BRÁZDIMSKÉ
Noviny
červenec 2016
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám letní vydání Brázdimských novin. Období školních prázdnin je časem pro
pohodu a odpočinek. Přejeme Vám krásné prázdniny, dovolenou a hlavně šťastné návraty
zpátky domů.
Josef Krotký, Jan Procházka

ZE ŽIVOTA V OBCI
Výlet do Safari
V sobotu 4. 6. 2016 uspořádal SPOZ Brázdim výlet do Safari ve Dvoře Králové. Místní
občané autobus naplnili do posledního místa a tak jsme v 8.00 hod. vyrazili na zhruba
stotřicetikilometrovou trasu směr Safari. Během cesty zástupci SPOZU vybavili všechny
účastníky zájezdu rychlým občerstvením a tak jsme v poklidu a v dobré náladě krátce před
desátou hodinou dorazili na parkoviště ve Dvoře Králové.
Po zakoupení vstupného pro všechny účastníky, jsme ještě rozdali informační mapku celého
Safari a vstoupili hlavní bránou do ZOO. Program měl každý individuální. Část jsme prošli
pěšky a většina z nás využila i nabízené projížďky Safaribusem a nebo Afrika truckem.
ZOO Dvůr Králové má více než 60letou historii. Během této doby se změnila
z původního malého zookoutku v jednu z největších zoologických zahrad v Česku
a jednoho z nejvýznamnějších chovatelů afrických zvířat ve světě.
Významným mezníkem byla 70. léta, kdy zoo zorganizovala osm expedic do různých zemí
Afriky a dovezla kolem 2 tisíc zvířat. Specializaci zahrady na africkou faunu prosadil Ing.
Josef Vágner, CSc. (ředitel 1965–1983). Dovezená zvířata (především kopytníci, ale i šelmy,
opice a plazi) dala základ unikátním chovům, které ze zahrady činí jedinečnou genobanku
afrických kopytníků na evropském kontinentě. V současnosti vede zoo MVDr. Přemysl
Rabas. Pod jeho vedením se zoo důsledně zaměřila na prezentaci africké fauny. Africká
specializace zoo se projevuje nejen ve skladbě chovaných druhů, ale zoo návštěvníkům
zprostředkovává i africkou kulturu. Stále drží největší kolekci afrických zvířat v Evropě
a nabízí jedinečné zážitky při jízdě mezi volně se pohybujícími zebrami, antilopami či ptáky.
Kromě velkých skupin žiraf a nosorožců je možné vidět i slony, šimpanze, okapi a stovky
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dalších zvířat. V tropických pavilonech na návštěvníky čekají krokodýli s rybami a želvami,
ale také jedovaté kobry či mamby a volně poletující ptáci. To vše v prostředí prodchnutém
exotikou, kde je možné ochutnat africká jídla, poslouchat africkou hudbu a kochat se africkým
uměním. K tomu přibylo několik velkolepých dětských hřišť, lanový park a od července
2015 i jediné lví safari ve střední a východní Evropě, kde mohou návštěvníci vlastními vozy
nebo Afrika truckem projíždět mezi smečkou volně se pohybujících lvů.
V 15.00 jsme se všichni plní zážitků sešli na parkovišti u autobusu a po důležitém zjištění že
nikdo nezabloudil jsme odjeli směr Brázdim. Děkujeme všem, kdo se návštěvy ZOO a Safari
zúčastnil a budeme se těšit na další vydařený výlet s vámi.

Za SPOZ Brázdim Radek Procházka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace o stavu dotací
Obecní úřad Brázdim podal v zimě tohoto roku žádost o dotaci na nákup hasičských
zásahových oděvů. Celková cena nákupu byla ve výši 85tis. Kč a z toho činí dotace 67tis. Kč.
Dotace nám byla odsouhlasena.
Příležitost pro občany – veřejná funkce přísedícího Okresního soudu
Na základě žádosti Okresního soudu Praha-východ vyzýváme naše občany ke kandidatuře na
veřejnou funkci přísedícího Okresního soudu.
Máte-li zájem o tuto jedinečnou příležitost, neváhejte svou kandidaturu oznámit Obecnímu
úřadu Brázdim.
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Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 30. 6. 2016
Přítomni: Pavel Krotký, Milan Kašpárek, Jan Procházka, Tomáš Kuchař, Ing. Josef Krotký,
Ing. Kristýna Knetlová, Hana Svobodová, Martin Dušek
Omluveni: MUDr. Alena Tumpachová
Starosta přivítal přítomné, provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání. Seznámil přítomné
s programem schůze – odsouhlaseno.
Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Jan Procházka, Hana Svobodová
Program:
1) projednání žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV
2) projednání nabídky firmy Colmex – workout v obci
3) různé
4) diskuse
5) usnesení a závěr
1) Starosta seznámil zastupitele s možností podat žádost o dotaci na intenzifikaci ČOV od
MZe. Jelikož jsme z dotací od MŽP byli vyřazeni, tak se zastupitelé shodli, že žádost
podáme a necháme zpracovat podklady firmě SIGMIN a starosta byl pověřen podpisem
smlouvy
2) Ing. Knetlová seznámila zastupitele s nabídkou firmy Colmex na vybudování venkovních
cvičebních prvků na Workout. Zastupitelé pověřili ing. Krotkého a p. Duška, aby stroje od
této firmy vyzkoušeli na již zbudovaných hřištích. Následně bude rozhodnuto o nákupu
tohoto zařízení.
3) Různé: - p. Svobodová seznámila se žádosti p. Jakuba Vokálka o odkoupení pozemků p.č.
749 cca 90 m2 (kde stojí část domu čp. 15, který je v jeho vlastnictví) – zastupitelé se
rozhodli odprodat p. Vokálkovi pozemek p.č. 749 za odhadní cenu. Náklady za odhadce a
náklady spojené s převodem ponese p. Vokálek.
-

Starosta seznámil zastupitele se smlouvami o smlouvách budoucích na zřízení
přípojek NN k parcelám p. Chládka (p.č. 53/1), p. Zurynkové (p.č. 39/4a 39/13) a
dvěma parcelám vedle OÚ (p.č. 138/2 a 138/6) – odsouhlaseno a starosta byl
pověřen podpisem těchto smluv.

-

Starosta seznámil zastupitele, že se o prázdninách bude provádět rekonstrukce WC
v ZŠ. Zůstanou zachovány dřevěné stěny, které budou natřeny do výše 1,5 m
omývatelnou barvou. Rekonstrukce bude stát cca 80.000,- - zastupitelé ji
odsouhlasili.

-

Starosta informoval zastupitele o jednání s Pozemkovým úřadem, který při
pozemkových úpravách rozhodl o zalesnění pozemku p.č. 1027 na Kuchyňce.
Zalesnění se bude realizovat po zpracování projektu a dalších povoleních. Celou
akci bude financovat Pozemkový úřad a po pěti letech předá tento nový les obci.

-

Starosta seznámil zastupitele, že Pozemkový úřad bude realizovat slíbenou cestu
od Kuchařů ke Starým včetně můstku a to nejpozději v příštím roce. Po realizaci ji
opět bezplatně předá do vlastnictví obce.
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-

4)

P. Kašpárek informoval o nabídce obce Veleň, na partnerství při budování II.
stupně ZŠ ve Veleni. Obec Veleň nás požádala o příslib, že budeme tuto nově
vybudovanou školu používat jako spádovou. Tento příslib na nás neklade žádnou
finanční spoluúčast - zastupitelé nabídku odsouhlasili.

Diskuse:
a. p. Svobodová požádala o opravu WC v kabinách na místním hřišti
b. p. Procházka – požádal zastupitele o příspěvky do novin
c. p. Krotký – poděkoval zastupitelům, kteří pomáhali na akci „Ukončení školního
roku“

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 30.6.2016
Zastupitelstvo na svém jednání:
Odsouhlasilo:
- Smlouvu s firmou SIGMIN na zpracování podkladů k podání žádosti na
intenzifikaci ČOV na MZe
-

Odprodej pozemku p.č. 749 v k.ú. Brázdim p. Vokálkovi za odhadní cenu

-

Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení přípojek NN na pozemky p.č. 53/1,
39/4, 39/13, 138/2 a 138/6 v k.ú. Brázdim

-

Rekonstrukci WC v ZŠ Brázdim

-

Partnerství s obcí Veleň pro využití kapacit 2. stupně základní školy ve Veleni

Pověřilo starostu:
- Podpisem smlouvy s firmou SIGMIN na zpracování podkladů k podání žádosti o
dotaci na intenzifikaci ČOV
-

Podpisem Smlouvy o odprodej pozemku p.č. 749 p. Vokálkovi

-

Podpisem Smluv o budoucích smlouvách na zřízení přípojek NN na pozemky p.č.
53/1, 39/4, 39/13, 138/2 a 138/6 v k.ú. Brázdim

Pověřilo:
- Ing. Krotkého a p. Duška k prohlídce a vyzkoušení strojů na workout
Bere na vědomí:
- informaci o zalesnění pozemku p.č. 1027 v k.ú. Brázdim Pozemkovým úřadem
- informaci o vybudování cesty od Kuchařů ke Starým včetně nového můstku
- informaci o výstavbě II. stupně ZŠ ve Veleni, kam by naši žáci mohli chodit
- informaci o nabídce firmy Colmex na vybudování workoutu v obci
zapsala: Věra Moudrá
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Školní rok uběhl velice rychle. Začínají prázdniny a dovolené a všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ
je Vám přejí co nejvydařenější a nejspokojenější.
Jsem rád, že mohu konstatovat, že se nám během tohoto školního roku podařila spousta věcí.
Máme nové webové stránky, kde se snažíme informovat o dění na naší ZŠ a MŠ, jsou zde
rady a doporučení pro rodiče, rozvrhy, školní řád a další důležité dokumenty, včetně přehledu
akcí. Zřejmě nejnavštěvovanější je fotogalerie. Jsme rádi, že web využíváte a budeme
všechny informace i dále upřesňovat a propracovávat. Pokud ještě naše stránky neznáte, tak
je to: www.zs-a-ms-brazdim.cz
Za námi je i škola v přírodě na chatě Milíře u Pece pod Sněžkou. Musím konstatovat, že děti
byly skvělé, zvláště předškoláci, kteří jeli s námi, abychom je lépe poznali a seznámili se s
nimi před začátkem školy. Všichni byli šikovní a pohodoví. Samozřejmě i „ti starší“. Děti
jsme rozdělili do týmů, které plnily zadané úkoly – pracovní listy, kvízy, sportovní soutěže
apod. Navštívili jsme ZOO ve Dvoře Králové, včetně Safari, nachodili desítky kilometrů,
koupali jsme se v krásném venkovním bazénu v Trutnově.
Celý školní rok proběhl v klidu. Zvládli jsme úkoly, které nás čekaly, jako byl zápis do ZŠ,
zápis do MŠ, plavecký výcvik, testování žáků atd. Povedlo se nám rozšířit kapacitu školní
jídelny a přes prázdniny budou probíhat stavební úpravy a instalace myčky. Dále budeme
rekonstruovat toalety v prvním patře a proběhnou i drobné úpravy třídy MŠ a šatny.
Od nového školního roku bude v MŠ 25 dětí a v ZŠ 39 žáků. Prvňáčků nastoupí 12! Věříme,
že se jim školní rok vydaří. Slavnostně nový školní rok přivítáme ve čtvrtek 1. září 2016.
A co nás čeká? Chceme ještě rozšířit kapacitu školní družiny a plně využít zrekonstruované
části pro děti k odpočinku, hrám a relaxaci. Je nutné zřídit pro školu tzv. elektronický podpis.
Chceme se zapojit do projektů EU a využít nabídky na školení zaměstnanců, kroužků pro děti
i žáky a dalších aktivit. Budeme se „ucházet“ o více než 500 000,- Kč !
Škola v přírodě – výlet.
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Škola v přírodě – stavění lesních domků.

Vystoupení dětí z MŠ.
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Pasování školáků.

Vystoupení ZŠ.
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Rozloučení s žáky 5.ročníku.

Tak vzhůru do nového školního roku!
Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel ZŠ a MŠ Brázdim

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Úmrtí

Marta Putíková († 77)

22. 5. 2016

Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
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Z KRONIKY OBCE
Série pojednání z kroniky obce Brázdim se nám pomalu, ale jistě blíží do současnosti, proto
nyní výjimečně publikujeme článek o historii Sboru dobrovolných hasičů obce Brázdim, který
bude uveřejněný v nejnovějším vydání Hasičské kroniky Prahy-východ.
HISTORIE SBORU
Obec Brázdim se rozkládá severovýchodně od Prahy, první historická zmínka o ní je z roku
1052, v základní listině Kapitoly Boleslavské. Obec se skládá ze tří částí: Nový, Starý a
Veliký (dříve Velký) Brázdim.
Sbor dobrovolných hasičů byl v Novém a Starém Brázdimě založen roku 1888. Zakládajících
činných členů bylo 20, předsedou se stal pan Antonín Macháček, velitelem František Čurda,
podvelitelem Václav Koníček, jednatelem Josef Eliáš a pokladníkem Josef Moucha. V roce
1911 se Josef Eliáš stal předsedou, Václav Koníček velitelem a František Řezáč jednatelem.
Sbor fungoval až do 1. světové války, po které se znovu sešel 22.6.1921.
Od této doby se členové sboru začali nazývat „bratr“ namísto původního „přítel“ a nejvyšší
funkce již nebyl předseda, ale starosta, kterým se stal opět Václav Koníček. V roce 1925 byla
založena pohřební pokladna, do které bylo přihlášeno 10 členů. V roce 1932 pořádal sbor
poprvé Staročeské Máje, které se od konce 50tých let 20.století staly největší společenskou
událostí roku, a v téměř nezměněné podobě se konají dodnes. V období 2. světové války se
sbor nescházel. Činnost byla obnovena roku 1946. Dne 12.12.1948 byl zakoupen, za 30.000,Kč od sboru Čakovického, první hasičský vůz osmiválec Praga Grand 65 HP. Nejednalo se
však o koupi šťastnou, neboť již v roce 1953 je v kronice zmínka „je třeba se zbavit
automobilu, protože již několik let nejezdí“.
Ve Velkém Brázdimě byl sbor založen již v roce 1887 a měl 8 zakládajících členů. Jeho
činnost však upadla a nově byl založen 21.2.1912, zakládajících činných členů bylo 9,
přispívajících 10. Předsedou se stal V. Bláha, místopředsedou Josef Novák, jednatelem Josef
Arazim, pokladníkem Čeněk Kočí, velitelem Čeněk Hanžl a podvelitelem Alois Kuchař.
Minimálně od roku 1934 byl starostou sboru pan Bohumil Vosláček a v letech 1936 až 1950
Boh.Kříž. V roce 1937 měl sbor 13 činných a 8 přispívajících členů.
Dne 1.4.1951 došlo ke sloučení hasičských sborů Nového, Starého a Velkého Brázdima.
Starostou se stal Václav Čechlovský. V tomto roce se členkou výboru stala také první žena
paní Marie Neckářová, která zastávala funkci referentky žen. V roce 1953 cvičilo na různých
soutěžích za naší obec 10 mužů, 16 žáků a 12 žákyň, celkem měl sbor 61 členů. V roce 1955
bylo zprovozněno hasičské auto, které bylo v roce 1960 dáno do Polerad, a my jsme dostali
nové auto ze Sluh.
Pro změnu nebyla provozuschopná stříkačka, naštěstí byla k dispozici stará, která byla
stabilně ve Velkém Brázdimě, nová stříkačka byla našemu sboru přidělena v roce 1965. Při
cvičném poplachu byl naměřen celkový čas od rybníka do cihelny 6 minut. Od roku 1960
platí za důchodce členské příspěvky sbor. V roce 1966 zakoupil sbor za 5.000,-Kč nové auto.
Roku 1972 byl náš člen Josef Kašpárek zvolen referentem mládeže na okrsku. V roce 1973
nám na poslední chvíli okresní výbor zakázal uspořádat již zajištěné oslavy 85. letého výročí
založení. V roce 1974 naši členové postavili sušák na hadice. V roce 1975 byl upraven vjezd
do zbrojnice, aby se zde mohlo parkovat auto, zároveň jsme od Uhřiněvsi převzali vozidlo S60001 Glöckner TLF16 s označením CAS 16/2000/S2R, které je schopno zásahu dodnes a
které s láskou nazýváme „Máňa“. V roce 1986, po mnohaletém jednání se za účelem pořízení
nové hasičské zbrojnice a garáží uskutečnila koupě objektu č.p.8 od pana Václava Králíka za
2.výtisk/červenec 2016

-Strana 10-

Brázdimské noviny
18.000,-Kč. Po letech byla zprovozněna požární stříkačka i auto, které dostalo nový nátěr.
Výrazně se v minulosti do činnosti sboru zapsali Antonín Novotný, Vladimír Moucha, Jiří
Neckář st., Pavel Krotký, Bohuslav Tyrichter, František Vágner, Václav Zurynek, otec i syn
Thomovi a mnoho dalších.
SOUČASNOST SBORU
V současné době má náš sbor 95 členů, z toho 70 mužů a 25 žen. Z toho má výjezdová
jednotka 19 členů a družstvo žen 9 členek. Starostou sboru je pan Ivan Schütz, velitelem Jiří
Neckář, jednatelem Romana Černucká a pokladníkem Ota Krotký.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brázdim (stav k 9.3.2015)
Zařazení jednotky: JPO V
Velitel jednotky: Jiří Neckář
Velitelé družstev: Jan Procházka, Josef Krotký
Strojníci:
Ondřej Krotký, Tomáš Kuchař, Miroslav Vančura, Pavel Liebzeit
Hasiči:
Petr Neckář, Ivan Schütz st., Miroslav Verner, Jiří Volf, Otakar Sklenička,
Ivan Schütz ml., Karel Beneš, Jan Kupilík
V roce 2006 získala naše výjezdová jednotka na Okresní soutěži výjezdových jednotek obcí
kategorie CAS osmé místo. V roce 2008, díky přípravám na oslavy 120. výročí založení
sboru v obci, vzniklo družstvo žen, které se výborně zapojilo do požárního sportu a ze všech
soutěží si vozí poháry. V roce 2014 získalo za svou činnost od obce Čestné uznání za
vzornou reprezentaci obce. Od roku 2008 pořádá náš sbor každoročně na svátek sv. Václava
soutěž v netradičním požárním útoku „O POSVÍCENSKÝ POHÁR OBCE“, soutěž je
pořádána pod záštitou starosty obce Brázdim. Je pro náš sbor ctí, že se této soutěže jako hosté
zúčastnili i olympijská vítězka a mistryně světa Mirka Topinková Knapková a vícenásobný
mistr světa Ondřej Synek.
V roce 2015 získala členka našeho sboru, při Hasičském dni na Konopišti, Petra Černucká
titul Miss sympatie Středočeského kraje 2015.
Od doby svého vzniku se členové sboru aktivně účastní nejen hašení požárů, ale i pomocí při
povodňových stavech (naposledy v obci Kly), čištění rybníků, pořádají „Pálení čarodějnic“,
dětské dny, každoroční Hasičský věneček, Staročeské Máje a další akce. Na bohatý kulturní
život si vydělávají naši členové sběrem železného odpadu. Do roku 1989 pomáhali s čištěním
studní, pořádali žňové hlídky, prováděli každoroční protipožární kontroly závodů v obci a
domácností a pravidelné přednášky ve škole, často spojené s promítáním filmů. Na tuto
činnost navázal sbor v listopadu 2010, od kdy máme dva vyškolené instruktory programu
„Hasík“.
Větší požáry v obci:










1932 – stodoly pana Řezáče
8.2.1933 – požár ve Velkém Brázdimě
1935 – 2 požáry
1946 – hořel Kolátorův stoh
11.9.1965 – v objektu JZD se samovznítila sláma a seno,
Září 1965 – na půdě v domě Josefa Kašpárka založili děti požár
1971 - stodola na Králíkově dvoře
1971 – požár u Řezáčů , který byl včas lokalizován našimi požárníky
14.1.1974 – požární mužstvo 10 mužů se zúčastnilo hašení požáru v JZD
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1.5.1975 – objektu Vlasty Vernera
1983 – hořelo u Neckářů
1993- požár skládky
březen 2006 - hořelo u Rosteckých
18.9.2008 - požár za dvojdomky v cihelně
16.5.2009 – požár osobního vozu u kovárny v Novém Brázdimě

 30.9.2013 – požár osobního automobilu
 30.4.2015 - požár nelegální skládky u Brandýsa nad Labem
Ilona Strnadová

KULTURNÍ AKCE
Pálení čarodějnic
V sobotu 30.4.2016 proběhlo tradiční „Pálení čarodějnic“ na fotbalovém hřišti. Akce
se nám velmi vydařila. Děti si opekly připravené buřtíky a dováděly na hřišti do nočních
hodin. Díky všem kdo se podílel na přípravě a především dětem a učitelkám z MŠ Brázdim,
které připravily krásnou čarodějnici k upálení.
Monstrózní hranice s „vystajlovanou“ čarodějnicí
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Staročeské máje
V sobotu 14. 5. 2016 nám obcí protancovaly „Staročeské máje“.
Letošní ročník se těšil opět větší pozornosti u mladých občanů,
což nás velmi těší.
Průvod obcí doprovázela kapela pana Řápka. Večer se konala
zábava, kde bylo pro zúčastněné připraveno občerstvení v podobě
grilovaného masa. K tanci a poslechu hrála skupina Feferon.
Celá akce se opět velmi vydařila a jako organizační tým jsme se
znovu ujistili, že tuto tradici má stále smysl udržovat. Termín
dalšího ročníku je 20. 5. 2017.
SDH Brázdim tímto děkuje všem, kteří se na pořádání Májů
dlouhodobě podílejí, zejména panu Kuchařovi, bratrům Zurynkovým, OÚ Brázdim a všem
ostatním. Speciální poděkování patří manželům Starým, u kterých jsme krásné odpoledne
završili.
Hlavní poděkování a obdiv patří všem tančícím dívkám a jejich rodičům, bez kterých by
krásná májová tradice v obci zanikla! Nezbývá si jen přát alespoň stejnou účast i pro
příští rok.
(fotografie budou vystaveny na internetových stránkách obce)
Josef Krotký

----------------------------------------------------------------------------------------------

Co se bude konat?
Sbor dobrovolných hasičů Brázdim
vás srdečně zve
v sobotu 24. 9. 2016 od 13hodin
na

8. ročník soutěže družstev v netradičním požárním útoku
O POSVÍCENSKÝ POHÁR STAROSTY OBCE BRÁZDIM
a

3. ročník individuální soutěže
BRÁZDIMSKÝ FIREMAN
PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT
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Rozloučení s prázdninami
V neděli 28. 8. 2016 od 14 hodin bude probíhat na hřišti TJ Svornost Brázdim tradiční
Rozloučení s prázdninami. Na děti čeká spousta soutěží, odměny, sladkosti.

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Brázdimští draci na bedně !
Letos se tým Brázdimských draků zúčastnil závodu dračích lodí na loděnici veslařského klubu
KV Kondor v Brandýse nad Labem. Výsledek letošního, již 7. ročníku, předčil všechna
očekávání. Brázdimští draci vybojovali 2. místo a poprvé v historii závodu se umístili na
medailové pozici.
Brázdimští draci v akci

Velké poděkování všech patří sponzorovi týmu Brázdimských draků firmě Střechy
Neckář.
Josef Krotký
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
TJ Svornost Brázdim

3.třída – oddělení A
Po zvládnutém podzimu, kdy jsme se pohybovali v polovině naší tabulky, jsme skončili na
6.místě. Což bylo i předsevzetí našeho týmu, za což všem hráčům velice děkuji. Chtěl bych
hlavně poděkovat za skvělou spolupráci s Obcí a všemi ostatními sponzory klubu a
fanouškům co nás podporují. Doufám, že se Vám u našeho hřiště líbí a budeme se na Vás těšit
v nadcházející sezóně.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Škvorec
26
Měšice
26
Šestajovice
26
Hovorčovice 26
Nehvizdy A 26
Brázdim
26
Kojetice
26
Líbeznice A 26
Zeleneč B
26
Předboj
26
Brandýs n.L. B26
Větrušice
26
Radonice B 26
Veleň
26

19
18
17
14
13
13
12
11
11
8
7
8
5
3

2
4
3
5
4
4
2
3
1
3
6
2
3
5

5
4
6
7
9
9
12
12
14
15
13
16
18
18

105:35 59
65:37 58
51:28 54
79:42 47
80:45 43
66:64 43
46:51 38
54:69 36
68:95 34
49:56 27
42:68 27
44:61 26
39:83 18
44:98 14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
David Šalda
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