obyvatel jezdila pro čerstvé chlebíčky k panu Krkavcovi. ten však 
odešel do penze, a tak kouzla výroby lahůdek postupně převzala rodina 
sommerů. o náročné profesi a dalších radostech i starostech rodinné fir-
my sommer jsme si zašli popovídat s  ivanou sommerovou. příběh této 
firmy je více než zajímavý a obyvatelé našeho dvojměstí mohou být rádi, 
že mají opět kam jezdit pro kvalitní snídaně a svačinky. 
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Je všeobecně známé, že Rudolf II. si 
Brandýs zamiloval, zvolil ho za své 
hlavní mimopražské sídlo a nechal 
v zahradě vybudovat řadu staveb – te-
rasu, míčovnu, letohrádky, kašny a vi-
vária. Zámek spojovala přes hradní 
příkop se soukromou částí zahrady 
krytá, 80 metrů dlouhá chodba zvaná 
svého času Josefínka nebo dodnes 
„Rudolfinka“ (dokončena roku 1602). 
Zahrada byla rozčleněna hlavní za-
hradní promenádou na štěpnici (ovoc-
ný sad) a část s pravidelnými obrazci 
ze stříhaných dřevin.

rENEsaNčNÍ ZaHrada
Půdorys renesančních zahrad vychá-
zel z užitkového charakteru středově-
kých zahrad a měl vzhled šachovnice. 
Přímé, pravoúhle vedené cesty členily 
plochu na čtvercové a obdélníkové ob-
razce, které vytvářely samostatné pro-
story lemované plůtky nebo stříhanou 
stálezelenou vegetací. Obrazce měly 
různou vnitřní náplň: od travnaté plo-
chy přes složité brodériové ornamenty 
z písku, barevných drtí, stříhaného 
buxusu  až  po  okrasné  květiny  nebo 
často i užitkové rostliny. Dovnitř se tak 
vysazovaly například kosatce, plané 
mečíky, sedmikrásky, fialy, hvozdíky, 
prvosenky, zvonky, růže, k řezu také 
pivoňky, lilie, chryzantémy, kopretiny 
a samozřejmě nejrůznější léčivé byli-
ny, koření a zelenina. 

Jenže nejsme jen tak v nějaké „oby-
čejné“ šlechtické renesanční zahradě! 
Jsme v císařské zahradě! Nahlédněme 
do zahrady očima i slovy Bohuslava 
Balbína z roku 1681: „Císař Rudolf II. 
jako sbírkami drahých kamenův, děl 
uměleckých a jiných vzácností, také 
i pokud se týká rozkoše i slávy zahrad 
neustupoval žádnému panovníkovi 
v Evropě; rostlyť v zahradách jeho 
v Praze i v Brandýse olivy, palmy, ced-
ry, ovoce všeho druhu, stromy a keře 
cizí, rostliny a květiny vlašské, asijské, 
čínské, ačkoli pěstování bylo pracné; 
často i ruce císaře samého i vavřínem 
ověnčené účastnily se sázení, okopá-
vání i zalévání.“

kOuZlO tulIPÁNů
Vraťme se na chvíli zpět k období vlády 
císaře Ferdinanda I., a to výhradně kvůli 
květinám! Učitelem císařských dětí byl 
jistý Aughier Ghislain de Busbecque, 
který se později stal vyslancem císaře 
u tureckého sultána. To on osobně dodá-
val ke dvoru (a také Mathiolimu, známé-
mu tvůrci herbáře) vzácné rostliny a ci-
bulky. Většina planě rostoucích tulipánů 

pochází ze západních oblastí Asie. 
Tulipány byly však dovezeny poprvé do 
Evropy v roce 1554 z cařihradských za-
hrad právě tímto rakouským vyslancem, 
a to do pražské královské zahrady. Dle 
rozkazu panovníka se vysadily první ci-
bule zahradních rudých, žlutých a bílých 
tulipánů, tenkráte opravdový div světa, 
právě na české půdě. Právě z Prahy se 
šířily po celé Evropě, a to i do Holandska. 
Žádná květina se nestala předmětem ta-
kové sběratelské vášně a obchodních 
spekulací jako tulipány v třicátých letech  
17. století v Holandsku. Propukla „tuli-
pomanie“. V Holandsku se pěstování 
tulipánů stalo díky vhodným klimatic-
kým a půdním podmínkám významným 
národohospodářským odvětvím. 
Mimochodem, a to hodně předbíhám, 
v zahradnictví pod brandýskou nemoc-
nicí se po druhé polovině minulého sto-
letí holandské cibule přechodně vysazo-
valy, Holanďané potřebovali cibule po-
slat někam do „ozdravovny“, jejich půdy 
byly už jednostranně vyčerpané a někdy 
i zamořené škůdci či chorobami.

Vrátíme se však znovu do období 
vnuka Ferdinanda I., k milovníkovi 
a obdivovateli zahrad, k císaři 
Rudolfovi a do Brandýsa. Po půl stole-
tí  se  už  i  tulipány  do  Čech  dovážely 
právě z Holandska. Zpráva České ko-
mory z  roku 1604 píše o nákupu „in-
dických“ cibulek pro královskou ko-
moru  z  „Nýderlandu“.  Rostliny  uve-
dené v seznamu byly objednány 
v Amsterodamu přímo pro císařovu 
zahradu v Brandýse. Mezi cibulovými 
rostlinami jsou uvedeny hlavně tulipá-
ny, a to žluté, červené, bílé a žíhané, 
narcisy, hyacinty bílé, modré, šafrány 
čili krokusy, kosatce, různé druhy lilií, 
řepčíky, dosny a několik druhů růží.

To vše svědčí o nádheře a bohatosti 
květů tehdejší zámecké zahrady. Ale 
jak známo, i „kytka pozná, že bitva 
hrozná lidstvu nesvědčí“ – přišla třice-
tiletá válka a renesanční stavby z ob-
dobí císaře Rudolfa II. i celá zahrada 
byly zničeny. Z výše zmíněných etap 
vývoje se dochovaly jen písemné zprá-
vy, plány nikoliv.

BarOkNÍ PaNskÁ
Známý stav zahrady zachycuje až plán 
z  období  baroka,  kolem  roku  1740 
(tedy pořízený zřejmě za vlády Karla 
VI.). Byla zachována renesanční dis-
pozice zahrady, jen „ornamentální vý-
plně“ záhonů jsou mnohem složitější 
a tvary nepravidelné, zakřivené, niko-
liv pravoúhlé, geometrické. Stále to 
však byla terasová zahrada v pravidel-

ném stylu italských zahrad – svažují-
cích se na sever k Labi, osově souměr-
ná, plná domácích i exotických květin, 
ovocných stromů i zeleniny.

Podstatný zásah do celkové koncep-
ce se odehrál až v období módy tzv. an-
glických parků. Dle císařského otisku-
-stabilního katastru z roku 1842 je patr-
no, že byla třetí terasa a část druhé pře-
tvořena v přírodně-krajinářském stylu. 
Tato podoba zahrady je zachycena na 
mnohých obrazech i ve fotografiích. 
Někteří  starší  obyvatelé města  její  ko-
nečnou fázi ještě pamatují osobně.

uVadaJÍCÍ slÁVa ZÁMECké 
ZaHrady
Po I. světové válce končí monarchie 
a dá se říct, že i sláva zámecké zahrady 
v Brandýse. Zámek spravovala za první 
republiky „vrchní správa brandýského 
velkostatku“. Zajímavé je, že ač byla 
zahrada za rakouských monarchů ve-
řejně přístupná, sotva se dostala do 
správy státních republikových úřadů, 
byla krásnější polovina uzavřena 
a oplocena. Místní národní výbor žádal 
o otevření, avšak bez úspěchu. V roce 
1934 byla přes nesouhlas Státního pa-
mátkového úřadu postavena na po-
zemku zahrady budova soudu. 
Následovalo zrušení jedné ze vstupních 
bran a parcelace pozemků podél 
Královické ulice. Menší úpravy prodě-
lala zahrada spolu s opravou zámku 
před II. světovou válkou i během ní pod 
vedením architekta Adolfa Beneše.
V  roce  1947  dal MNV  provést  dílčí 

úpravu zahrady. Správu zajišťoval 
Technický ústav státních lesů a statků 
(TÚSLS). V letech 1967–1971 proběh-
la celková rekonstrukce zahrady, byla 
opravena terasa s balustrádou a prove-
dena, podle návrhu Vítězslavy 
Ondřejové, tzv. náznaková rekonstruk-
ce – obnoven ovocný sad a okrasný par-
ter – obrazce ze stříhaných dřevin (po-
kus o návrat do období renesance) 
a ponechána byla tehdy mladá lipová 
alej. Tato plánovaná rekonstrukce však 
nebyla nikdy plně dokončena, další za-
hradnická péče o zahradu byla napros-

to nedostatečná. Dalším hrubým zása-
hem do organismu zahrady byla vý-
stavba plaveckého bazénu Pedagogické 
fakulty UK  na  ploše  zahrady  v  80.  le-
tech dvacátého století.

OBraZ PaNské VE 20. stOlEtÍ
Počátkem devadesátých let 20. století 
přechází zámek a s ním i zahrada do ma-
jetku města Brandýsa nad Labem – Staré 
Boleslavi. V  letech 2006–2009 proběhla 
úspěšná kompletní rekonstrukce rene-
sanční spojovací chodby „Rudolfinky“ 
mezi zámkem a zahradou.

Dobrým počinem bylo oplocení zahra-
dy v roce 2009, které umožnilo její uzaví-
rání v nočních hodinách. Pro zahradu byl 
rovněž zpracován návštěvní řád. Omezil 
se tím významně vandalismus.

Stav zahrady je dnes hodně podprů-
měrný, péče o rostliny je na úrovni údrž-
by obyčejné sídlištní zeleně. A to je při 
významu této zahrady opravdu smutné 
zjištění. Rozpadlé živé ploty, už desetiletí 
chybějící keře magnolií, zpustlá pro-
střední terasa zející prázdnotou po od-
stranění nefunkčních kamenných bazé-
nů, zahrada bez vodních prvků, nekva-
litní cesty či nefungující osvětlení…a tak 
bychom mohli pokračovat.

Doma nikdo není prorokem. Možná 
ani netušíme, jak ohromné renomé má 
ve světě zámecká zahrada v Brandýse 
nad Labem. Jedná se totiž o památku 
zahradního umění, která vznikla 
v subjektivistickém velkolepém stadiu 
renesance zvaném manýrismus. Jde 
o dílo, které má (navzdory všem úpra-
vám v následujících stylových údobích 
i novodobým rekonstrukčním aktivi-
tám) vysokou dávku manýristické au-
tenticity. A takových není u nás ani ve 
světě mnoho. 

To mocné kouzlo dávných dob 
a umu našich předků tu však pořád 
„visí ve vzduchu“. Bez ohledu na nezá-
jem si zachovává své podmanivé ta-
jemství. Zahrada musí sloužit dnešní 
společnosti a dnešním potřebám, ale 
přesto by měla být výjimečná, krásná 
a kvetoucí.

Kateřina Vaculová

Zašlá sláva „Panské“ zahrady
Zahradu založil císař Ferdinand i., děd Rudolfa ii., v období renesance 
okolo roku 1563. největší rozkvět zahrady spadá do období vlády 
Rudolfa ii. na přelomu 16. a 17. století
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památné stromy v místech posledního odpočinku

Nejstaršími z památných „hřbitovních 
stromů“ jsou dva duby na židovském 
hřbitově, těm bude jistě více než 200 
let. Atmosféra hřbitova s prastarými 
náhrobky a mohutnými stromy je ta-
jemná v každé roční době, avšak pod-
zimní podvečer nebo zasněžený zimní 
den je více než podmanivý. Však také 
hřbitov  byl  založen  již  roku  1568, 
v místech vedle popravčího vrchu, k je-
ho založení i umístění vydali souhlas 
tehdejší radní. Rozšířen byl koncem 17. 
a také v 19. století. 

Výraznější změny zaznamenal jen 
v  roce  1848.  Tehdy  byla  zrušena  jeho 

přední část od silnice na úkor nové 
hřbitovní budovy, jejíž levé křídlo slou-
žilo jako márnice a pravé jako byt pro 
hrobníka a správce hřbitova. Nejstarší 
náhrobky (nejstarší je již z roku 1572) 
pocházejí z 16. století a jsou zhotoveny 
z černého pískovce, náhrobky ze  
17. a 18. století  jsou provedeny v mra-
moru, zdobeny symboly jména zemře-
lého. Pozoruhodné jsou pískovcové ná-
hrobky z první poloviny 19. století zdo-
bené četnými lidovými plastikami (ko-
runy, holubice). Neméně pozoruhodný 
a minimálně stejně starý je i mohutný 
památný dub letní (Quercus robur) 
rostoucí zhruba uprostřed hřbitova, vy-
soký dvojkmen s obvodem kmene ve 
výšce 130 cm nad zemí více než 3 a půl 
metru,  výškou  23  metrů  a  rozložitou 
korunou o šíři 18 metrů,  jehož stáří  je 
odhadováno na 210–220 let. 

Také druhý památný dub, tentokrát 
dub zimní (Quercus petrea) rostoucí 
blíže ohradní zdi je úžasný, starý a vi-
tální strom, s téměř čtyřmetrovým ob-
vodem kmene (395 cm) a stářím více 
než dvě stě let a výškou nad 22 metrů. 
Na hřbitově  jsou  i náhrobky Židů vy-
povězených z Prahy za vlády Marie 
Terezie. Přibližně v tomto období 
mohly být vysazeny právě ony dva pa-
mátné duby. Zcela jistě pamatují do-
bu, kdy tu byli pohřbeni například ro-
ku  1883 MUDr.  Johann Bondy,  pan-
ský lékař brandýského panství, roku 
1895  pivovarník  Ignaz  Freund  nebo 
roku  1897  továrník  Ferdinand 

Janowitz. Za první světové války tu 
našlo místo posledního odpočinku 
i několik haličských uprchlíků. 
Poslední Židé zde byli pohřbeni roku 
1942.  Na  několika  náhrobcích  v  no-
vější části jsou vytesány nápisy 
„Zahynuli v Osvětimi“. 
Na židovském hřbitově jsou ještě dva 

významné stromy, které však nebyly vy-
hlášeny za stromy památné, třetí mo-
hutný dub pak zřejmě proto, že má po-
škozený kmen. Duby letní od dubu zim-
ního poznáme jednak podle listů – u du-
bu letního mají řapíky srdčitou bázi, du-
by zimní mají úzkou klínovitou bázi, ale 
spolehlivě je poznáme podle toho, že 
žaludy dubu letního rostou na dlouhých 
stopkách, zatímco u dubu zimního jsou 
žaludy téměř přisedlé k větvičce, rostou 
na krátkých stopkách.
Křesťané byli v Brandýse od 13. sto-

letí pohřbíváni u kostela sv. Vavřince, 
který však v  roce 1785  Josef  II.  zrušil 
i se hřbitovem. Od 17. století se po-
hřbívali zřejmě chudší lidé i na „no-
vém“ hřbitově, který byl původně zalo-
žen v roce 1680 v době epidemie jako 
tzv. morový, brzy ale plnil úlohu hřbi-
tova městského. Tak je tomu dodnes. 
Nejstarší datovaný pomník na starém 
hřbitově nese nápis: „rodina Franzova 
1805”.  V  té  době  tu  již  rostl  dnešní 
památný dub letní, neboť jeho stáří 
odhadujeme  na  190  let.  Má  obvod 
kmene  3,39  metru,  výšku  17  metrů 
a úctyhodnou šířku koruny 21 metrů.

U Ohradní zdi podél Martinovské 
ulice u hrobky rodiny Kotoučkových 
roste dub uherský (Quercus frainet-
to). Dub uherský nebo také balkánský 
není domácí dřevinou, přirozeně roste 
na jihovýchodě Evropy a Malé Asie, 

u nás pouze na jediném místě, v ná-
rodním parku Podyjí. Strom vyrůstá 
přímo na rohu zdi, která je zde o šířku 
hrobu zúžena. Hrob je tísněn dubem, 
nebo spíše obráceně – strom je tísněn 
velmi širokým obrubníkem hrobky ro-
diny Kotoučkových, kteří byli za 
Rakouska-Uherska výrobci likéru. 
V hrobce odpočívá také význačný 
místní sokolský pracovník Hanuš 
Čajkovský  (†1891)  a  Antonín 
Chlístovský, bývalý okresní tajemník 
(†1911). Nejdříve zde byl ale pohřben 
Antonín Kotouček, a to r. 1878, kdy tu 
už strom nepochybně byl vysazen 
a zdárně rostl, ale byl útlejší. Dub má 
obvod  kmene  3,25 metru,  výšku nece-
lých 20 metrů a šíři  téměř 23 metrů. Je 
starý přibližně 180 let.

Kateřina Vaculová

stromy nás provázejí po celý život a mnohé nás přežívají. Jsou souputníky 
rodů po několik generací, jejich koruny se klenou nad místem posledního 
odpočinku i po staletí. nejinak je to na obou brandýských hřbitovech, na 
starém židovském i na křesťanském, respektive občanském.

Dub zimní (Quercus petrea) na židov-
ském hřbitově

Dub letní (Quercus robur) na židov-
ském hřbitově

Město se spojilo se sestrami vincent-
kami z Charitního domova a Domem 
s pečovatelskou službou ve Staré 
Boleslavi, s paní Jarmilou Viplakovou. 
Sestry v Charitním domově jsou těmi, 
které například distribuují potřebným 
rodinám i jednotlivcům v našem městě 
trvanlivé potraviny z Národní potravi-
nové sbírky, ale jejich péče o tyto rodi-
ny i jednotlivce je kontinuální. Mají 
tak poměrně podrobně zmapovanou 
situaci a vědí o těchto rodinách i dě-
tech, o jejich potřebách. 

Princip je poměrně jednoduchý. 
Naše Brandýsko-boleslavské vánoční 

krabičky budou spočívat v tom, že dě-
ti si napíší svá vánoční přání (i potře-
by). Seznam bude shromážděn 
u sester v Charitním domově a my 
z něj budeme vědět, zda jde o dívku či 
kluka, jejich věk, velikost oblečení, 
a jaká jsou jejich přání pro Ježíška. 
Tento jednoduchý seznam bude v ta-
bulce, v níž si ten z Vás (jednotlivec, 
rodina,  kolektiv  v  práci…),  kdo  se 
rozhodne přání splnit, vybere kon-
krétní dítě, a my si poznamenáme, že 
jste si to vzali na starosti, a kontakt na 
Vás. Seznam, který budeme průběžně 
aktualizovat, bude umístěn na obou 

kontaktních místech a na internetu. 
V případě potřeby, nejasností apod. 
se obracejte, prosím, na Zdeňku 
Tichou,  tel.:  778  533  954,  e-mail: 
zdenka.ticha@brandysko.cz.

Až budete naplněnou krabičku, do 
níž můžete přidat i věci dle svého uvá-
žení  (sladkosti,  drobné  pozornosti…) 
a také třeba hezký vzkaz od Vás 
a Vašich dětí, vracet, bude opatřena 
jmenovkou s obrázkem, podle kterého 
bude dárek přiřazen konkrétnímu dí-
těti. 

A kde vezmete krabičky na dárky? 
Obyvatelky Domu s pečovatelskou 
službou je pro Vás již nyní vyrábějí! 
Krabice si budete moci vyzvednout od 
čtvrtka 1. prosince 2016 na dvou kon-
taktních místech, kam je budete napl-
něné i vracet (můžete použít i krabici 
vlastní). Těmi místy jsou Infocentrum 
na městském úřadě na Masarykově 
náměstí v Brandýse nad Labem 

a CzechPoint na městském úřadě na 
Mariánském náměstí ve Staré 
Boleslavi. 

Předání dárků dětem zajistí sestry 
z Charitního domova těsně před vánoč-
ními svátky. O průběhu akce i výsled-
cích Vás budeme průběžně informovat. 
shrnutí:
•  kontaktní  místa:  Infocentrum  na 
městském úřadě na Masarykově ná-
městí v Brandýse nad Labem 
a CzechPoint na městském úřadě na 
Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi
•  termín  zahájení  vyzvedávání  prázd-
ných krabiček: čtvrtek 1. prosince 2016
•  termín  ukončení  odevzdávání  napl-
něných vánočních krabiček: úterý 20. 
prosince 2016. 
Věříme ve Vaše dobrá srdce, laskavost 
a dobrotu. Děkujeme Vám všem, kteří 
se rozhodnete být těmi, kdo rozzáří 
dětské oči. 

Zt

Brandýsko-boleslavská vánoční krabička
Ježíšek přináší dětem pod stromeček to, co si přejí. Ale i v našem městě jsou rodiny, ma-
minky a tátové či možná i babičky a dědové, kteří se starají o vnoučata, samotní s dětmi, 
jimž Ježíšek nemůže přinést ani to, co potřebují… o  oboje se můžeme pro naše děti 
v Brandýse nad Labem – staré Boleslavi postarat my. vždyť každé dítě by mělo pod stro-
mečkem najít alespoň jeden dárek od Ježíška. Jsme si toho vědomi, a proto záštitu nad 
naší Brandýsko-boleslavskou vánoční krabičkou převzal pan starosta vlastimil picek. 
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Vánoce u nás patří k nejoblíbenějším 
církevním svátkům. Připravovat se na 
ně  začínáme  4  týdny  před  Štědrým 
dnem. Toto období se nazývá advent 
a nese se ve znamení očekávání spasi-
tele, Ježíše Krista.

sluNOVrat a ZIMa
Křesťané slaví vánoční svátky od roku 
354  našeho  letopočtu.  Den  narození 
Krista připadá na 25. prosinec.

Chladné roční období konce podzimu 
a zimy přinášelo nejistotu, lidé netrpělivě 
očekávali návrat životadárného slunce. 
Slunovrat bujaře oslavovali a zapalovali 
vatry. My si tento pohanský svátek připo-
mínáme rozsvícením svíce o Vánocích. 
V Polabí může být zima sice mrazivá se 
sněhem, ale i blátivá, nicméně má své 
neopakovatelné kouzlo. Může být i me-
lancholická, jak ji ve svých fotkách zachy-
tila Marie Hartmanová, jindy jako by vy-
padla z Ladových knížek a z oblohy se 
snášejí velké, „selské“ sněhové vločky, 
které pokryjí krajinu bělostnou peřinou.
Vánoční svátky nejvíce zbožňují děti, těší 
se na ně, navíc mají ve škole prázdniny, 
ani dříve tomu nebylo jinak. Jen jejich 
předchůdci dostávali mnohem méně dár-
ků a nezáleželo tolik na ceně. Dospělí tyto 
svátky vnímají jako rodinnou a církevní 
slavnost, příležitost, kdy se členové rodin 
scházejí a vzpomínají. I na ty, kteří mezi 
námi již nejsou. Lidé si navzájem přejí 
krásné svátky, připomínají si, že patří 
k sobě.

sVÁtEčNÍ PŘÍPraVa
Příprava na svátky byla dříve, stejně ja-
ko dnes, spojená s předvánočními ná-
kupy. Vánoční zboží se však prodávalo 
opravdu jen v předvánočním čase a na-
bídka byla samozřejmě chudší. 
Tradičně se kupovaly sušené fíky, datle, 
svatojánský chléb, para ořechy, burské 
ořechy, sušené švestky, rozinky, citru-
sové plody, kokosy, kaštany, jmelí a čo-
koládové figurky, ale také živí kapři.

Svátky adventní začínaly utržením 
větvičky Barborky, Mikulášskou nadíl-
kou, pak pochůzkou Lucek, pečením 
vánočního cukroví a generálním úkli-
dem. Hospodyně s pečením cukroví 
začaly od svátku sv. Mikuláše. Původní 
cukroví bylo velké, v průměru tak ko-
lem 10 cm, pekly se medvědí pracny, 
linecké koláčky, vanilkové rohlíčky, 
amprle, věnečky ze sněhového bezé, 
marokánky. Dům byl provoněn vůní 
vanilky. Napečené kousky se uložily do 
krabice a uklidily ve spíži na bezpečné 
místo, aby se uleželo, ale také, aby se 
před svátky nesnědlo.

Těsně před Štědrým dnem hospodyně 
upekla kynuté vánočky s rozinkami 
a mandlemi, na štědrovečerním stole mu-
sely být dvě. Nesměly se připálit, jinak by 
do  rodiny  přišla  nemoc. Nesměl  chybět 
ani jablečný štrúdl z taženého těsta. Ještě 
počátkem 20. století se na Štědrý den po-
dávalo nejméně 9  chodů  jídla:  králík na 
černo, černý kuba, krupičná kaše, luštěni-
ny, vánoční cukroví, vánočky, chléb, 
jablečný závin, ovoce. K pití se nabízelo: 
pivo, vaječný koňak, grog, punč, griotka 
a čaj. Smažený kapr s bramborovým salá-
tem se začal podávat o štědrovečerní ve-
čeři ve většině polabských domácností až 
ve 2. polovině 20. století. Ještě nyní se 
v některých rodinách tradičně připravuje 
králík na černo s knedlíkem. Věnečky 
z chvojí se připravovaly nebo kupovaly, 
nikoliv na ozdobu domů, ale na hroby pro 
členy rodiny, kteří zesnuli. Tato úcta 
k předkům a zapálení svíčky na jejich 
hrobech se - k naší cti - dodržuje dosud. 
Zelený věnec je důležitým rodinným sym-
bolem kruhu soudržnosti a nekonečnosti 
v dobách pohanských i ochranou proti 
zlým duchům.

syMBOly VÁNOC
Další symbol Vánoc, vánoční strome-
ček, se dostal do zdejších chalup až ve 
30. letech 20. století. V movitějších rodi-
nách i dříve. Předchůdkyní vánočního 
stromečku byla zelená větev z chvojí, 
zavěšena nad jídelním stolem. Zdobily ji 
ozdobené papírové řetězy, vlašské oře-
chy zabalené ve staniolu, panenská 
jablíčka, ale někdy i malý jehličnatý stro-
meček, zavěšený špičkou dolů. Měl sym-
bolizovat strom poznání od nejjedno-
duššího k nejsložitějšímu. Zelený jehlič-
natý stromeček je i dnes neodmyslitel-
ným symbolem a součástí Štědrého dne.

V naší téměř bezlesé krajině, kde je 
častější spíše borovička, bylo dříve cel-
kem obtížné vůbec si vánoční strome-
ček – smrček – pořídit. Většinou se 
kupoval na trhu nebo u obchodníků, 
kteří jej dováželi.

Do 60. let převládal smrček, výji-
mečně jedlička. V 60. letech 20. století 
smrček nahradila borovička. Tato 
změna tak trochu souvisela s technic-
kým pokrokem. Lidé si začali pořizo-
vat do svých domácností ústřední to-
pení a smrček opadával více než boro-
vice. Pamatuji se na své dětství, kdy 
jsme šli s tatínkem koupit vánoční 
stromeček, ale ty krásné byly prodané 
a na nás zbyl „krasavec“, kterému chy-
běly větvičky. Bylo mi to líto, ale tatí-
nek si uměl poradit, navrtal kmínek 
a z chvojí doplnil chybějící části.

Člověk je vynalézavý, a tak časem vy-
myslel stromeček umělý, pravidelný, 
neopadavý, neusychající, ale také vůbec 
vánočně nevonící. Ozdobení stromečku 
mělo svá nepsaná pravidla. Udržoval je 
především tatínek společně s dětmi. 
Každá rodina měla a má svůj styl zdobe-
ní. Oblíbené skleněné ozdoby, lamety, 
řetězy a prskavky se používají dodnes, 
jen již jednoznačně nejsou všechny vyro-
beny v naší zemi. Používaly se barevné 
voskové svíčky, osvětlení stromečku. 
Nesmíme zapomenout na zlaté jmelí, 

které je u nás velmi oblíbené. Do domu 
přinášelo štěstí a po svátcích se nesmělo 
vyhodit, bylo stále pověšeno na lustru, 
kde zůstalo po celý rok. Střežilo rodinné 
štěstí a napřesrok se koupilo opět nové.

Štědrý dEN
Průběh Štědrého dne byl následující, 
ráno se nasadil stromeček a děti s ot-
cem jej ozdobili. Jinde, zejména v rodi-
nách s malými dětmi, rodiče zdobili 
tajně, aby byl pro děti překvapením. 
Zapálili purpuru nebo františka, aby 
domov příjemně, svátečně voněl. 
Ráno se také zabil kapr, pár šupin se 
schovalo a přidalo se do peněženky 
členům rodiny, aby se jich peníze drže-
ly. „Dušičku“ z kapra, dostaly děti na 
„hraní“. Rozporcovaný kapr se obalil 
v trojobalu a usmažil nebo se podával 
králík na černo. Připravil se brambo-
rový salát, chlebíčky a na talíře cukro-
ví. Bylo nakázáno celý den se postit, by 
člověk viděl zlaté prasátko. Že to byl 
i v minulosti problém, vím od babičky, 
která mi vyprávěla, že když byla malá 
(cca rok 1915), chodil Párač, postava 
celá v bílém, která měla u pasu nůž, 
ocílku a čerstvou krev v hrnci. Párač 
vtrhl do domácnosti, a když našel hříš-
níka, který nedodržel na Štědrý den 
půst, tak jej pomazal čerstvou krví. 

Když se řádně setmělo či s východem 
první hvězdy přišel čas podávání štědro-
večerní večeře. Ke štědrovečernímu sto-
lu usedala celá rodina. Stolovníků musel 
být sudý počet, pokud byli v lichém po-
čtu, měl se pozvat další člověk. Jinak by 
rodinu postihlo neštěstí. Zpravidla otec, 
hlava rodiny, pronesl přání, aby se rodi-
na i příští rok sešla v plném počtu. 
Poděkoval Bohu za jeho přízeň.

Po večeři tatínek šel otevřít okno, 
aby Ježíšek mohl ke stromečku dávat 
dárky. Když byly Ježíškem pod stro-
mečkem nandané, zavolaly se děti, 
rozsvítil se stromeček a dárky byly roz-
dány. Je moc dobře, že u nás nosí dár-
ky Ježíšek a nikdo jiný.
Než se odešlo do kostela na Půlnoční 

mši, byl čas na různé zvyky. Byly za-
měřeny na předpovídání zdraví, lásky, 
potomků, sňatků pro svobodné, života 
a smrti apod. Po večeři byl podáván 

štrúdl, vánočka, cukroví, ovoce a oře-
chy. Zbytky po večeři se daly dobytku, 
kravám kousky vánočky, aby měly 
hodně mléka. Pes dostal od desatera 
jídel, aby hodně kousal. Do studny se 
vhodily drobky, aby měla dostatek čis-
té vody. Další drobky se vhodily do 
ohně, aby lidem neškodil. Poslední 
zbytky jídla se zahrabaly v sadu, aby 
bylo dostatek ovoce. Hospodyně ne-
směla od stolu vstát, aby se jí chov 
drůbeže  dařil.  Nebyla  snad  chalupa, 
kde by slepice v minulosti chyběly.

tradIčNÍ ZVyky
Dodržovaly  se  další  zvyky.  Například 
na Štědrý den hospodyně udělala na 
dvoře kruh ze řetězu, do něj nasypala 
zrní, to proto, aby se jí slepice nerozbí-
haly a nezanášely vejce. Po štědrovečer-
ní večeři chodila děvčata na dvůr ke 
kurníku a klepala na dvířka. Ozval-li se 
kohout, znamenalo to, že se dívka pro-
vdá, když slepice, zůstane svobodná.

Svobodné děvče šlo do kůlny potmě 
a vytáhlo z hromady dřevěné poleno. Až 
ráno se šlo podívat, jaké si vytáhlo. Tak 
jak poleno vypadalo, tak měl vypadat 
i její ženich, nikoliv, že měl být jako po-
leno, ale bylo-li rovné, takový měl být 
i ženich. Hlavně děvčata, která se ne-
mohla dočkat, až budou vdaná (říkalo 
se pod čepcem), tak pokoušela svůj 
osud. Hospodář potíral svobodným 
dívkám čelo medem znamením kříže. 
Které dívce med zaschl dříve, ta se vda-
la dříve. Lilo se olovo, pouštěly se lodič-
ky ze skořápek od vlašských ořechů se 
svíčkou. Krájelo se jablko, objevila-li se 
hvězdička, znamenala štěstí a zdraví. 
Na stůl se dala ošatka a na ni pletenec 
cibule a sůl, pod stůl se nastlalo seno 
nebo sláma. To, aby bylo všeho hodně.

O Štědrý den hospodyně uvařila 
krupičnou kaši, kterou se pomazal 
krajíc chleba. Ten se dal kravám, aby 
hodně dojily, a koním, aby byli hospo-
dáři dobrými pomocníky.

Přeji krásné svátky vánoční, hodně 
zdraví a štěstí v roce 2017 . 

 Hana Závorková, ředitelka 
Oblastního muzea Praha východ, p.o.

Vánoční svátky na Brandýsku
období vánoc je spjato s mnoha zvyky, kouzly a tradicemi. přinášíme vám 
vyprávění o historii vánoc, symbolech a zvycích, někdy i téměř zapomenu-
tých. třeba v zajímavém čtení najdete i zvyky vaší rodiny. posuďte sami.
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Soutěž probíhá od října 2016 až do  
15. ledna 2017 a jejím předmětem je 
nejlépe zpracovaný kontinuální výu-
kový program, který se věnuje vzdělá-
vání dětí v problematice bezpečného 
pohybu v silničním provozu. Projekt 
může být zpracován formou fotore-
portáže s popisem, komiksem, příbě-
hem psanou i obrazovou formou sou-
časně, komentovaným videem – re-
portáží nepřesahující 3 min.y.

Odměnou pro tři nejlepší projekty, 

které budou zpracovány kolektivy dětí, 
nikoliv jednotlivci, bude koncert hu-
dební  kapely Maxim  Turbulenc  s  do-
provodným programem ukázek 
Policie  České  republiky  pro  vítězný 
kolektiv.

Pravidla soutěže naleznete na webo-
vých  stránkách  města:  http://bran-
dysko.cz/projekt-zebra-se-za-tebe-
-nerozhledne/d-37615.

Eva Kropáčová, tisková mluvčí PČR 
Praha venkov-východ 

Zebra se za tebe nerozhlédne
v  rámci dlouhodobého projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“ vyhlašuje 
policie ČR soutěž o nejlepší preventivní projekt realizovaný ve školních a zá-
jmových zařízeních se zaměřením na problematiku dopravní výchovy „Jak se 
učíme dopravní výchovu u  nás“. partnery soutěže jsou Zdravotní pojišťovna 
Mv ČR a samostatné oddělení Besip Ministerstva dopravy ČR. 

Nejlepší krajské fotbalistky tak letos dis-
ponují  tímto  kádrem:  Jana  Lafková  
(9. B), Eliška Pirklová (9. B), Tereza Černá 
(9.  B),  Sabina  Dvořáková  (9.  B),  Sára 
Jonášová (9. B), Bára Lafková (9. A), Ema 
Veverková (8. C), Eliška Štillerová (8. C) 
a  Johana Bubelíny  (8. C).  Jak  je  zřejmé, 
děvčata sehrála dva vítězné duely. 

Družstvo našich chlapců mělo ale 
postup  trochu  složitější.  Nejprve  se 
muselo vypořádat se soupeři ze skupi-
ny. Zde postupně zdolalo Mnichovo 
Hradiště  4:0  a  Vrdy  5:3,  pak  drobně 
zakolísalo  s  Kladnem  výsledkem  0:0, 
ale v důležitém utkání s Jesenicí vyhrá-
lo 4:2 a tím ovládlo i celou skupinu. 
Na  řadě  bylo  semifinále  a  zkušený 

fotbalový tým z Neratovic. Veledůležitý 
zápas o postup naši zvládli perfektním 

výkonem, a vyhráli 3:0. Na závěr ještě 
čekalo finálové utkání s domácím fa-
voritem z Příbrami, které už ale skon-
čilo  prohrou  2:6.  Zklamání  se  však 
nekonalo, protože postup do kvalifika-
ce do republikového finále byl zajištěn 
pro oba finalisty. Přidejme i úspěšnou 
sestavu  chlapců:  David  Pech  (9.  C,  
4 branky), Václav Sládek (9. B, 6 bra-
nek),  Tadeáš  Hájek  (9.  C,  5  branek), 
Tobias Fabian (7. B, 2 branky), Radek 
Škorpil (8. C, 1 branka), Filip Mareček 
(8. D, brankář), Jan Mikšovský (9. B), 
Martin Řehák (8. B) a Martin Vinický 
(8.  B).  Uvidíme,  jak  se  bude  oběma 
týmům dařit na jaře, samozřejmě věří-
me v další úspěchy a vynikající repre-
zentaci ZŠ Na Výsluní.

Jan Přibyl, zástupce ředitele

Děvčata i chlapci si zahrají 
o republiku v minifotbale
ve středu 2. listopadu proběhlo v  příbrami krajské kolo v  minifotbale, ze 
kterého postoupily oba naše školní celky – děvčat i chlapců – do jarní kvali-
fikace o republikové finále v Kroměříži. Děvčata se podobné soutěže zúčast-
nila poprvé a postup si zajistila po výhře nad příbramí 3:2 na pokutové ko-
py. vítězství pak stvrdila i další výhrou nad jinou školou z příbrami 7:0. 

Co se děje na ZŠ Palachova?

V tělocvičně proběhla akce „Zelenina 
s ovocem dají páku nemocem“. 
Pohádkový příběh s aktivním zapoje-
ním dětí měl téma sport a výživa. Děti 
si hravou formou připomněly, proč je 
dobré zdravě jíst a pravidelně se hýbat.

V čase Halloweenu si žáci III. B vy-
robili z jablíček a sušeného ovoce jedlá 
strašidla plná vitamínů. Také si připra-
vili zdravou svačinu z mrkve pěti barev 
(oranžová, bílá, zlatá, červená, fialo-
vá) a z kořene petržele. Zeleninu na-
krájeli na hranolky a máčeli je v dipu 
z jogurtu a bylinek. Použili jsme regio-
nální produkty vypěstované na farmě 
rodiny Svačinů v Ovčárech. 

Inspirováni fotografiemi staveb 
spoluautora pražského Tančícího do-
mu Franka Gehryho si žáci třetího roč-
níku zkusili vytvořit návrhy budov ve 

3D – modely z různých druhů papíru. 
Poslali jsme několik fotografií na fa-
kultu architektury ČVUT. Děti dostaly 
za svou práci pochvalu a pozvání na 
výstavu modelů studentů FA.

Žáci prvního stupně se zúčastnili hu-
debního vystoupení skupiny Míra 
Dlouhý Company, která se mimo jiné 
věnuje edukativní činnosti. Na písních, 
které jsou známé z médií, žákům i jejich 
učitelům předvedli hráči na kytaru 
a klávesy se zpěvačkou kouzlo a energii 
hudby hrané naživo skutečnými profe-
sionály. Děti poznaly některé druhy hu-
debních stylů, vytleskávaly různé 
rytmy, ty nejodvážnější si zazpívaly 
s kapelou na mikrofon. Překvapením 
byla melodie k seriálu o maxipsu Fíkovi 
jako ukázka stylu ragtime.

Olga Medová

naše škola je i v tomto školním roce zapojena do projektu ovoce 
(a zelenina) do škol. několikrát měsíčně žáci prvního stupně do-
stávají jeden i  více kusů ovoce nebo zeleniny z  českých zahrad 
i  z  dalekých krajů. Distribuci zajišťuje firma Bovys. v  listopadu 
přišla za dětmi do tříd reklamní postavička Bovísek a přinesla jim 
ovocné nápoje. vyzkoušela děti ze znalosti exotických plodů, 
které již v rámci projektu ve škole několikrát ochutnaly.

V MŠ u Medvídků se sázely stromy, pekly koláče a slavil se světový den potravin

Školka  se  totiž  spolu  s  28  dalšími 
školami po  celé ČR připojila  k osla-
vám Světového dne potravin (16. říj-
na). Ten vyhlásila Organizace pro 
výživu a zemědělství OSN a  jeho cí-
lem je upozornit na nerovnoměrnou 
distribuci potravin na světě. Lidé 
v rozvojových zemích mají potravin 
nedostatek, zatímco bohaté země 

potravinami plýtvají. Na tuto situaci 
reaguje kampaň Pěstuj planetu, kte-
rá ukazuje pět jednoduchých kroků, 
jak jíst zdravě a odpovědně. Jejím 
mottem je: „Co je dobré pro planetu, 
je dobré i pro nás a naše zdraví.“ 
Proto se i v brandýské školce děti 
učily, že pro planetu je lepší, když 
budeme dávat přednost sezonnímu 

ovoci a zelenině a když nebudeme 
zbytečně plýtvat jídlem. Ze zasaze-
ných stromů budou moci děti v příš-
tích letech sklízet ovoce a péci si 
z něj koláče. Pozitivní vztah dětí 
k jídlu a k vaření je jednou z cest, jak 
podporovat odpovědnou spotřebu 
i u mladé generace.
Od 10. do 16.  října na 29 školách 

v devíti regionech proběhly akce za-
měřené na odpovědnou spotřebu po-
travin:  lokální  a  sezónní  produkci, 
podporu malých farmářů nebo sní-
žení plýtvání. Kampaň Pěstuj plane-
tu koordinuje Ekumenická akade-
mie (www.pestujplanetu.cz), kon-

taktní osobou je Veronika Bačová, 
veronika.bacova@ekumakad.cz,  tel. 
+420 602 950 491.

Dagmar Křesťanová, 
ředitelka mateřské školy

Děti v mateřské škole U Medvídků (chobotská) se věnovaly tématu 
potravin. sázely ovocné stromy na zahradě školy, ovocné keře a vytvá-
řely bylinkovou zahrádku. Děti se na chvíli staly malými kuchaři a ku-
chařkami, když si samy chystaly svačiny, ovocné a  zeleninové saláty. 
pekly ale i koláče z doneseného ovoce a navštívily farmářský trh.
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Děti přijely za vodníkem

Stejně jako při jarních vodnících jsme 
pro děti připravili šest stanovišť kolem 
celého rybníka. Počínaje přívlačí přes 
mušku, feeder, kaprařinu a sumce až 
po lehkou plavanou. Na většině stano-
višť se dětem věnovali naši zkušení ve-
doucí dětských kroužků a jim pomá-
hali úspěšní rybáři z naší organizace.

Vedle ukázek zkušených rybářů 
s výkladem samozřejmě nejvíce děti 
zajímala  rybářská  praxe  a  možnost 
ulovit si vlastníma rukama rybu. 
Nejčastěji to byl nejznámější zástup-
ce našich sladkovodních ryb kapr. 

Zejména u kaprových specialistů 
hlásiče co chvíli pípaly a poutaly po-
zornost. Ten okamžik napětí, kdy ví-
me, že se s naší nástrahou něco děje, 
a nevíme, jaká ryba ji chce spol-
knout, poutal dětské oči k blikajícím 
diodám. Po zdolání každého kapra 
byl obrovský zájem o kontakt a foto-
grafii s rybou.

Děkuji všem rybářům naší bran-
dýské organizace, kteří se na průběhu 
a přípravě podíleli, a také předsedovi 
Středočeské územní rady (SÚS) 
Dušanu Hýbnerovi, který tento pro-

jekt uvedl v život a přijel se na děti na 
Královický rybník osobně podívat. 
Snad byl spokojen i královický vodník. 
O  žádnou  rybu  nepřišel.  Nakonec 
všechny děti i s učiteli na cestu odmě-

nil barevnými lízátky a taškou s propa-
gačními předměty SÚS. Tak zase na 
jaře na viděnou.

Roman Vlček 
MO Brandýs n/L – Stará Boleslav

po dlouhém letním odpočinku se na Královickém rybníku v Brandýse nad 
Labem ukázal místní vodník a za ním přišlo 125 dětí. většina byla z bran-
dýské ZŠ a 45 přijelo dokonce z Hovorčovic. Je zřejmé, že akce „ve vodě 
nežijí jen vodníci“ táhne. A pro naši místní organizaci je velkou ctí, že se 
na nás obrátila i škola mimo náš region.

Kam zmizely některé obce, proč jsou 
dnes určitá jména již zapomenuta, jak 
zněly současné názvy některých lokalit 
dříve? Odpovědi v letošním ročníku 
hledali  zástupci  těchto  škol:  GJSM 
Brandýs nad Labem, G Čelákovice, ZŠ 
Na  Výsluní,  ZŠ  Komenského 

Čelákovice  a  žáci  pořádající  školy  ve 
Staré Boleslavi. Vítězkou se stala stu-
dentka brandýského gymnázia Klára 
Předotová. Těšíme se na další setkání 
se žáky a studenty, kteří mají zájem 
o minulost našeho regionu.

Dagmar Ryšavá, ZŠ Stará Boleslav

staroboleslavský klíč 2016–2017 
Základní škola ve staré Boleslavi vyzvala již po třinácté žáky druhé-
ho stupně a studenty nižších ročníků gymnázií našeho regionu k od-
halování a poznávání místních dějin. Školní kola, ve kterých soutěží-
cí sami vyhledávali odpovědi na téma „Historie skrytá ve jménech“, 
proběhla během října. 8. listopadu pak vítězové školních kol bojo-
vali o prvenství ve finálovém klání. 

Soutěž o historii, kterou pro děti organizuje Základní škola ve Staré 
Boleslavi, není jednoduchá. Přinášíme pro Vás ukázku soutěžních 
úkolů, jejichž řešení nám pošlete (např. naskenované) do úterý  
13. prosince 2016 na e-mailovou adresu redakce@brandysko.cz. 
Prvních 10 dětí, které pošlou správné odpovědi, získá kalendář 
města pro rok 2017. Budete si jej moci vyzvednout na Infocentru na 
Masarykově náměstí. Těšíme se na Vaše odpovědi!

1) Celá řada dnešních názvů obcí a dalších lokalit zněla v minulosti jinak, podob-
ně, nebo se souběžně používaly názvy dva. Doplň do tabulky k zastaralým ná-
zvům pojmenování dnešní (a obráceně).

2) V našem regionu také několik obcí zaniklo, některé názvy jsou dávno zapome-
nuty, některé kdysi známé lokality ztratily na významu. Vylušti křížovku, ve které 
jsou připomenuty ztracené, zapomenuté nebo méně známé lokality. Její tajenka 
označuje jméno důležité silnice, která spolu s Pražskou silnicí protínala Brandýs 
(silnice přicházela od Krušných hor, do Brandýsa vstupovala od Kostelce a pokra-
čovala směrem na Toušeň a Čelákovice).

Po cestě jsme si osvěžili a neznalým 
bylo prozrazeno, kdo je to baráčník 
a jak tento spolek vlastně vznikl. 
Rychtář Pavel Schober a pantatínek 
Alexander Schober spolu s dalšími čle-
ny věnovali veškerou pozornost účast-
níkům zájezdu, aby se necítili jinak 
než pohodlně. 

Jakmile jsme dojeli do cíle naší cesty 
a dostali se do areálu, dobrá nálada 
dosáhla maxima, a to nejen u dětí, ale 
i u starších generací. Pro každého se 
zde našlo něco, co odpovídalo jeho 
choutkám. 
Čas  odjezdu  se  blížil  velice  rychle 

a po překročení hranic Šťastné země 
na nás dopadl lehký smutek a stesk. 

Opravdu neradi jsme se přes skla au-
tobusu loučili s tímto krásným mís-
tem. S jistotou však mohu říci, že výlet 
se organizátorce tetičce berní Zdeňce 
Schoberové opravdu vydařil a všechny 
starosti jí za to stály. Těšíme se na příš-
tí výlet a další zájemci jsou vítáni. 

 Pavla Poláková

Výlet do Šťastné země
Byl to krásný podzimní den 15. 10. 2016, kdy se baráčníci z obce baráční-
ků Brandýs nad Labem spolu s  dalšími zájemci vydali prozkoumat tzv. 
„Šťastnou zemi“. v deset hodin dopoledne jsme již všichni seděli v auto-
buse na svých místech, přičemž se nám od členů baráčnictva dostalo pří-
jemného přivítání, a  následně jsme zamířili do staré Boleslavi, kde nás 
čekala malá kulturní vložka v podobě svěcení staroboleslavského prapo-
ru. tato událost byla příliš mimořádná, aby si ji někdo nechal ujít. po 
tomto zážitku jsme konečně vyrazili do všemi očekávané Šťastné země. 

Starší (zaniklý) název Dnešní podoba
rynčovo (rynšovo) Hlavno 
 Toušeň
Svrčovice 
chřeník 
 Čelákovice
 Zeleneč
rybník Netušil 
Polehrady

1. Ves, která zanikla patrně v husitských válkách, ležela u Labe v místech dnešního 
Martinova.
2. Kdysi ostrov na Labi naproti dnešnímu Martinovu.
3. Zaniklá ves a dvůr, společně se Zápy r. 1052 darovány boleslavskému proboštovi.
4. Původně část Záp založená na výšině proti tehdejší tvrzi.
5. Mlýn, usedlost nedaleko Toušeně (lokalita známá nálezy z pravěku).
6. Tvrz pod vrchem Kuchynkou mezi Brázdimí a Popovicemi.

  
   1                          
      2              
      3           
   4                       
   5                       

   6              
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Brandýská výtvarnice Jaroslava Bičovská v počátcích své tvorby začala vymýšlet a kreslit pro časopis Naše rodina velmi úspěšné komiksy pro děti, které 
jeden rok dokonce vycházely i v dětském časopise Usáma v Sýrii. Přinášíme Vám ukázku z těchto komiksů jako malé vánoční překvapení. Velmi děkuje-
me paní Bičovské za laskavé poskytnutí ilustrací. (red)

Milé děti,
blíží se okamžik, na který se i my dospělí těšíme 

celý rok. vánoční svátky, Ježíšek… přejeme vám, 
abyste našli pod stromečkem dárky, které si 

přejete, a abyste se svými rodiči a blízkými lidmi 
prožívali opravdové slavnostní chvíle 

plné pohody a lásky. 
Vaše redakční rada Městských listů

V kanceláři MAS Střední 
Polabí jsme odměny nejen 
rozdávali, ale občas i do-
stali. Jedna podnikavá ro-
dina nás překvapila mo-
delem  zastávky  „Fextova 
území“. A na vás je teď, 
abyste poznali, kde se na-
chází. I nám organizáto-
rům dala hádanka pořád-
ně zabrat. Své odpovědi 
posílejte na mail soutez@
polabsketoulky.cz.  Na  tři 
nejrychlejší soutěžící čeká 
odměna. Nápovědu  v  po-
době přehledu zastávek 
najdete na www.po-
labsketoulky.cz.

Vzpomínáme na prázdniny 
– soutěž o ceny
v letních měsících ožilo naše okolí turistickou soutěží „Fextovo úze-
mí“. Ačkoliv nás teď čekají chladné měsíce, pojďme si připomenout 
prázdninové dny. 

BETLÉM, Karolína, 10 let
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Zaplněné Oblastní muzeum bylo 27. října 2016 v 17.00 svědkem křtu publikace 
Čvančarovy deníky autorů Petra Ence a Jakuba Potměšila. Publikace, která je soupisem 
vzpomínek Jaroslava Čvančara, mapuje poslední dny 2. světové války v našem městě 
a obsahuje unikátní fotografie.  Foto: Jiří Chour

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 jsme na zámku přivítali delegaci z Šanghaje včetně reprezen-
tantů menších regionů z této oblasti. Do Česka je přivedl zájem o památkovou péči, kontakt 
zprostředkovala Česko-čínská kulturní asociace. Zákony v Číně opatřují stavbu nových bu-
dov a není to pro stavebníky vůbec jednoduché – dozvěděli jsme se, že před začátkem stav-
by potřebujete cca 60 razítek a rok a půl času, ale péče o stavby starší a památky není řeše-
na. Předtím delegace navštívila Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav v Českých 
Budějovicích. Na své otázky dostávali fundované odpovědi od pana starosty, vedoucí sta-
vebního odboru Evy Špačkové a od dr. Jiřího Nohejla, který má na starosti právě památko-
vou péči. Na závěr čekala delegaci prohlídka zámku s průvodcem Petrem Encem, kterou ab-
solvovali s nehraným zájmem. Celé setkání se neslo v přátelsko-pracovní atmosféře. Naše 
zkušenosti s památkovou péčí se pravděpodobně odrazí v péči o památky v Číně.Brandýský Matýsek připravil v pondělí 31. října 2016 dnes již tradiční Halloween 

u Kočárovny. Pro děti i rodiče bylo připraveno společné dlabání dýní, tematické tvoření, 
vynikající dýňová polévka a další dýňové speciality, a také stezka odvahy setmělou 
Panskou zahradou. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován rodičům Janičky 
Kučerové, šestileté holčičky s diagnózou DMO a spastická diparesa, a bude použit na re-
habilitační pobyt v sanatoriu Klimkovice. Děkujeme! 

Temperament, srdce a emoce. Tyto tři atributy provázely vystoupení Lúčnice v úterý 15. 
listopadu v brandýském kině. Excelentní houslová a cimbálová sóla členů orchestru Zlaté 
husle pod vedením Martina Sleziaka a bravurně zatančené tance zanechaly v divácích 
skvělý dojem a pocit nezdolné energie.  Foto: Václav Kváča

Chrámový sbor Václav reprezentoval naše město v polském Krakově
14.–16. října jsme se, jako již mnozí poutníci v tomto roce, který byl vyhlášen Svatým ro-
kem milosrdenství, vydali do sousedního Polska. Navštívili jsme město Wadowice, kde se 
roku 1920 narodil Karol Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II. Naším hlavním cílem byl 
však Krakov-Lagiewniki, kde jsme v bazilice Božího milosrdenství doprovodili odpolední 
mši svatou a poté pozvali návštěvníky ještě na koncert. Počasí nám přálo, a tak jsme na 
tomto poutním místě strávili krásný slunečný den, podívali se k hrobu sv. sestry Faustýny 
a uctili památku sv.Jana Pavla II. v chrámu zdobeném mozaikami, který zde byl na jeho 
počest vystavěn. Celý den jsme zakončili procházkou nádhernými uličkami večerního 
Krakova. Byl to překrásný duchovní zážitek. Snad zdejší posluchače náš zpěv potěšil stej-
ně tak jako nás půvab města Krakova a snad budeme mít brzy znovu příležitost toto sta-
robylé místo navštívit. V neděli ráno jsme ještě zazpívali na mši svaté ve Wadowicích 
a poté jsme se, plni zážitků a dojmů, vrátili zpět domů.

za Chrámový sbor VÁCLAV Lenka Režová, Foto: Veronika Janečková

V pondělí 3. října 2016 se uskutečnilo Křeslo pro hosty s Jaroslavou Bičovskou, jejíž obráz-
ky jsme měli možnost v Kočárovně zhlédnout, a Charifem Bahbouhem. Kromě vzpomínek 
na studentská léta a profesní dráhu obou aktérů zazněla i slova k tématu války v Sýrii. 
Návštěvníci se dozvěděli též o produkci nakladatelství Dar Ibn Rushd, vydávajícím přede-
vším literaturu Orientu, ale také původní tvorbu českých autorů a jazykové učebnice ori-
entálních jazyků a slovníky. S laskavým svolením paní Jaroslavy Dády Bičovské se s jejími 
ilustracemi setkáváte v tomto vydání Městských listů.
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Neformální připomínka 17. listopadu – Dne boje za demokracii a svobodu – 
Mezinárodního dne studentstva – proběhla ve středu 16. listopadu u budovy gymnázia. 
Kromě proslovu pana starosty jsme vyslechli vzpomínky Niny Kolářové, která v roce 1989 
na gymnáziu učila, a absolventa gymnázia Michala Kočandrleho, který se spolu se svými 
spolužáky aktivně zapojil do listopadových událostí. Vzpomínky z almanachu přečetl stu-
dent 3. A Martin Cirkovský. Na fotografii zleva: ředitelka gymnázia Bohumila Kysilková, 
Michal Kočandrle, Nina Kolářová a starosta města Vlastimil Picek

V pátek 11. 11. 2016 v 11.00 se konal pietní akt ke Dni válečných veteránů. Přivítali jsme 
na něm pana Jiřího Vlčka, 92letého posledního žijícího účastníka bojů na barikádách 
v roce 1945. Bez jeho vzpomínek by nevznikla kniha Čvančarovy deníky, mapující historii 
konce 2. světové války v našem městě. Na hřbitově v Brandýse nad Labem byly díky inicia-
tivě Petra Ence obnoveny a osázeny válečné hroby a přibyla nová pamětní deska.

Svatý Martin letos přijel na bílém koni s jednodenním předstihem. Sníh sice dlouho nevy-
držel, ale na jeho svátek se mohli dospělí potěšit svatomartinským vínem a děti lampio-
novým průvodem.

Zuzanu Čížkovou známe spíše jako sochařku, která se mj. věnuje tématu ztvárňování zna-
kové řeči, k němuž ji přivedla fascinace pohybem rukou při znakování. Odtud plyne i její 
spolupráce s neslyšícími dětmi. Životní zkušenost ji přivedly také k tvorbě obrazů, s nimiž 
se můžete do 29. listopadu setkat v Kočárovně. Cesta do Brandýsa je hledáním začátku 
a možná i cesty k sobě samé. 

Na zahradě u zámku se můžete potěšit – kromě jiných zvířátek – pohledem na tři malá 
pávata, z nichž jedno je albín.

První „experimentální“ akademická sobota na brandýském zámku s tematikou životního 
prostředí a migrace, „bez růžových brýlí, ale s nadějí“, která se konala za spolupráce České 
křesťanské akademie, města Brandýsa n. L. – Staré Boleslavi a Přírodovědné společnosti 
A. Bečváře v sobotu 12. listopadu 2016 se vydařila! Diskutovaná témata byla náročná, ale 
s pomocí prof. Bedřicha Moldana z Centra pro otázky životního prostředí UK, dr. Petra 
Soudka z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, Adély Jurečkové z organizace Člověk 
v tísni, Magdy Faltové ze Sdružení pro integraci a migraci a Jarmily Stojčevské je všichni 
příchozí zvládli. Připravujeme akademickou sobotu další, s tematikou právní – „člověk 
mezi paragrafy“, pravděpodobně v únoru 2017. 

Zleva Jiřina Jandourková a Zuzana Čížková
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Jejich rozměry byly tak obrovské, že začínaly občanům malinko vadit a hodně stí-
nit. Proto se přiblížil jejich konec, který bude více než důstojný. Budou vánoční 
ozdobou brandýského i boleslavského náměstí a na vlastní oči jej uvidí tisíce lidí. 

Město děkuje za darování obou nádherných smrků rodinám Jandourků. 
Trajkovských, Řípů, Dušků a Kalkušů. Tato jména se se svými stromy nerada 
loučí, ale jsou ráda, že jejich konec se odehraje jako „happy end“. Současně ob-
čanům dvojměstí přejí veselé Vánoce a mnoho dobrého v roce 2017. 

(red)

Vánoční stromy
Za oba vánoční stromy můžeme poděkovat obyvatelům žijícím v domě 
č. p. 1581 na pražské ulici v jejím vrábském prodloužení. Jde o vzdále-
nější bytový dům (jsou tam dva) na levé straně pražské, cca 100 m za 
opravnou autoelektriky pana Roda. stromy byly osázeny na počátku  
80. let a zpočátku to nevypadalo, že se budou tyčit tak vysoko nad zemí. 
v mládí sloužily dětem ke schovkám, gymnastice či jako branky při hraní 
fotbálku. postupně se však začaly stále výše vypínat k nebi a mohutnět 
do takové míry, že zcela jednoznačně převýšily okolní domy. 

Obyvatelé sousedních domů se loučí se svým smrkem

Vánoční symbol je na místěNa transportním autě  I přes mosty proběhl transport bez komplikací

Spokojen byl i pan starosta Vlastimil Picek a referentka OŽP Monika PokornáSmrček ve vzduchu

Vánoce a advent mohou začítI sv. Václav uznale pokýval hlavou
Kompletní fotoseriál najdete na www stránkách města.
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Dát nějaký tip na knížku pod strome-
ček je hodně nevděčný úkol. Co člověk, 
to jiný vkus a co dítě to jiný přístup ke 
čtení.  Někdo  chce  knihy  tlusté,  jiný 
tenké, obrázkové a bez obrázků, napí-
navé a smutné, veselé a pro zamyšlení, 
českých autorů a cizích. No prostě co 
čtenář, to jiný vkus a i jiná kniha. 

Vyjmenovat tady nějakou tu jednu 
jedinou dětskou knihu, detektivku, 
historický román, životopis, leporelo, 
válečnou, humoristickou, audioknihu, 
to tedy nemohu a ani nechci. I když se 
budu snažit držet si od výběru profe- 
sionální odstup, stejně budu částečně 
ovlivněna svým vkusem a hlavně ne-
chci, aby se řeklo: „Jo, to dávají nějaké 
tipy na ty knihy, co jim tam leží a teď 
budou ty Vánoce, tak …“ 

Mým jediným tipem na vánoční 
knižní dárek pod stromeček je – přijď-

te si k nám do knihkupectví Sylvie ně-
jakou právě tu svou knihu vybrat. Rádi 
pomůžeme s výběrem, a pokud přijde-
te s předstihem a knihu podle vašeho 
gusta mít nebudeme, rádi vám ji doob-
jednáme. A pokud si nevyberete, tak 
nezoufejte. Máme i na to řešení. Dá se 
přece darovat knižní poukázka a po-
tom je už na obdarovaném, jakou kni-
hu si vybere. Pokud jste přeci jen váha-
ví literární střelci, tak přidávám pře-
hled nejprodávanějších titulů roku 
2016. 
1. Jakákoliv kniha o Karlu IV.
2. Jakákoliv kniha od Vl. Vondrušky 

a od V. Cílka
3.  Deníky  malého  Poseroutky  1.–10. 

díl od J. Kinney
4. Harry Potter –  všechny díly  a  i  po-

slední díl – hra HP a prokleté dítě od 
J. K. Rowlingové

5.  Aristokratka  1.,  2.,  3.  díl  od  
E. Bočka

6. Toulavá kamera 1.–23. díl
7. Pohádkový svět Františka Nepila 
8. Brandejs n. L. 1.–3. díl od J. Práška
9.  Čvančarovy  deníky  od  P.  Ence  

a J. Potměšila
10. Kuchařky T. Kosačíka Břicháč 
Tom 1.–3 .díl
Ale ten top, top titul, který je 

v našem knihkupectví co do počtu 

prodaných výtisků naprostou jed-
ničkou, protože kdyby se sešli 
všichni ti, co si ji u nás koupili, tak 
by určitě zaplnili brandýské náměs-
tí, tak to je Cvičení při bolesti zad od 
J. Hnízdila.

Přání klidných a spokojených vá-
nočních svátků třeba i s knihou z naše-
ho knihkupectví vám posílá Jana 
Saiverová.

(red)

Pro vánoční dárek do Sylvie 
nevíte si rady s vánočním dárkem? pak se vám bude hodit návštěva 
knihkupectví sylvie, kde vám zkušená a  literatuře oddaná vedoucí 
Jana saiverová určitě dobře poradí. Knížka pod stromečkem by totiž 
rozhodně neměla chybět. 

Na  počátku  svého  života  jsem  byl 
vděčný za každý dáreček. Společně se 
sestrou jsme je hrozně rádi rozbalovali 
a měli radost z každého vánočního ba-
líčku, byť to byla sebevětší blbost.

V další životní etapě, když jsem ab-
solvoval povinnou školní docházku, 
jsem byl fascinován sportovními dár-
ky. Ať to byl fotbalový míč, kolo, hokej-
ka, brusle, boxerky,  lyže. Největší po-
těšení mi udělal basketbalový míč. Byl 
to on, kdo rozhodujícím způsobem 
promluvil do mých životních příběhů 
a osudů. Naopak co jsem v té době ne-
snášel, byly tzv. měkkoně, což je vá-
noční výraz pro oblečení. 

Zcela mimořádným a nezapomenu-
telným byl pro mě moment, kdy jsem 
našel pod ozdobenou borovičkou rubi-
kovu kostku. To jsem skákal snad až 
do stropu. V té době to bylo splněné 
přání mající hodnotu zlata pro klučinu 
v sedmé třídě. Mé vánoční vzpomínky 
na gymnaziální studium se vážou pře-
devším ke knižním dárkům. Zájem 
o literaturu u mě vzbudila profesorka 
Jaroslava Stryalová. Její persona způ-
sobila, že na seznamu pro Ježíška ni-
kdy nechybělo několik literárních děl. 
Byly to těžké dárky, takže se s nimi 
musel hrozně nadřít, za což se mu 
zpětně velmi omlouvám. A zřejmě, 
abych se líbil spolužačkám (což jsem 

chtěl) mi už takový problém „měkko-
ně“ nedělaly, ba naopak. 

Éra mých vysokoškolských studií je 
spojena  se  studiem  děl  Karla  Marxe 
a Bedřicha Engelse a jiných klasiků 
politické ekonomie. Jejich díla jsem 
mít pod stromkem rozhodně mít ne-
chtěl.  Naopak  jsem  tam  chtěl  mít  co 
nejvíce „měkkoňů“ a radost mi stále 
dělaly sportovní a literární balíčky. 
Nepohrdl  jsem  ani  nějakým  technic-
kým výdobytkem doby. Těch však bylo 
málo nebo byly nad ekonomické mož-
nosti Ježíška. 

Po vojně a po revoluci jsem zase mí-
val v oblibě dárky ze západního světa, 
jehož hranice se zrovna otevřely. Peněz 
bylo málo i v Ježíškově pokladně, zato 
dopisy směřující na jeho adresu byly 
hustě popsané. I učebnice angličtiny 
mě dokázala potěšit. 
No a pak se mi narodil syn a v mé 

korespondenci s Ježíškem nastala 
významná obsahová změna. Psal 
jsem mu především synova přání, 
která jsem se snažil pak v obchodech 
materiálně naplnit. Podobně jako se 
kdysi snažil můj táta. Ten se na nás 
dívá z nebe již téměř třicet let a ne-
mohu na něj zapomenout. Ani jsem 
netušil, jaký jsem si na sebe ušil bič 
v podobě dárku s autodráhou. 
Neustále  jsem ji musel stavět a uklí-

zet, nepočítaně. Zabrala mi mnoho 
volného času a byl jsem nevýslovně 
potěšen, když si syn našel jinou záli-
bu. Možná jsem to někdy přeháněl, 
ale chtěl jsem, aby Filip byl šťastný. 
Můj potomek má již po maturitě 
a tváří se dospěle. Přesto i dnes ho 
potěší nějaký klukovský dárek, tak 
jako vždy potěšil i mě. 
Příští rok mi bude padesát. Něco už 

mám za sebou, doufám, že i něco málo 
před sebou. Přesto budu Ježíškovi za-
se psát. A co si budu přát? Především 
zdraví svých blízkých, pohodu, klid 
a štěstí pro dobré lidi nejenom našeho 
města. Budu také myslet na lidi, kteří 
nemají střechu nad hlavou a v břiše 
jim hladově kručí. Budu si psát i o po-
nožky, knížku a malinký měkkoň by 
snad mohl pod vánoční jolkou také 
být. Je vidět, jak se mé hodnoty za pa-
desát let změnily.
Vraťme  se  však  k  otázce  existence 

Ježíška. Když jsem byl malinký kluk, 
hrozně jsem věřil, že Ježíšek chodí po 

tomto světě. Věřil jsem a chtěl věřit. 
Měl jsem i konkrétní představu, jak 
vypadá. Byl jsem přesvědčen, že měl 
postavu ovečky chodící po dvou jako 
člověk. Na zádech měl bodliny, na kte-
rých měl nabodnuté dárky. Ani Santa 
Klaus, ani děda Mráz mě nepřesvědčili 
o jiné ježíškové podobě. Chtěl jsem 
českého Ježíška, ne importovaného ze 
Západu nebo Východu. 

Jedním z největších životních zkla-
mání bylo zjištění, že Ježíšek neexistu-
je a nahrazují ho dary převážně od ro-
dičů a příbuzenstva. Je jasné, že tento 
šok musel jednou přijít, ale ubránit se 
mu bylo  těžké. Někdy  na mě  vypadly 
dárky ze skříně, někdy se předčasně 
otevřely dveře ke stromečku, své mi 
řekli i spolužáci ve škole. 

Vzhledem k tomu, že Vánoce proží-
vám po padesáté, věřím na zázrak, že 
se nebeský posel opět objeví. Vánoce 
jsou přece čas zázraků a nadpřiroze-
ných jevů. Věříte tomu také? 

Petr Čeněk

existuje Ježíšek? 
tuto otázku si kladu téměř celý život. někdy s menší, někdy s větší in-
tenzitou. většinou to přijde v období adventu, kdy se mu snažím na-
psat, co bych chtěl pod stromeček. i moje přání se v průběhu let znač-
ně měnila podle toho, jak se utvářely mé životní hodnoty. 

Jana Saiverová v knihkupectví Sylvie

KaleNDÁŘ 
bRaNDýsKých hasiČŮ 

pRo RoK 2017
Kalendář, v němž každý měsíc má 
své téma (zbrojnice, děti, technika, 

požáry, dopravní nehody...), si 
můžete zakoupit za 150 Kč 
v Infocentru na Masarykově 

náměstí nebo po domluvě přímo 
u nás v hasičské zbrojnici v ulici 

Kralupská.
Vaši hasiči 

z SDH Brandýs nad Labem
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ADVENTNÍ SETKÁNÍ 
vokální skupiny  

KrisKrosKvintet 

11. 12. 2016 v 18.00 
v  

KrisKros café 
(Masarykovo nám. 1960)

zazní netradiční úpravy známých  
českých i světových koled 

vstupné 200 Kč 
 předprodej v KrisKros café nebo v infocentru

CELULA 
 NEW YORK

Městské kino Brandýs nad LabemPředprodej 150 Kč, na místě 200 Kč

Umělecká agentura PET-ART

CELULA 
LACO DECZILACO DECZILACO DECZI

CELULA 
LACO DECZI

CELULA 
LACO DECZILACO DECZILACO DECZI

Futura T OT Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  I  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  I  0123456789

U&WE CLAIM FONT

U&WE RED: C0, M100, Y100, K20
U&WE CLAIM (RED) 4C

U&WE SILVER: Pantone 877
U&WE CLAIM (SILVER) 1C

U&WE SILVER: K40
U&WE CLAIM (SILVER) 4C

K100
U&WE CLAIM 1C (positive)

K0
U&WE CLAIM 1C (negative)

LACO DECZILACO DECZILACO DECZI
&

ctvrtek 1. 12. 2016 od 19:00 hodˇ

SPECIAL GUESTS: 

Andrea Rysová (flute) | Dana Wichterle (english horn)

Peter Hluchán (bassoon)

 

Představení pro Vás připravili žáci Střední zemědělské 
školy a pěvecký sbor Slůňata ve spolupráci s městem 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

KRuh pŘÁtel huDby – pRosiNec 2016
Kaple zámku v Brandýse n. L., sobota 17. 12. v 16 a v 19 hod. vÁnoČnÍ KonceRt orchest-
ru Far musica a sborů Bojan a václav. J. J. ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ, W. A. Mozart: 
Exultate, iubilate, vánoční písně, J. Klazar: Pastorely. Sólisté: K. Kůstková, M. Svobodová, 
M. Šrejma, J. Poláček. Dirigent: Josef ŠTEFAN. Vstupné 150 Kč, studenti a mládež 50 Kč.

chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, pondělí 26. 12. v 16 hod. vÁnoČnÍ 
KonceRt orchestru Far musica a sborů Bojan a václav. J. J. ryba: ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ, W. A. Mozart: Exultate, iubilate, vánoční písně, J. Klazar: Pastorely. Sólisté: 
T. Hořejšová, J. Prouzová, M. Šrejma, J. Poláček. Dirigent: Josef ŠTEFAN. Vstupné 150 Kč, 
studenti a mládež 50 Kč.

Kaple zámku v Brandýse n. L., neděle 8. 1. 2017 v 16 hod. 
novoRoČnÍ KonceRt KpH Koncert klasických operetních melodií. 
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ruka. WallaNdErůV sVět / 
Henning Mankell

Novela o komisa-
ři Wallanderovi. 
Po třiceti letech 
na stejném pra-
covním místě je 
komisař Kurt 
Wallander unave-
ný, nevrlý a má 
nutkání konečně 

něco změnit. Koupí starý statek na ven-
kově. Komisař však na zahradě najde 
kostru, pohřbenou v mělkém hrobě...
V druhé části knihy Mankell v rozsáh-
lém doslovu popisuje, jak celá série 
vznikala, a prozradí čtenářům zajíma-
vé střípky ze zákulisí slavné kriminální 
ságy.  Netradiční  přehled  plasticky 
zobrazuje celý Wallanderův svět… 

OkaMŽIky ŠtěstÍ / Patrik Hartl
Nový  dvojromán  Patrika  Hartla  je 

možné začít číst z kterékoli strany. 
Vyberte si! Příběh sourozenců 
Veroniky a Jáchyma budete prožívat 
podle toho, který začátek zvolíte. 
Prožijete dva příběhy v jednom. Jako 
on a jako ona. Nebo v opačném pořa-
dí, což bude překvapivě jiné, než byste 
očekávali... Můžete s nimi hledat štěs-

tí, doufat, věřit, 
dělat chyby a na-
pravovat je. 
Budete se o ně 
bát, fandit jim 
a zamilovávat se 
s nimi. Protože 
štěstí a lásku hle-
dá každý. I když 
to zní jako fráze.

MElOuCH / Michal Viewegh
Dva dlouholetí kamarádi a někdejší 
kolegové-učitelé se už pár let živí po-
někud  lukrativnějšími  profesemi:  je-

den jako gigolo a druhý jako nájemný 
vrah. Aby si od svých náročných povo-
lání na pár dní odpočali, vyrazí na řeku 
Sázavu. Jenomže muži jak známo ne-

přestávají praco-
vat ani na dovole-
né…  Lze  snad 
s nadsázkou říct, 
že nová próza 
M i c h a l a 
Viewegha nabízí 
obojí:  thriller 
i tragickou loves-
tory.

čVaNčarOVy dENÍky. 
Necenzurovaný přepis nalezených de-
níků s šokujícím odhalením posled-
ních okamžiků druhé světové války ve 
Staré  Boleslavi  /  Petr  Enc,  Jakub 
Potměšil

Reportáže, či snad 
lépe soupis vzpomí-
nek Jaroslava 
Čvančara,  předsta-
vuje nesmírně cenné 
svědectví o jednom 
z klíčových období 
moderních národ-

ních dějin. Na rozdíl od úředních do-
kumentů, které často poskytují „pou-
ze strohá“ fakta, nabízí zápisník jedi-
nečný pohled na jaro a léto roku 1945 
očima zúčastněného pozorovatele. 
V knize čtenář najde přesně to, co si 
Jaroslav Čvančar zapsal a v roce 1957 
shrnul do několika sešitů, ať už se jed-
ná o informace z našeho pohledu pozi-
tivní nebo negativní.

autO Z PralEsa / daisy 
Mrázková

Autorka v krát-
kých povídkách 
děti učí, že svět 
se dá pochopit 
z malých obyčej-
ných věcí, které 
můžeme vidět 
v lese, na louce 

nebo i ve městě na ulici, jen se na ně 
musíme pořádně dívat. A dívat se zna-
mená: pozorovat, přemýšlet, poznávat 
opravdu  zblízka…  Knihy  Daisy 
Mrázkové vedou nenásilným, křehkým 
způsobem k nejpodstatnějším otázkám 
lidské existence. Text doprovázejí stej-
ně křehké, ale výmluvné ilustrace.

kNIHa POd VÁNOčNÍM 
strOMEčkEM
i letos přinášíme inspiraci na nákup knih pro vaše blízké nebo přátele. 
třeba právě oni naleznou, díky vám, pod stromečkem hezkou knihu.

čErtOVské VyPrÁVěNÍ 
a VÁNOčNÍ VyrÁBěNÍ
Přijďte ve čtvrtek 1. prosince od 16 
hodin do spřátelené kavárny Dvě vrá-
ny (Masarykovo nám. 60), kde jsme 
pro Vás a Vaše děti či vnoučata připra-
vili předvánoční počteníčko s malým 
vánočním vyráběním pro děti. Pojďme 
spolu prožít pohodové první prosinco-
vé odpoledne. 
kaM krÁčÍŠ, čEŠtINO?
Ve středu 7. prosince od 18:30 ho-
din si můžete chladný podvečer zpří-
jemnit přednáškou Zdeňky Tiché 
„KAM KRÁČÍŠ, ČEŠTINO?“ Brexit 
– trumpismus – merkelgate – mluv-
čáček. Stane se Vám, že občas neví-
te, „o čem je řeč“? Máte pocit, že se 
vše  googluje  (nebo  už  gůgluje…?) 
a že se naši obrozenci, kteří češtinu 
doslova vydupali ze země, musejí 
v hrobě obracet? Že pravidla pravo-
pisu jsou „out“? Že se vytrácí zna-
lost významu některých slov? 
Mateřský jazyk je výrazem naší iden-
tity, dle nejnovějších poznatků do-
konce určuje i to, jak přemýšlíme 
o budoucnosti a jak spřádáme své 
plány. Je to skutečně tak, že ztrácíme 
mateřštinu a české vidění světa? 
Český jazyk se vyvíjí, ať se nám to lí-
bí, nebo ne. 
rezervace míst na tel.: 326 907 220 
nebo na e-mailu: info@knihovna.
brandysnl.cz. 

ŽENa Za PultEM FOtÍ…
Od 15. prosince do 14. ledna příštího 
roku budou v prostorách knihovny vy-
stavena dílka naší „fotící“ kolegyně 
Dagmar Císařové. Výstavě jsme dali 
trochu  retro  název:  ŽENA  ZA 
PULTEM  FOTÍ…  Budeme  se  těšit 
a doufat, že výstava pohladí Vaší duši 
v předvánočním shonu.
dÁrkOVé POukÁZky
V naší knihovně jsou také opět k za-
koupení dárkové poukázky na roční 
registrační poplatek (50 nebo  
100 Kč), které mohou posloužit jako 
milý vánoční dárek. V prodeji jsou 
u výpůjčních pultů. Máme na výběr 
poukázky pro dospělé i pro malé dět-
ské čtenáře.
lEtEM kNIHOVNICkýM sVětEM 
FRIENDLY VOX – ozvučený portál
Od listopadu máme zprovozněn 
v  knihovně  portál  FriendlyVox.  Tato 
služba umožňuje zpřístupnění infor-
mačních a komunikačních služeb bez 
nutnosti  užití  zraku.  FriendlyVox 
sám zajišťuje předčítání všech po-
třebným informací. Pro naše zrakově 
znevýhodněné čtenáře a návštěvníky 
nabízíme využití tohoto portálu na 
počítačích určených pro veřejnost – 
v internetové i klasické studovně. 
Jeho instalace je velmi jednoduchá 
a neklade ani větší požadavky na po-
čítačové vybavení. Vše lze rychle na-
instalovat i v domácích podmínkách 

a umožnit zrakově postiženým rychlý 
přístup k informacím. Využití je 
ZDARMA.
VIrtuÁlNÍ uNIVErZIta 
tŘEtÍHO Věku – vzdělávání senio-
rů v regionech
Již se těšíme na naše studenty, pro 
které jsme vybrali na letní semestr 
kurz „Genealogie – hledáme své 
předky “. Kurz posluchače seznámí 
se základními pojmy z oblasti genea-
logie (rodopisu) a poskytne jim in-
formace o tom, jak začít pátrat po 
svých předcích. Sledujte plakáty 
v knihovně a naše webové stránky, 
kde začátkem roku 2017 zveřejníme 
informace o termínech konání, pod-
mínkách přihlášení a mnoho dalších 
užitečných informací. 
VÁNOčNÍ OtEVÍraCÍ dOBa
V prosinci se na Vás v knihovně těšíme 
až do čtvrtka 22. 12. 2016. Od pátku 
23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2016 
bude knihovna v Brandýse i na poboč-
ce ve Staré Boleslavi uZaVŘENa. 
V novém roce Vás rádi opět přivítáme 
v úterý 3. 1. 2017.
Více informací najdete na www.
knihovna.brandysnl.cz. 
V pohodě prožitý adventní čas, pří-
jemné Vánoce a šťastné nakročení 
do nového roku 2017 vám přejí za-
městnanci knihovny Eduarda 
Petišky.  

 Michaela Baštecká

ZIMNÍ INsPIraCE
aneb PrOsINCOVé ZastaVENÍ V kNIHOVNě

Vánoce jsou svátky, kdy myslíme nejen na 
své blízké, ale i na ty, kdo se octli v nouzi. 
Sobotní adventní trhy proto navážou na 
tradiční akci „Máme rádi zvířata“. Děti 
z místních základních a středních škol 
budou prodávat své výrobky a veškeré 
výdělky budou věnovány útulkům pro 
pejsky a kočičky bez domova. Účastnit se 
již  rozhodla  ZŠ  Na  Výsluní,  ZŠ 
Palachova, ZŠ Stará Boleslav, MDDM 
Brandýs –Boleslav a Střední zemědělská 
škola. Pokud byste se chtěli přidat i Vy, 
kontaktujte organizátory trhů.

Pro zvířátka můžete přinést i vlastní 
dárky a vložit je do koše pod vánočním 
stromem. Vše bude předáno útulkům 
v týdnu po trzích, aby je zvířátka měla 
do Štědrého dne. Více informací 
a podrobný program bude během pro-
since na plakátech a na stránkách 
www.trhyfarmarske.cz, případně na 
webu města Brandýs nad Labem 
a MDDM ve Staré Boleslavi.

Pavlína Honzů

vánoční trhy 
na Masarykově 
náměstí
poslední adventní víkend 17. a 18. prosin-
ce vždy od 9 do 16 hod. se Masarykovo 
náměstí zaplní stánky řemeslníků a  vý-
robců potravin. Děti se mohou svézt na 
historickém kolotoči a v sobotu odpoled-
ne vystoupí mažoretky a  taneční tým 
MDDM ve staré Boleslavi s ukázkou zum-
by a břišních tanců. v neděli se děti mo-
hou projet na ponících. 
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Brandýský Matýsek
vás zve na:

info@brandyskymatysek.cz • www.brandyskymatysek.cz

cestA ZA MiKULÁŠeM
V sobotu 3. 12. od 15 do 18 hod. na zahradě a v prostorách vilky v riegrově ulici.
Po cestě za Mikulášem čeká děti společné zpívání, tancování a čertovsky-mikulášské tvoření. 
Mikuláš se svými pomocníky bude na děti čekat na posledním zastavení, na zahradě vilky. 
cestu procházíte ve skupinkách s dalšími cca 10 dětmi.
Vstupenka 90 Kč/dítě. Mikulášský balíček v ceně. Prodej vstupenek od 21. 11. v Zahradnické uli-
ci. Prodej vstupenek na místě, v den konání akce, nebude možný.

Zahradnická
poČtenÍČKo – KRteK A sněHULÁK
V pondělí 5. 12. od 10:30 hod. setkáním Vás provede Emily Koťátková. Vstup 30 Kč.

sBěR věcÍ pRo onKoLoGicKY neMocnÉ Děti – nADAČnÍ FonD onKoLÁČKŮM
Ve středu 7. 12. od 15 do 17 hod. a ve čtvrtek 8. 12. od 15 do 18 hod. Sbírka je zrealizována 
z iniciativy aktivních maminek z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi.

JAK se pAnenKA cHtěLA poDÍvAt Do MoDRÉHo ZÁMKU – ČtvRteK s poHÁDKoU
Ve čtvrtek 15. 12. od 16 hod. krátká pohádka s překvapením, Zdeňka Jirsová. Vstup 30 Kč.

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám po celý rok 2016 projevovali.
přejeme vám a vašim dětem krásné vánoční svátky a do nového roku hodně rodinné po-

hody, spokojenosti, pevného zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
tým Brandýského Matýska

Dr. Jánského 1458, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
www.mddmbrandys–boleslav.cz

Informace a přihlášky: Klára Jurčíková, tel.: 732 410 323
e–mail: mddmbrandys1@seznam.cz

MDDM bRaNDýs–boleslav poŘÁDÁ
sobota 10. 12. 2016
Výtvarná dílna s Vlastou – Dárková krabička zdobená intarzií z dýhy
Keramický kurz s Ivankou – Domovní znamení
Korálkování s renatou – Zvonečky 
sobota 17. 12. 2016
Výlet s Evou Dee za keškami do Polabí 
12. 12. 2016 – 7. 1. 2017
Výstava v kavárně LA BADIA – TVOŘÍME PrO rADOST  
informace najdete na našem webu nebo facebooku
Kontakt: Klára Jurčíková
tel.: 732 410 323, e-mail: mddmbrandys1@seznam.cz

sváteční bohoslužby
stará Boleslav
chrám Nanebevzetí Panny Marie
sobota 24. prosince  16.00  Vánoční vigilie
sobota 24. prosince  24.00  Půlnoční mše
neděle 25. prosince 10.00 Slavnost narození Krista
pondělí 26. prosince   9.00   Svátek sv. Štěpána         
sobota 31. prosince  16.00  Děkovná bohoslužba za uplynulý rok
sobota 31. prosince  23.00  Přivítání nového roku
neděle 1. ledna 2017   9.00   Slavnost Panny Marie, matky Boží

bazilika sv. Václava
neděle 25. prosince  18.00  Slavnost narození Krista
pondělí 26. prosince  18.00  Svátek sv. Štěpána         
neděle 1. ledna 2017  18.00  Slavnost Panny Marie, matky Boží

Brandýs nad labem
kostel Obrácení sv. Pavla
sobota 24. prosince  16.00  Půlnoční mše
neděle 25. prosince   9.30  Boží hod vánoční
pondělí 26. prosince   9.30   Svátek sv. Štěpána         
Půlnoční mše 24. prosince: toušeň 21.00, svémyslice 24.00

českobratrská církev evangelická – kostel sv. Petra
neděle 18. prosince   9.30  Dětské vánoční divadlo v kostele sv. Petra
sobota 24. prosince  24.00  Půlnoční bohoslužba 
neděle 25. prosince   9.30  Boží hod vánoční
neděle 1. ledna 2017   9.30  Novoroční bohoslužba
neděle 8. ledna 2017   9.30  Bohoslužba pro malé i velké

Církev československá husitská – kostel sv. Vavřince
sobota 24. prosince  22.00  Půlnoční mše
neděle 25. prosince   9.00  Hod Boží vánoční
neděle 1. ledna 2017   9.00  Novoroční bohoslužba

Kočárovna, ul. plantáž, Brandýs nad Labem
Koordinátor programů 
Iva Šašková, tel.: 778 489 476 
e-mail: info@kocarovnabrandys.cz, www.kocarovnabrandys.cz

otevírací doba 
pondělí–pátek 10.00–17.00 
sobota–neděle 11.00–16.00 
Jiné časy otevření po dohodě.

pRoGRaM Na pRosiNec
Rodinné centrum - pravidelné odpolední aktivity všedního dne (14–17 hod.):
pondělí Čas pro tebe i pro vás. Nezávazné povídání, vyprávění, naslouchání
Úterý Twistr a další hry pro starší školáky. Odpočinkové odpoledne plné her
středa ruční práce. Pravidelné setkání všech, kteří rádi háčkují, pletou, vyšívají
Čtvrtek Příroda: Zvířátka – jejich zimní spánek a ta ostatní, která nespí? Povídání, tvoření, malování.
pátek Mandaly léčí ze stresu. Společné omalovávání
Každý den Půjčujeme sportovní potřeby do přilehlého parku a zámecké zahrady: badminton, frisbee, švihadla, 

pétanque, míče atd. Hudební nástroje k  vyzkoušení: klávesy, malé hudební nástroje: bubínek, 
triangl, rumba koule. Knihovna: Knihy a časopisy pro dospělé i pro děti s možností zapůjčení i do 
Panské zahrady a přilehlého parku.

besedy a jiné v RK:
Výstava Vánoce dob minulých. Po celou dobu adventního a vánočního času budou zdobit naší herničku obrázky paní 
Aleny Krejčíkové. Výstava potrvá do 6. 1. 2017.

tematické pravidelné víkendy v RK:
3. a 4. 12. 13–16 hod. vánoční přáníčka. Společná výroba vánočního dárečku, který vždy potěší.
10. a 11. 12. 13–16 hod. vánoční tvoření. Tradičně během akce „Máme rádi zvířata“ připravíme výzdobu pro ty, 
kteří jsou dlouhodobě upoutáni na nemocniční lůžko a nemohou trávit Vánoce v domácím prostředí.
17. a 18. 12. 13–16 hod. Adventní čas plný her, Šachy, pexesa, dáma, karty a další jsou připravené pro společné 
hraní i během adventu.

výstavní část (otevřená galerie):
Úterý 6. prosince od 16.00 hod. Vernisáž výstavy obrázků žáků škol, školek a organizací z našeho města, 
které se staly námětem pro kalendář Města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi na rok 2017. Kalendář pokřtí 
a úvodní slovo pronese člen Divadla Járy cimrmana pan Petr Brukner. Během vernisáže bude možné si kalendář 
zakoupit, další dny pak v Informačním centru města, Knihovně Eduarda Petišky, Oblastním muzeu, v knihkupectví 
Sylvie a na czech Pointu na úřadě ve Staré Boleslavi. Vánočně laděná výstava potrvá do 6. ledna 2017.

Otevírací doba během vánočních prázdnin:
24.–26. 12. ZAVŘENO 27.–30. 12. OTEVŘENO 11–16 hod. 31. 12. 2016 a 1. 1. 2017 ZAVŘENO
Změna programu vyhrazena. více informací na: www.kocarovnabrandys.cz

KiNo bRaNDýs NaD labeM, KaRla tÁJKa 100/2, bRaNDýs NaD 
labeM, eGZyl KiNo Klub, KaRla tÁJKa 100/2, bRaNDýs NaD labeM

pRosiNec 2016
Kromě 33 filmů a tradičních školních vystoupení vám kino v posledním měsíci roku nabízí i čtyři 

koncerty. Prodej vstupenek 30 min. před začátkem představení v kině. rezervace a informace na telefon-
ním čísle 602 258 582 nebo na kinobrandys.rezervace@gmail.com

1.12 19.00 / 150 / 200 Kč
Laco Deczi & celula new York

2. 12. 17.30 / 100 Kč
Dítě Bridget Jonesové 
Komedie, VB / USA, 2016, 120 min., s tit.

2. 12. 20.00 / 110 Kč
příchozí
Sci-fi thriller, USA, 2016, 117 min., s tit.

3. 12. 15.00110 / 130 Kč
Anděl páně 2
Pohádková komedie, Čr, 2016, 90 min.

3. 12. 17.00110 / 130 Kč
Fantastická zvířata a kde je najít
Dobrodružné fantasy, VB / USA, 2016, 133 
min., české znění

3. 12. 20.00 / 100 Kč
Pohádky pro Emu
romantic. komedie, Čr, 2016, 112 min., 

4. 12. 10.00 / 110 / 130 Kč
Anděl páně 2
Pohádková komedie, Čr, 2016, 90 min.

4. 12. 15.00 / 100 Kč
Lichožrouti
Anim. komedie, Čr, 2016, 83 min., 

4.12 17.00120 / 140 Kč

trollové, 3D
Anim. komedie, USA, 2016, 92 min., české 
znění

7. 12. 20.00 / 110 Kč
noční zvířata
Thriller, USA, 2016, 115 min., s tit.

8. 12. 20.00 / 100 Kč
Bezva ženská na krku
Komedie, Čr, 2016, 97 min.

9. 12. 18.00 / 90 Kč
Instalatér z Tuchlovic
Komedie, Čr, 2016, 85 min.

9. 12. 20.00 / 110 Kč
Dívka ve vlaku 
Myst. thriller, USA, 2016, 112 min., s tit. 

10. 12.15.00100 / 120 Kč
trollové
Anim. komedie, USA, 2016, 92 min., české 
znění 

10. 12. 17.00 / 110 Kč
pařba o vánocích
Komedie, USA, 2016, 105 min., s tit.

10. 12. 20.00 / 100 Kč
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
Vál. drama, USA / Austrálie, 2016, 131 min., 
s tit. 

více na www.kinobrandys.cz.

výstava u Dvou vRaN
Zveme vás na výstavu obrazů Terezy Fantové, studentky třetího ročníku Střední 
školy oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem. Výstava, která mapuje 

průřez tvorbou této brandýské rodačky od jejího raného dětství až po současnost, 
se koná k příležitosti jejích 18. narozenin v kavárně a tvořílně Dvě vrány.

Přijďte si v adventním období odpočinout od stresu, posedět u lahodné kávy 
z lokálních pražíren a načerpat inspiraci od této mladé a talentované výtvarnice. 

Výstava potrvá od 27. listopadu do Vánoc.
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Vyluštění tajenky posílejte nejpozději do úterý 13. prosince 2016 na e-mail redakce@brandysko.cz, do předmětu mailu napište Vánoční 
křížovka a připojte spojení na sebe (telefon, e-mail). Nejrychlejších pět z Vás obdrží kalendář města pro rok 2017 (k vyzvednutí na Infocentru).
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MěstsKÉ KoMUnitnÍ centRUM 
KRÁLovicKÁ

Královická 915, Brandýs nad Labem

pravidelné programy
 pondělí 
9.00–9.50  ZDRAvotnÍ cviČenÍ 
  pRo senioRY 
  (Tělocvična v MKc)
10.00–10.50 ZDRAvotnÍ cviČenÍ 
  pRo senioRY 
  (Tělocvična v MKc)
13.30–14.15 AnGLiČtinA s LUciÍ 
  ZAČÁteČnÍci 
  (Modrá místnost)
13.30–15.00 tRÉnovÁnÍ pAMěti
14.00–14.50 itALŠtinA s KLÁRoU 
  ZAČÁteČnÍci (Pc učebna)

 úterý 
8.30–9.30  FRAncoUZŠtinA  
  s nicoLLe
9.00–10.00 ZDRAvotnÍ cviČenÍ 
  (Sokolovna)
10.00–11.00 ZDRAvotnÍ cviČenÍ 
  (Sokolovna)
14.00–14.50 něMČinA s KLÁRoU 
  ZAČÁteČnÍci
15.00−15.45  JÓGA nA ŽiDLÍcH 
  (Tělocvična v MKc)

 středa
8.00–11.00 výUKA poČÍtAČŮ
13.00–13.50 AnGLiČtinA s DenisoU 
  ZAČÁteČnÍci
13.50–14.40 AnGLiČtinA s DenisoU 
  KonveRZAce

 čtvrtek 
8.00–12.00 výUKA poČÍtAČŮ
10.00–11.30 ReMiniscence 
  s RADKoU 

 pátek  
8.00–11.00  výUKA poČÍtAČŮ
9.00–11.00  tvŮRČÍ DÍLnA
Konkrétní program výtvarných tvůrčích 
dílen bude upřesněn prostřednictvím 
sms zpráv, v případě zájmu, prosím, za-

šlete svůj kontakt Kláře cingrošové na 
číslo 602 654 847.

ostatní akce
 10. 12. soBotA
výLet nA ZÁMeK ŽLeBY A ZÁMeK ve 
sLAtiŇAnecH
Pro příznivce autobusových výletů jsme 
připravili předvánoční cestu do pardu-
bického kraje. Těšit se můžete na vánoč-
ní prohlídkovou trasu Zámku Žleby a na 
vánoční jarmark a prohlídku zámku ve 
Slatiňanech. Oběd máme zajištěn v ob-
jektu se zajímavou historií v obci 
Třemošnice. Zájemci, prosím, kontaktuj-
te od 1.12. Kláru cingrošovou na tel. 602 
654 847 

 14. 12. stŘeDA 
BeZBARiÉRový výLet Do 
pŘeRovsKÉHo sKAnZenU
Pro seniory, kteří se ze zdravotních dů-
vodů, nebo z důvodu vysokého věku, 
nemohou účastnit nabízených autobu-
sových výletů, připravujeme 14. 12. výlet 
do Přerova nad Labem s bezbariérovou 
dopravou od Vašeho domu (senior taxi). 
Zájemci prosím kontaktujte Kláru 
cingrošovou na tel. 602 654 847.

 19. 12. ponDěLÍ 14.00 
vÁnoČnÍ setKÁnÍ 
Srdečně Vás zveme k příjemnému pose-
zení u kávy s ochutnávkou cukroví. Těšit 
se můžete na milé setkání s přáteli, ale 
i na malé vánoční tvoření, hudební vy-
stoupení a slavnostní přípitek. 

od 21. 12. 2016 do 1. 1. 2017 budou 
pravidelné aktivity pozastaveny. 

Bližší informace: 
Klára cingrošová na tel.: 602 654 847 
nebo e-mail: brandysenior@email.cz 
(můžete kontaktovat i v případě, že má-
te zájem o pravidelné zasílání progra-
mu). Pokud není uvedeno jinak, koná se 
program v šedé místnosti v Městském 
komunitním centru (MKc), Královická 
915, budova Pedagogické fakulty UK, 
vchod od sochy T. G. Masaryka.

Dps BRAnDýs nAD LABeM
Martinovská 940, Brandýs nad Labem

pravidelné programy
 pondělí 
10.00–11.00  AnGLiČtinA 
 se ZDeŇKoU 
 úterý
9.15–10.45 tRÉninK pAMěti
14.30–16.00 AnGLiČtinA 
  se ZDeŇKoU

 středa 
9.00–10.00 AnGLiČtinA se 
  ZDeŇKoU (začátečníci)
10.15–11.15 KeRAMiKA

 čtvrtek 
14.15–15.30 výtvARnÉ tvoŘenÍ

ostatní akce
 20. 12. ÚteRý 14.00
vÁnoČnÍ poseZenÍ s HARMoniKoU
Zveme všechny milovníky lidové hudby k pří-
jemnému předvánočnímu posezení. Naše po-
zvání přijal muzikant, harmonikář p. rádl, který 
nám zahraje oblíbené melodie. Posezení pro-
běhne v klubovně DPS Martinovská. 

od 21. 12. 2016 do 1. 1. 2017 budou 
pravidelné aktivity pozastaveny.

Dps stARÁ BoLesLAv 
ul. 17. listopadu 1404, stará Boleslav 

pravidelné programy
 pondělí 
9.30 –10.30 HRÁtKY se sLovY - 
  ReMiniscence
13.00 –15.30 KAvÁRnA
15.00–17.00 pŮJČovÁnÍ KniH 
  Z FonDU Dps 
 úterý 
14.00–14.45 KonDiČnÍ cviČenÍ 
  s ALicÍ 
19.00–20.00 ReHABiLitAČnÍ cviČenÍ 
  s evoU

 středa 
9.00–10.00 AnGLiČtinA 
  s toMÁŠeM
13.30–15.30 „vLAstovinY“ 

 čtvrtek
8.30–9.30  FRAncoUZŠtinA 

  s nicoLLe
9.30–10.30 JÓGA nA ŽiDLÍcH 
  se ŠÁRKoU
13.00–15.00 KLUB ŠvADLeneK
 sudý pátek
9.00–13.00 pAtcHWoRKový KLUB
17.00–18.30 KLUB JiŘÍHo sÁBLÍKA

 lichý pátek
9.30–11.30 KeRAMiKA (pouze pro 
omezený počet zájemců)

ostatní akce:
 pondělí 5. 12.  17.00
V rámci vzdělávání pro seniory posezení 
a povídání v bol. DPS nad tématem 
ADventnÍ A vÁnoČnÍ ZvYKY Zveme 
všechny zájemce z Brandýsa n. L. i Staré 
Boleslavi

 Čtvrtek 8. 12.  15.30
v DPS Stará Boleslav: pÍsniČKY KARLA 
HAŠLeRA v podání Karla Šedivého 
pondělí 12. 12. 17.00
Gymnázium J. S. Machara – vÁnoČnÍ 
KŘesLo pRo HostY

tRADiČnÍ pŘeDvÁDěnÍ LiDovýcH 
ŘeMeseL s možností nákupu drobných 
vánočních dárků bude probíhat v Domě 
s pečovatelskou službou Stará Boleslav 
ve dnech: pondělí 19. 12., úterý 20. 12., 
středa 21. 12. vždy od 9.00 do 15.00

 Čtvrtek 22. 12.  14.30-16.30 
pŘeDvÁnoČnÍ pRoDeJ vinnýcH 
KLoBÁs a dalších uzenářských výrobků 
pana Pixy z Polerad s prodejem 
VÁNOČEK manželů Villových 

 20. 12. ÚteRý 14.00
vÁnoČnÍ poseZenÍ s HARMoniKoU
Zveme všechny milovníky lidové hudby 
k příjemnému předvánočnímu posezení.
Naše pozvání přijal muzikant, harmoni-
kář p. rádl, který nám zahraje oblíbené 
melodie. Posezení proběhne v klubovně 
DPS Martinovská.

Bližší informace k programu vám poskyt-
ne: Jarmila viplaková tel. 734 417 340, 
e-mail: jarmila.viplakova@seznam.cz,  
jarmila.viplakova@brandysko.cz

Zejména již zmínění senioři často žijí 
sami, mnohdy se jim stýská po aktiv-
ním životě, zemřelých partnerech, oso-
bách blízkých. Z jejich dřívějšího života 
– zpravidla zasvěceného práci a pocti-
vosti senioři nejsou zvyklí na podvody 
a nekalé praktiky. 

Proto převážně senioři jsou pro 
šmejdy tzv. cílovou skupinou osob. 
Charizmatičtí prodavači, předváděči 
a jiní „týmoví hráči“ šmejdů seniorům 
podbízejí smyšlené výhry, nejrůznější 
dárečky apod., a to vše jen proto, aby je 
následně organizovaně podvedli. 
Nabízené zboží nebo služby zpravidla 
obhajují všestranným upotřebením, 

mimořádnou výhodností pro zdraví či 
zdravý životní styl. Šmejdi ve své proti-
právní činnosti používají jak osvědče-
né, tak nové triky a praktiky.
Nejúčinnější prevencí před šmejdy je 

jejich akcí se vůbec neúčastnit, jejich 
podněty odmítat, či ignorovat. Oběti 
šmejdů? Nebojte se to přiznat, neváhej-
te to oznámit, neváhejte nás kontakto-
vat. V naší iniciativě nabízíme i přivítá-
me každou pomoc. Spolek věřitelů 
a přátel práva, z. s., kontakt: předseda 
Zbyněk  Prousek,  Na  Průhoně  3412, 
276  01  Mělník,  e-mail:  svapp@se-
znam.cz, satová schránka: asz75e 

(red)

Pozor na šmejdy
„Šmejdi“ jsou podvodníci profesionálové. Jako takoví jsou ve své činnosti 
dobře organizovaní, na své reje se velice dobře připravují a svoje oběti si 
pečlivě vybírají. „Šmejdi“ nemají žádné morální zábrany. středem jejich 
zájmů jsou zejména senioři a bezelstní, a celkově snáze zranitelní lidé. 

Výdej parkovacích průkazů pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P
výdej parkovacích průkazů pro držitele průkazu Ztp, Ztp/p platný v  EU probíhá stan-
dardně na detašovaném pracovišti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav v Praze.

Kontakt: 
OSVZ MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Praha 3, Orebitská 477/18, 2. patro, č. dveří 204, 
Jitka Jelínková, tel. 602 661 109, 221 621 556, jitka.jelinkova@brandysko.cz.

pondělí a středa 8.00–17.00 hod.
• Vydávání parkovacích průkazů probíhá také v určených dnech ve Staré Boleslavi, Mariánské 
náměstí 1396 (radnice), a to na pracovišti cZEcH POINT.

•	 Úřední	hodiny	pro	vydávání	parkovacích	průkazů	na	detašovaném	pracovišti	odboru	
sociálních věcí a zdravotnictví ve staré Boleslavi, Mariánské náměstí 1396:

úterý 13. 12. 2016 9.00 hodin 13.00 hodin
úterý 27. 12. 2016 9.00 hodin 13.00 hodin
úterý 10. 1. 2017 9.00 hodin 13.00 hodin

úterý 24. 1. 2017 9.00 hodin 13.00 hodin
úterý 7. 2. 2017 9.00 hodin 13.00 hodin

K vyhotovení parkovacího průkazu je potřeba doložit:
1. Platný občanský průkaz.
2. Platný průkaz ZTP nebo ZTP/P.
3. Protokol o převzetí průkazu osoby se zdravotním postižením.
4. Fotografii velikosti 35 x 45 mm s aktuální podobou.
5. Pokud je stanoven opatrovník, přinese listinu nebo usnesení o ustano-

vení opatrovníka vydané příslušným soudem.

6. Zákonný zástupce (rodič) dítěte do 18 let předloží svůj občanský průkaz, 
případně rodný list dítěte, pokud jej nemá zapsáno ve svém občan-
ském průkazu.

7. Zmocněnec za osobu, která se nemůže dostavit z důvodu špatného zdravotního 
stavu, předloží plnou moc, nemusí být úředně ověřená.

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví
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Domácí hospic poskytuje odbornou 
zdravotní péči v domácím prostředí 
a jejím cílem je zmírnit bolest, tělesná 
a duševní strádání, při zachování lid-
ské důstojnosti. Hospicová péče je za-
měřena na klienty v terminálním stá-
diu života, kteří chtějí strávit své po-
slední chvíle doma, mezi svými blízký-
mi. Hospicový tým se skládá z lékaře, 
zdravotních sester a dalších odborní-
ků, kteří pečují nejen o klienta, ale 
podporují také rodinu.
Domácí  hospic  Nablízku  byl  zalo-

žen v roce 2015 a během jednoho roku 
se nám podařilo nasbírat finanční pro-
středky potřebné na zahájení činnosti, 
získat registraci poskytovatele zdra-
votních služeb, navázat spolupráci 
s výrobci a dodavateli zdravotních po-
můcek a mnoho dalšího. Proběhlo ně-
kolik benefičních koncertů, jeden 
z nich spojený s finanční sbírkou se 
konal v květnu ve Staré Boleslavi. Proč 
benefiční koncerty? Stále totiž není 
dořešeno financování domácích hos-

piců z veřejného zdravotního pojiště-
ní. Tato situace znamená trvalou zá-
vislost na sponzorech a dárcích, proto-
že klienti si hradí péči jen z malé části. 
Během letošního léta a počínajícího 
podzimu jsme doprovázeli první klien-
ty a jejich rodiny. Tím nejdůležitějším, 
co se nám podařilo získat, je důvěra 
klientů a jejich rodin. 

Rádi bychom vás touto cestou pozva-
li na zajímavou besedu s paní Janou 
Sieberovou, zakladatelkou domácího 
hospice Duha v Hořicích v Podkrkonoší. 
Paní Sieberová se přijede s námi podělit 
o své bohaté zkušenosti s doprováze-
ním umírajících pacientů a jejich rodin. 
Setkání  se  uskuteční  ve  čtvrtek  8.  12. 
2016 od 18.45 na římskokatolické faře 
v Brandýse nad Labem.

Aktuality o dění se můžete dozvědět na 
našem facebookovém profilu www.face-
book.com/hospiclysa nebo také z webo-
vých stránek www.hospic-lysa.cz. 

Zakladatelský tým 
Domácího hospice Nablízku

Domácí hospic Nablízku 
doprovodil první klienty 
Možná jste si všimli našeho stánku na národní svatováclavské pouti ve 
staré Boleslavi. stánek sice nevelký, přesto se u něj zastavilo mnoho lidí. 
někteří z nich věděli, co je domácí hospic, jiní ne. spousta lidí byla pře-
kvapená, že domácí hospicová péče je dostupná i  v  jejich obci. Ano, 
v Lysé nad Labem vznikl domácí hospic nablízku a jeho působnost zasa-
huje také do regionu Brandýs nad Labem – stará Boleslav.

Na  Jarmarku  se  prezentovalo  celkem 
18 organizací. Kompletní seznam po-
skytovatelů sociálních a návazných 
služeb naleznete v Katalogu poskyto-
vatelů sociálních služeb, který je k dis-
pozici na www.brandysko.cz nebo 
v Infocentru.

V sobotu 22. října mohla veřejnost 
navštívit akci Zdraví hrou, která patří 
do aktivit konaných v rámci kampaně 
Dnů zdraví. Jde o každoroční podzim-
ní kampaň tento rok zaměřenou na 
rodiny s dětmi. Akci pořádalo město ve 
spolupráci s Brandýským Matýskem, 
z. s. Veřejnost měla možnost využít 
služeb laboratoře Vidiadiagnostika 
a následné konzultace naměřených 
hodnot s praktickou lékařkou MUDr. 
Pavlínou Lichtenberkovou. 

Děti za splněné úkoly dostaly odmě-
ny od Všeobecné zdravotní pojišťovny 
a zdravé dobroty. Hlavním cílem Dnů 
zdraví je zajímavou formou informo-
vat občany o tom, jak správně pečovat 
o své zdraví, jak je možné předcházet 

zdravotním potížím a zároveň jim také 
nabídnout aktivity, které mohou dlou-
hodobě přispívat k jejich fyzické i du-
ševní pohodě. Pořadatelé byli překva-
peni hojnou účastí.

Oddělení sociálního 
zabezpečení MěÚ

v listopadu proběhly 
dvě úspěšné akce
Radnice v Brandýse nad Labem se stala v pondělí 17. října místem pro 
setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Jarmark poskyto-
vatelů sociálních služeb byl pod tímto názvem pořádán poprvé. 
organizace poskytující služby občanům našeho města a blízkého okolí 
se mohly v letošním roce prezentovat na veřejnosti a nabízet své služby. 
občané měli tedy možnost získat přehled, jaké služby jsou dostupné. 

setKÁNÍ RoDiNNých peČuJÍcÍch
Přijměte pozvání na předvánoční setkání rodinných pečujících, 

které se uskuteční 
13. 12. 2016 od 16 hod v Dps ve staré boleslavi, ulice 

17. listopadu 1404.
Setkání je určeno všem, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti z oblasti 
péče o svého blízkého s onemocněním demence. Pečující se zde dozví 
praktické informace a rady, jak co nejlépe zvládnout péči v domácím 
prostředí. Přijít můžete i se svými blízkými, o které pečujete, po dobu 

setkání pro ně bude zajištěn program v centru pro seniory. 
Zájemci prosím kontaktujte Kláru cingrošovou na tel. 602 654 847.

rádi bychom popřáli všem příznivcům volnočasových aktivit pro seniory 
krásné prožití vánočních svátků, mnoho vánoční pohody a především 

zdraví a lásky v novém roce. Zároveň děkujeme našim lektorům, kolegům 
a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají připravit zajímavé a smysluplné 

programy pro seniory našeho města.
Těšíme se na setkávání v příštím roce.

Krásné Vánoce přeje Oddělení sociálního zabezpečení MěÚ. 

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
a Volnočasové aktivity pro seniory uvádí

KŘESLO PRO HOSTA
hosty jsou PhDr. Milan Novák, Mgr. Nina Nováková 

a doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
12. 12. 2016 od 17.00 hod., Gymnázium J. S. Machara



tak jaký byl po sportovní stránce? 
Abych se přiznal, očekával jsem více, ale 
vzhledem ke zdravotním komplikacím, 
které mě provázely pět měsíců před olym-
piádou, jsem rád za to, jak to dopadlo.

Co v soukromém životě a v dalších 
aktivitách, jak se zadařilo? 
V soukromém životě se toho událo 
hodně. Zajímavou novinkou je, že 
jsme s manželkou začali podnikat. 
Prodáváme norské oblečení Tufte (tuf-
tewear.cz), které vyrábí můj dlouhole-
tý kamarád a soupeř, dvojnásobný 
olympijský  vítěz Olaf Tufte  z Norska. 
Baví nás to a pomalu začínáme toto 
kvalitní oblečení dostávat mezi lidi.

Od lOH v riu uplynulo již více než 
100 dnů, jak zpětně hodnotíš své vy-
stoupení? 
Jak jsem řekl v úvodu, čekal jsem více, 
formu jsem měl dobrou. Bohužel mi 
úplně  nesedl  finálový  závod. Nějak  to 
prostě nebyl můj den a dva soupeři toho 
využili a byli lepší. Ale i tak jsem rád, že 
jsem v Riu vůbec mohl být a vrátil se 
domů s další olympijskou medailí.

Z tvých názorů je vidět, že tě rio ne-
ohromilo. Můžeš to rozvést? 
Rio není destinace, kde bych chtěl trá-
vit dovolenou nebo se tam někdy vrá-
til. Připadalo mi to tam hodně nebez-
pečné a prostě mě to celkově neoslovi-
lo. Navíc bylo znát, že  lidé si  tam OH 
vůbec nepřáli a moc sportovcům ne-
fandili.

Můžeš čtenářům popsat, jak v riu 
vypadalo ubytování, strava a veslař-
ská loděnice? 
Ubytování ve vesnici bylo hodně divo-

ké. Vše se dodělávalo na poslední 
chvilku. Třeba když jsem se chtěl ospr-
chovat teplou vodou, musel jsem nej-
dříve pustit teplou v umyvadle, aby 
tekla voda i ve sprše. A podobných ku-
riozit bylo více než dost. Strava byla 
celkem slušná, ale pořád stejná, takže 
po 14 dnech už mi  to  trochu  lezlo kr-
kem. Musím však konstatovat, že si 
nechci stěžovat. Podmínky měli všich-
ni stejné. Loděnice a areál byly celkem 
povedené, jen kvalita a čistota vody 
neměly moc kvalitní parametry. 

Máš nějaký velký zážitek z OH? 
Nad  tím  jsem hodně přemýšlel. V hlavě 
mě kromě finálového závodu a super par-
ty českého týmu nic neutkvělo. Prostě 
i v tomto směru bylo Rio takové nijaké.

rok 2016 přinesl i bolestné ztráty. 
tou největší pro celý český sport byla 
smrt Věry čáslavské. Jaký byl tvůj 
vztah k legendární gymnastce a če-
ho si na Věře nejvíce ceníš? 
Věru jsem znal osobně, nejblíže jsme 
k sobě však měli v posledních pěti le-
tech. Hodně mi držela palce a občas 
jsme se potkávali. Byla hrozně energic-
ká a toto kouzlo dokázala přenášet na 
jiné lidi. To jsem na ní nejvíce obdivo-
val. Hodně mi chybí a často si na ni 
vzpomenu. Pokusím se proto pro ni zá-
vodit i v Tokiu na LOH 2020, kde vy-
hrála medaile a její jméno má stále vy-
nikající zvuk. Chci naplnit její odkaz 
a právě Věra byla tím X faktorem, když 
jsem uvažoval o pokračování své spor-
tovní kariéry. 

Pojďme však do budoucna? Jak bu-
de vypadat tvoje příprava na rok 
2017? 

Normálně  jako  každý  rok.  Na  jaře 
2017 bude ME u nás v Račicích, kam 
bych rád každého pozval. Chtěl bych 
se stoprocentně připravit, zřejmě to 
asi bude jediný velký závod v mé karié-
ře na domácí půdě a rozhodně bych 
nechtěl své fanoušky zklamat. 

Vraťme se do polabské nížiny. Jak se 
daří veslařskému klubu kV kondor, 
v jehož čele stojíš? 
Řekl bych, že se nám daří dobře. Dětí 
máme hodně, veslování je ohromně 
baví a líbí se jim. To je podstata našeho 
fungování. Chtěl bych pochválit vede-
ní města, že se snaží dávat do sportu 
každý rok více peněz. Úspěch sportov-
ce rovná se dobrá prezentace města. 
O Brandýse a Boleslavi je často slyšet. 
V současné době podáváme žádost na 
MŠMT, abychom mohli postavit no-
vou loděnici, protože ta původní z ro-
ku 1942 nám padá na hlavu a už se do 
ní nevejdeme.

Máš nějakou vizi, jak by měla vypa-
dat budoucnost brandýského spor-
tu? 
Určitě by se mi líbilo, aby všechny 
kluby měly své logo doplněné symbo-

lem nebo logem města a třeba i jednot-
né dresy pro všechny sporty. Ale to je 
velmi nákladná záležitost a obávám se, 
že kvůli tomu téměř nerealizovatelná. 
I kvůli symbolice jednotlivých klubu. 
Pokud ale bude podpora města ale-
spoň taková, jako je teď, myslím si, že 
sport půjde v našem městě strmě na-
horu. Přispívá tomu i výraznější pod-
pora ze strany státu (program MŠMT 
8). Nejhůře  by  bylo,  kdyby  se  po  vol-
bách tento trend změnil. Sport potře-
buje mít jistotu financí na desetiletí, 
a nikoliv jen na rok nebo dva.

Blíží se Vánoce, jak tráví nejkrásněj-
ší svátky v roce veslaři a tvoji nejbliž-
ší? 
Trávím Vánoce jako každý rok trénin-
kem, bohužel jsem v přípravném ob-
dobí. Ale určitě si najdu čas i na něja-
kou pohádku a blbnutí s dětmi. Jinak 
všem přeji hodně zdraví a pěkné proži-
tí svátků vánočních. Do roku 2017 
přeji mnoho zdraví a výher ve sportov-
ním i osobním životě.

Popřáli jsme Ondrovi mnoho úspěchů 
v roce 2017 a poděkovali za rozhovor.

Petr Čeněk

Jaký byl olympijský rok Ondřeje synka? 
ondřej synek, největší sportovní ikona našeho dvojměstí, se podělil o své 
dojmy a zhodnotil rok 2016 nejen po sportovní stránce. tady jsou jeho po-
střehy o roku, který byl olympijský a měl jeden den navíc.
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Následující  den  přijel  sv.  Martin  na 
louku do Houštky pro děti z další ma-
teřské školky z Brandýsa nad Labem. 
Tyto akce proběhly díky spolupráci 
s Jezdeckým klubem Stará Boleslav.

Jezdecký klub Stará Boleslav ne-
zahálí s kroužkem jezdectví pro děti 
ani na podzim. Děti docházejí na 
své pravidelné tréninky. K dispozici 
je pět spolehlivých školních koní, 
na kterých probíhá výuka začínají-

cích, ale i těch pokročilejších jezdců 
pod odborným dohledem trenérů 
a cvičitelů. Kůň je vždy přiřazen 
jezdci na míru, aby si co nejlépe ro-
zuměli a lekci si náležitě užili. V té-
to době jezdecký kroužek navštěvu-
je 30 dětí.

Pokud máte zájem rozšířit naše řady, 
kontaktujte Jezdecký klub Stará 
Boleslav (jkstaraboleslav@seznam.cz).

za JK Stará Boleslav M. Galová

Martin přijel do Houštky 
na bílém koni 
Dne 10. 11. přijel i do staré Boleslavi sv. Martin na bílém koni. Děti 
a rodiče z Rodinného klubu Klíček se s ním potkali v aleji u Hluchova. 

Ondřejovou velkou fanynkou byla i Věra Čáslavská
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KAM ZA spoRteM v pRosinci
Fotbal: 
so: 10.12.: od 8.00 futsalový turnaj Míry Krulicha ve Sportcentru Brandýs

Út: 27.12.: do 9.00 Vamposervis cup futsalový turnaj ve Sportcentru

Basketbal:
data a začátky utkání najdete na www.bkbrandys.cz 

MČR Box: 1.- 3.12. 2016 hala Sportcentra Brandýs

Vše odstartovali nejmladší šermíři. 
Potvrdili,  že  ročník  2004  se  opravdu 
povedl, a jak Kristýna Drahorádová 
v kategorii mladších žaček, tak i Kryštof 
Král v mladších žácích se do svých sou-
peřů pustili bez jakéhokoliv respektu. 
Po skvělých základních skupinách se 
dostali do elitní části eliminačního pa-
vouka, kde se nakonec oba umístili na 
skvělých 7. místech. Kryštofovi ještě 
zdatně sekundoval Phillip Holubec, 
který si vyšermoval 9. místo. 
Na  povedený  úvod  navázali  jen 

o málo starší šermíři v kategorii žáků, 
tzn. ročníky 2002 a 2003. Ani zde jsme 
naše soupeře nešetřili. Michaela 
Svobodová potvrdila svoji třídu a vy-

šermovala si bronzovou příčku. 
Veronika Kulichová se umístila na 
pěkném 5. místě. Chlapci vytvořili sil-
ný „čtyřblok“, který se vklínil mezi 
šermíře z Německa. V pořadí Kryštof 
Řebíček, Adam Vonka, Jakub 
Kohoutek, Miroslav Janura skončili 
na 4. až 7. místě. 

Ovšem největší úspěch brandýských 
šermířů přišel až na samý závěr celého 
turnaje. V elitní kategorii seniorů se po 
vlažném začátku v základních skupi-
nách rozjel Jan Fučík k famóznímu 
výkonu a ve finále porazil svého sou-
peře  rozdílem  třídy  v  poměru  15:10 
a odvezl si tak titul a pohár! 

Jakub Klečka

vezeme pohár z norimberku!
Šavlisté z domácího Šermířského klubu Houštka o víkendu 12. a 13. listo-
padu velmi úspěšně reprezentovali na turnaji v německém norimberku.

První dvě kola Středočeské Open Tour 
mládeže, která se obě konala ve 
Vlašimi za účasti přes 120 hráčů a hrá-
ček z celého Středočeského kraje, při-
nesla opět po roce radost do oddílu 
stolního  tenisu  TTC  Brandýs  n/L. 
Hned první kolo trochu překvapivě 
vyhrál Jakub Šejvl (2000), který je po 
loňské sezoně brandýskou dvojkou, 
když ve finále porazil brandýskou jed-
ničku Josefa Chalupu (2000). Ve dru-
hém kole se k této dvojici přidal, letos 
prvním rokem dorostenec, Kryštof 
Balák (2001), který se umístil na skvě-
lém třetím místě. V celkovém pořadí 
vede i po druhém kole Jakub Šejvl před 
Josefem Chalupou, pátý je Kryštof 
Balák,  na  13.  místě  Vojtěch  Sysel 
(2000) a na 14. místě starší žák Daniel 
Jaroň  (2002),  z  celkového  počtu  154 
hráčů a hráček Středočeského kraje.

Všichni dorostenci hrají také pravi-
delně mistrovské soutěže dospělých, 
za A-tým nastupuje ve 3. lize pravidel-
ně Josef Chalupa s velmi slušnou 
úspěšností  48  %  vyhraných  zápasů. 
Mužský A-tým, podobně jako loni táh-

ne trenér mládeže Pavel Papírník 
(1971)  s  90%  úspěšností  a  zkušený 
Pavel Sysel  (1964)  s 61%. Brandýské 
Áčko, které ve třetí lize působí druhým 
rokem, je po čtvrtině soutěže ve středu 
tabulky na pěkném 7. místě. B-tým, 
kterému se v oddíle přezdívá „mladé 
pušky“, je dokonce na 3. místě nejvyš-
ší krajské soutěže – divize. Výborný 
start do soutěže prožívají i ženy. Letos 
jim, jako nováčkovi 2. celostátní ligy, 
ve čtvrtině soutěže patří skvělé 3. mís-
to. Ve zbytku sezony budou jistě bojo-
vat o prvenství a o historický postup 
do 1. ligy. Tým hraje ve složení 
Hudečková, Zatřepálková, Doležalová 
a Šeligová.

Oddíl stolního tenisu uvítá ve svých 
řadách nové tváře, především ty nejmen-
ší, ročníky 2010 a starší, aby z nich pod 
vedením profesionálního trenéra mohli 
vyrůst další naděje a následovníci sou-
časné úspěšné generace. Stolní tenis 
není jen pro kluky, ale i pro holky, a míst-
ní hvězdička Karolína Jaroňová (2007) 
je v celostátním žebříčku již na 8. místě. 

Tomáš Nekola

dvojice dorostenců v čele krajské 
Open tour mládeže ve stolním tenisu
soutěže dospělých a  mládeže jsou pro stolní tenisty v  plném proudu 
a místní klub ttc Brandýs n/L si vede více než úspěšně. Hned dva mladí 
hráči vévodí pořadí středočeské open tour mládeže.

13. podzimní stezka polabím 

Již potřinácté se uskutečnil v sobotu 1. října 2016 v Brandýse nad Labem – 
Staré Boleslavi a širokém okolí Polabského regionu turistický pochod a jízda 
na kole „PODZIMNÍ STEZKA POLABÍM“, jehož pořadatelem je každoročně tu-
risticko-branná Pionýrská skupina „Střelka“ Kostelec nad Labem se svým 
oddílem „Kompas“ ve Staré Boleslavi.

To první číslo je jejich věkový průměr, 
to druhé je součet jejich věků. A jelikož 
čas běží jako splašený, tisícovka i vě-
kový průměr budou velice brzy překo-
nány.

Jednou týdně, jak to tělesné 
schránky umožňují, se v tělocvičně 
u Karla odehrává bitva ve hře, která 
vzdáleně připomíná odbíjenou. Síť 
je natažena v nepředpisové výšce, 
neboť výskok většiny z nich už neu-
možňuje razantní smeč. Většinou se 
hraje na zkrácené hřiště a účast, ta 
bývá jak kdy. Občas si totiž někdo 
odskočí vyměnit některý z tělesných 
orgánů, dobít kardiostimulátor, pří-
padně protáhnout močové cesty. 
Bohužel se stává, že si někdo odsko-
čí takzvaně „nafurt“ a pak nám při 
hře chybí.

„A právě teď se blíží datum, kdy jsi 
nám platil pivo na oslavu svých naro-
zenin  a  my  jsme  ti  s  chutí  zazpívali: 
Evžen má narozeniny, my máme přání 
jediný… Už ti nezazpíváme, už si s ná-

mi nezahraješ volejbal, už spolu nepo-
jedeme na cyklovýlet, chybíš nám ka-
maráde.“
Nicméně  i  přes  takovouto  občas-

nou absenci, boleslavští Kmetíci (jak 
zní název této skupiny) pravidelně 
odehrají svých pět setů, svléknou pro-
pocená trika, a jdou doplnit tekutiny. 
„Oslavíme vítězství a je nám (někte-
rým) naprosto jedno, kdo vyhrál. 
Nevadí,  že  máme  nižší  síť,  že  občas 
hrajeme na zkráceném hřišti, že ne-
pískáme dotek sítě a podání jde větši-
nou zespoda. Ještě se hýbáme a už 
pomalu plánujeme další výlet do 
Jizerek, zkontrolovat, co je se 
Sokolskou, jak je na tom protržená 
přehrada, kolik má stupňů Desná 
a jak chutnají opečený buřty na hor-
ském vzduchu.“

A Jardu Jágra možná uvedou do sí-
ně slávy, ale v sedmdesáti hokej v NHL 
už určitě, ale určitě hrát nebude, ale 
kdo ví…

Václav Temr

Nejen Jágr ještě hraje
Asi vám nic neřekne číslo 71,3. Ba ani číslovka 998 nic nenapoví. pro 
jednu partu chlapů ze staré Boleslavi to jsou ale čísla víc než reálná. 
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Blíží se vánoční svátky a i naše veterinární 
klinika už je vánočně vyzdobena. 

Nově jsme také „vyzdobili“ náš operační sál 
přístrojovým monitoringem životních funkcí. 
Monitor sleduje hned několik životně 
důležitých funkcí naráz. Zachycuje EKG 
(monitoring srdeční činnosti), kapnografie 
(monitoring tlaku oxidu uhličitého vykreslí 
křivku kopírující změnu při nádechu 
a výdechu pacienta), samozřejmým 
standartem je u nás měření saturace kyslíkem. 
S využitím této novinky je u nás inhalační 
anestezie ještě bezpečnější. Dále může naše 

klinika nabídnout 1x měsíčně 
echokardiografické vyšetření specialistou 
pro pacienty s nemocným srdcem, 
či specializované gastroenterologické 
endoskopické vyšetření, kterým můžeme 
nahlédnout do orgánů zažívacího traktu 
v případě onemocnění s opakující se tendencí 
či zhoršujícím se stavu.
 
A protože se blíží Vánoce, myslíme letos zase 
na opuštěná zvířátka v útulcích. Ve středu 
14.12 na klinice v Brandýse nad Labem a ve 
čtvrtek 15.12 na klinice v Horních Počernicích 
od 18:30 uspořádáme tradiční Vánoční 
punčový večer, na který jste všichni srdečně 
zváni. Přijďte se blíže seznámit s naším 
personálem, ochutnat vánoční punč i cukroví 

a odnesete si od nás specielní cukroví , 
které pečeme pro Vaše mazlíčky. Pomozte 
spolu s námi opuštěným zvířatkům věcným 
dárkem či drobným finančním příspěvkem 
na dobrou věc. 
Věříme, že nás všechny zahřeje nejen punč, 
ale především dobrý pocit z toho, že jsme 
pomohli chlupáčům v nouzi.

Srdečně Vás zveme!
Tým klinik VetPark
Veterinární klinika VetPark 
Brandýs nad Labem, Pražská 76
tel: 326 903 189 
e-mail: brandys@vetpark.cz
www.vetpark.cz
NONSTOP PROVOZ

Veterinární poradna – Vánoce a s nimi charitativní punče
Brandýs nad Labem Horní Počernice Čelákovice Stará Boleslav
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  Přijmeme zaměstnance na pracovní pozici: pracovník v sociálních 
službách – pečovatel. Bližší informace (pondělí-pátek) 
na tel. čísle: 736 754 009

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN
poskytovatel sociálních služeb
Vinořská 78, 250 73  Jenštejn
www.dsjenstejn.cz

zřizovatelem organizace je  SC
-3
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hledá do svého týmu

BEZPEČNOSTNÍHO PRACOVNÍKA
do výrobního závodu v Brandýse nad Labem

Náplň práce: kontrolní činnost (kontroly vozidel, skladových prostor a osob),
 pochůzková činnost, práce s bezpečnostními technologiemi, 
 jedná se o 12 hod. směny denní a noční.
Požadujeme:  spolehlivost, samostatnost, prozákaznický přístup,
 zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost,   
 praxi v oboru a profesní kvalifikace „Strážný“ vítáme. 

Kontaktujte nás na bezplatnou linku: 
800 880 838 nebo e-mailem: nabor@securitas.cz

Čestný I Ostražitý I Užitečný

                

SECURITAS ČR s.r.o., největší agentura v ČR poskytující 
bezpečnostní řešení na míru potřebám svých zákazníků,
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Koupím byt 2+1 
v Brandýse nad Labem. 

Výhodou je balkón.
Jsem přímý zájemce. 

Platba v hotovosti. 
Telefon: 777 936 588

 renata_homolova@post.cz SC
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Kominictví němec
- čištění komínů
- revize komínů
- opravy

tel.: 775 132 921 SC
-3

61
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REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

práce obkladačské, zednické, 
elektro, instalaterské, podlahářské, 

malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344

604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz SC

-3
51
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Uzávěrka příštího čísla je 
9. 12. 2016. pro kalkulaci, 

objednávku nebo rezervaci 
kontaktujte inzertní oddělení: 

iveta Šavelová, 
tel.: 724 274 181



HLEDÁME 
PRÁVĚ VÁS!
3 děti a kariéra?
ŽÁDNÝ PROBLÉM!

Renata, 49 let, McDonald’s Letňany

Více informací na
+420 776 825 947, roman.pesout@cz.mcd.com
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Kontejnery 3 až 25 m³
Zemní práce

Písky, štěrky, kůra, substráty

JIŘÍ ŠRÁMEK
Mělnická 964, Stará Boleslav

www.sramek.autodoprava.com

Tel.: 603 484 033
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Pediatrie Stará Boleslav s.r.o., MUDr. Jana Uhrinová

Od 1. 1. 2017 převzetí ordinace, 
změna ordinačních hodin

Zahradníčkova 352/9, tel.: 326 912 195
najdete na www. pediatrie-stara-boleslav.cz SC

-3
62

49
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160406-inzerat_martina.ai   1   07.04.2016   13:16:56
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Firma EKOCHEM 
cosmetics, s.r.o.
Brandýská 892, 277 13 
Kostelec nad Labem

PŘIJME: 
Dělnice na plnící linku

- Směnný provoz 
(ranní, odpolední)

Nástup od 2. 1. 2017
Kontakt: pí. Jungová 

tel.: 736 769 461
e-mail: uctarna@ekochem.cz SC

-3
62

47
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Když na autě chybí sklo, 
zachrání Vás TRIOSKLO!

Více na tel.: 731 100 008 | www.trioautosklo.cz
Na Skalkách 1558 | Brandýs nad Labem

ZDARMA výměna 
skel z pojištěníNYNÍ

akce
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Jsme mezinárodně úspěšná fasádní firma 
SIPRAL a děláme projekty doma i v Evropě, 
navíc s vynikajícími světovými architekty. 

To, co dokonale navrhneme, 
musíme také dokonale vyrobit. 

Do naší továrny v Jirnech u Prahy hledáme 
zámečníky, CNC obráběče a skladníky.

Nabízíme: ohodnocení úměrné 
pracovnímu výkonu, příspěvek na 
dopravu, odměny za dobře a včas 

vykonanou práci, stravenky v hodnotě 90 
Kč, výuku angličtiny.

V případě zájmu nám, prosím, zašlete svůj 
životopis na jobs@sipral.com 

nebo na tel.: 296 565 125

Jsme úspěšná rodinná fasádní fi rma
a děláme projekty doma i v Evropě.

To, co dokonale navrhneme,
musíme také dokonale vyrobit.

Do naší továrny v Jirnech u Prahy hledáme

 CNC obráběče.

Nabízíme: ohodnocení úměrné
pracovnímu výkonu 

(od 25.000 do 34.000/měs.), 
příspěvek na dopravu, 

stravenky v hodnotě 90 Kč, 
výuku angličtiny.

V případě zájmu nám, prosím, zašlete 
svůj životopis na jobs@sipral.com

nebo na tel.: 296 565 125
www.sipral.com

sipral.indd   1 24.11.2016   14:38:43
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Pozice: vedoucí Provozovny
/Prodavač(ka)

náplň práce: 
• výroba klíčů, zámků

• prodej a poradenství v oblasti zámečnictví
• příjem, vyřizování objednávek • fakturace v systému POHODA 

• vedení skladu a skladových zásob • základní účetnictví

nabízíme:
• HPP na dobu neurčitou • motivující platové ohodnocení

• možnost profesního růstu díky pravidelným školením
• zaškolení do oboru

Požadujeme:
• vynikající přístup k zákazníkovi

• zkušenost s prodejem • znalost práce na PC
• technické myšlení • manuální zručnost

• pracovitost, samostatnost • komunikativnost
• trestní bezúhonnost • ochota učit se novým věcem

nástup: listopad 2016

kontakt:
Jiří Jonák

klíčové centrum Brandýs, F. X. Procházky 24/7
e-mail: j.jonak@email.cz, www.klice-brandys.cz

Telefon: 604 437 887 SC
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50% sleva na Vánoční dárkové poukazy SC
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Pohřební služba Brandýs n./L.
Masarykovo náměstí č. p. 34

(ve dvoře vedle Merhautova pekařství od r. 1992)

Po-pá 8-16, po tel. domluvě kdykoli
www.pohrebnisluzbaCZ.cz

Tel.: 326 902 358, nonstop 728 677 707 SC
-3
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CENTRUM AMBULANTNÍ 
FYZIOTERAPIE
Mgr. PETRY TARABOVÉ

Rehabilitační péče pro celou rodinu
Rehabilitace dospělých • Rehabilitace dětí a miminek • Masáže

Nově ordinuje i rehabilitační lékař

tel.: 731 428 445               www.cafy.cz
Nádražní 1317/5, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
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Pozice: servisní technik
náplň práce: 

• prodej a poradenství v oboru zahradní techniky
• zajišťování kvalitního záručního i pozáručního servisu 

zahradní techniky od renomovaných výrobců
• diagnostika závad • provádění oprav a údržby spalovacích 

motorů • spolupráce při objednávání náhradních dílů

nabízíme:
• HPP na dobu neurčitou • motivující platové ohodnocení

• pozice je vhodná i pro absolventy • zajímavou práci, ve které 
naplno uplatníte své odborné znalosti spalovacích motorů či 

mechanických a elektronických systémů
• možnost profesního růstu díky pravidelným školením

Požadujeme:
• vyučení v oboru, oprava zemědělských strojů, příbuzném 

oboru nebo praxe v oboru • znalost práce na PC
• řidičský průkaz sk. B • vynikající přístup k zákazníkovi

• pracovitost, samostatnost • komunikativnost
• trestní bezúhonnost • manuální zručnost

• ochota učit se novým věcem a k týmové práci
• zkušenost ze zákaznického servisu – výhodou

nástup: ihned

kontakt: Jiří Jonák
klíčové centrum Brandýs, F. X. Procházky 24/7

e-mail: j.jonak@email.cz, www.klice-brandys.cz
telefon: 604 437 887

MĚSTSKÉ LISTY | 30InzercePrOSINEc 2016

SC
-3

62
41

6/
01

BärbelPhotography.
+420 776 202 505
barbelphoto@gmail.com
www.barbelphotography.com
Profesionální fotografie je základem Vaší komunikace se zákazníky. 
Fotografie Vašich interiérů, exteriérů, výroby, portrétů aj. pro Vaše podnikání.
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NABÍZÍME KANCELÁŘE K PRONÁJMU
Celková plocha 1454 m2

Brandýs nad Labem

Tel.: 602 223 739, e-mail: prokes@rsim.cz SC
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Pohřební služba 
Brandýs nad Labem
a okolí

U hřbitova 634/4 – Brandýs n/L (u zastávky Rychta)
Po-Pá 8-16.30 hod. 

Kompletní pohřební služby
602 200 700 / www.krematorium.cz

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA
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Brandýs n. L., F. X. Procházky 29
(u náměstí)
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Pro výrobu rozváděčů v Dřevčicích
hledáme

ZÁMEČNÍKA
Požadujeme: vyučení v oboru,

svářecí průkaz CO2,
spolehlivost, beztrestnost
Nabízíme: zajímavou práci,

ohodnocení dle dosažených
 výsledků a praxe.

Informace: Jaroslav Krákora – 777 030 160
j.krakora@erocomm.cz SC
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Hledáme nové kolegy na pozici  
operátor ve výrobě. 

Brandýs nad Labem  |  continental.jobs.cz    
tel.: 326 936 300  |  mobil: 734 268 248
 

› Základní hrubá mzda: 18 670 Kč (125 Kč/hod.)
› Příplatky za směnný režim: až 3 000 Kč 
› Měsíční výkonová odměna: až 2 500 Kč
 › 5 týdnů dovolené, náborový bonus 10 000 Kč, 
  bonus za plnou docházku 20 400 Kč, stravenky,   
  penzijní připojištění, dotovaná doprava a další 
  zajímavé zaměstnanecké benefity.

Nástupní hrubá mzda až 

24 170 Kč*

*Platí od ledna 2017

98x132.indd   1 14/10/16   15:51
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Potřebujete nové brýle?
Už nemusíte čekat u lékaře
Zrak Vám změří optometrista

OPTOMETRISTA je vysokoškolsky vzdělaný 
odborník v oboru optiky a optometrie.
Specializuje se na měření dioptrií a pro tyto 
účely má stejnou kompetenci jako oční 
lékař. Oproti lékaři má větší časový prostor 
pro péči o Váš zrak.

kvali�kovaní optometristé 
nejmodernější měřící přístroje
měření zraku bez čekání a  
ZDARMA při nákupu brýlí

Ve Vaší Optice:

Pražská 71/15, Brandýs nad Labem
tel.: 777 912 498, www.vaseoptika.cz
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Společnost JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. je výrobcem plastových 
obalů s tradicí od roku 1968. Na českém trhu má 80% podíl 
v dodeji plastových obalů. Sídlo společnosti a výrobní závod, ve 
kterém pracuje více než 110 zaměstnanců, naleznete u obce 
Mochov. Hledáme do týmu nové zaměstnance a to na pozice:

Kontakt: JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. - Personální oddělení 
Tel: 326 999 901, 702 150 145 nebo e-mail: jana.liskova@jokey.com 

Asistent/ka kvality 

Požadujeme: 
- vzdělání: střední s maturitou (technického směu)
- praxe 2 roky
- komunikativní znalost německého jazyka 
   (každodenní využití)

Náplň práce:
- opatření pro zajištění kvality
- kvartální provádění kontroly kvality výrobků 
   (QS-check)
- dokumentace úseku kvality a hygieny
- evidence a vyhodnocování interních chyb ve vstřikovně
- informování vedoucího o odchylkách
- uvolnění zablokovaných výrobků

- uvolnění nových výrobků ve spolupráci s vedoucími 
   jednotlivých oddělení
- evidence a zpracování reklamací
- zajištění nápravných opatření formou školení kvality
- účast při certifikaci ISO 9001 a BRC/IoP

Nabízíme:
- zajímavé finanční ohodnocení, 13. mzdu
- zajímavou a tvořivou práci
- možnost dalšího vzdělávání, 
- jazykové kurzy na pracovišti
- kompletní zaškolení
- odměnu za plnou docházku 5 000 Kč
- 5 týdnů dovolené 
- dotované stravování 
- poukazy na masáže, balíčky pro zaměstnance
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Lze určit vhodný čas na prodej nemovitosti? 
Tady samozřejmě rozhoduje aktuální ekonomická 
potřeba prodávajícího, ale právě v současné době 
jsou ideální podmínky na prodej jakékoliv nemovi-
tosti nebo pozemků. 

Ceny nemovitostí vzrostly a úrokové sazby se po-
hybují stále pod 2 %. Tato skutečnost hraje právě ve 
prospěch prodávajícího. Ten, kdo uvažuje o prodeji 
nebo výměně by určitě neměl váhat. Velká úspora 
pro prodávající je, že od 1. 11. 2016 daň z převodu 
nemovitostí (nyní daň z nabytí) ve výši 4% z ceny 
nemovitosti platí kupující.

Je oprávněná obava lidí, že provize realitní kan-
celáře je vysoká?
Ceny provizí se většinou pohybují v rozsahu 3 % až 
5 % z prodejní ceny. Naše realitní kancelář si zpra-
vidla bere provizi od kupujících, prodávající tedy 
neplatí nic.

Lidé se často dostanou do tíživé situace a hrozí 
jim například exekuce, dá se řešit i tato situace? 
Ano určitě, třeba naše kancelář nabízí roli prostřed-
níka pro zajištění hladkého průběhu komunikace 
s věřiteli, exekutorem a úřady. Vyplácíme zástavu 
z vlastních zdrojů, popřípadě ve spolupráci s inves-
tory a umíme sjednat výhodný splátkový kalendář 
u věřitele.

Jaké služby poskytujete konkrétně Vy?
S realitním obchodem mám již zkušenost 20 let 
a poskytujeme komplexní služby zahrnující profe-
sionální prohlídky, prověření platební možnosti ku-
pujícího, aby nedošlo ke zdržení prodeje. Složení re-
zervačního poplatku kupujícím a podpis rezervační 
smlouvy. Dále zajišťujeme bankovní odhady, hypo-
téky a vyřídíme podklady pro banku. Zajistíme pod-
pis smluv budoucích, kupní smlouvy nebo smlouvy 
o převodu členských práv a povinností v bytovém 
družstvu. Kupní cena je uhrazena do notářské nebo 
advokátní úschovy. Podáváme smlouvy na katastr 
nemovitostí nebo na bytové družstvo a zajistíme vý-
platu peněz prodávajícímu z úschovy.

Máme ve své databázi i mnoho solventních klien-
tů, kteří hledají investici v Praze a okolí. Snažíme se, 
aby prodávající dosáhl co nejvyšší prodejní ceny. Za 
dobu působení na trhu jsme získali důvěru mnoha 

klientů a v současné době uzavíráme obchody pře-
devším na doporučení spokojených zákazníků. Toto 
nás samozřejmě moc těší a je tou nejlepší reklamou. 
Zakládáme si především na profesionálním a práv-
ním servisu, díky kterému se naši klienti nemusejí 
obávat žádných nepředpokládaných komplikací.

JAK VÝHODNĚ PRODAT NEMOVITOST

Kontakt: Svárovská 872, Praha 9
e-mail: info@profinemo.cz 
Mobil: 603 843 047
www.profinemo.cz

Zvažujete prodej nemovitosti? 
Rozhodujete se, zda využít služeb 
realitní kanceláře? Na trhu je mnoho 
zprostředkovatelů a realitních makléřů, 
jejichž nabízené služby mohou být 
často i neodborné. Majitel společnosti 
Profinemo Invest s.r.o. pan Marek Čuma 
odpovídá na často kladené otázky klientů.
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+
ŘŘŘeŘ šešeníní pprro sstatatatatarrššrr íí í vvovoozidldldlaa a ReRReR nanaululuultttt

Renault doporučuje www.www.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww sersereerverrvrvrvvrvvvvrvrvvrvvvvs vvrvisisiisss5ss5s5p5p5p5pissisisis5s5pssss5isii lus.lus.uslus.lus.czczczczcz

ReRenanaulultt SESERVISS 55++. ŘeŘešeeníní pproro ssstatat ršrší voozizidldldldlaa a ReRR nault.
UvedeU ná cena je za 1 kus zimní pneupneupneupnep e matiktiky Fuly Fulda KRda K .Montontero 3ero 3 včetv ně DPně H.

Pneumatika Fulda 175/65 R14P za 1 099 Kč s přezutím zdarma
1. 10. – 31. 12. 20161

AUTO KOUT CENTRUM spol. s r.o., Pražská 1820, Brandýs n/L, tel.: 326 905 040, www.autokout.cz

Renault_2016zari.indd   6 30.9.2016   18:35:10
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